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Dr. Jan Nel). Sedlák.
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iž před331ety,roku 1879zanášcl se vědecký
křesťanské

odbor

Akademie

myšlenkou, aby byl sestaven slovník české vědecké

terminologie pro veškery obory vědy theologické, kterýžto záměr již
roku následujícího, 1880. pozměněn byl v plán, aby místo pouhé termi
nologie vydána byla stručná encyklopaedie věd theologických Hlavním

původcem této myšlenky byl dr. Klement

Borový,

tehdáž professor theologické

fakulty v Praze. Ve vědeckém odboru Akademie křesťanské konány byly četné porady
o způsobu, rozměru a vypracování díla.
Počátkem roku 1880 rozeslán byl českým spisovatelům theologickým oběžník,
v němž se oznamuje, že vědecký odbor Akademie křesťanské zamýšlí postarati se
o vydánl encyklopaedie theologické na způsob Wetzerova & Welteova „Kirchen
lexikonu“; spolu připojen byl dotaz, zda adressát s myšlenkou tou souhlasl, je-li
ochoten státi se spolupracovníkem a v kterém oboru věd theologických, jakož i může-li
doporučiti jiné spolupracovníky. Oznámenl to setkalo se u většiny s radostným sou
hlasem. jen ojediněle vyskytly se hlasy projevující různé obavy, hlavně, že sotva najde
se dosti odběratelů pro dílo tak nákladné. ')
již během prvých příprav ukázalo se, že vědecký odbor Akademie křesťanské
sám nebude míti dostatečných prostředků k zamýšlenému podniku; i bylo nutno obrátiti

se o pomoc k výboru „Dědictví

sv. Prokopa

v Praze“.

jenž ve schůzi ko

nané dne 26. března 1886 jednohlasně projevil ochotu, že k vydávání dlla „Encyklo
paedie věd theologických“ napomáhati bude.
Mnozí, toužlce již po brzkém uskutečnění žádoucího díla, upomínali o ně během
roku 1886 a 1887 vědecký odbor Akademie křesťanské, jenž ve schůzi dne 4. dubna
r. 1887 vzhledem k tomu oznámil, že „zamýšlí na podzim r. 1887 podniku tomu čin
nost svou věnovati“
A skutečně r. 1888 byla rozeslána část thémat pro zpracování článků těm při
spěvatelům, kteří se již r. 1880 ke spolupracovnictvl byli přihlásili. Vědecký odbor
Akademie křesťanské ve své zprávě za rok 1888 s radostí oznamuje, že „netoliko byly
již četné práce hotové redakci odvedeny“, nýbrž že také „celá řada mladších literárních
sil ku spolupůsobení se přihlásila“
Ale zpráva téhož odboru za rok 1889 zni již méně slibně. Praví sice, že „byla
během roku minulého část thémat zpracována a výboru zaslána“, ale dodává: „Jsouť
však některé důvody ležící mimo akademii a sekci její vědeckou, kteréž výbor pohnuly
k tomu, aby s vydáním díla 1. této Encyklopaedie ještě poněkud sečkal.“
Započalť počátkem roku 1888 vycházeti „Ottův Slovník naučný“, v jehož redakci
obor theologický zastupoval dr. Klement Borový a dr. Frant. Krasl. Mnohé články,
uchystané pro „Encyklopaedii theologickou“, uveřejněny byly ve Slovníku Ottově.
Uplynulo zase několik let, aniž přípravné práce pro „Encyklopaedii theologickou“
pokročily. Teprve počátkem r. 1894 výbor vědeckého odboru Akademie křesťanské usta
novil se na tom, „aby nyní bez průtahu přikročilo se ku sestavení a vydání prvního svazku
Encyklopaedie“; tehdáž byl také uveřejněn seznam spolupracovníků — bylo jich celkem
53. ") Aby pak „zaslané práce rychle do tisku upraveny býti mohly“, zvolen byl re—
dakční komitét. Výbor „Dědictví sv. Prokopa“ usnesl se dne 18. června téhož roku
') Srvn. „Časopis katol. duchovenstva“ 1881, str. 246—248.Z těch, kdož ke spolupracovnictví
pozváni byli, odpovědělo jich příznivé 57, neodpovědělo jich nebo dalo odpověď zápornou 16.
“) Viz seznam ten v „Časopisu katolického duchovenstva“ 1894, 246—247.

na tom, aby nutné výdaje předběžné, jichž bude zapotřebí při upravování prvého dilu
eneyklopaedie k tisku, uhraženy byly : pokladny „Dědictvi“.
Než, itentokráte po slibném rozmachu následovalo brzo ochabnutí, ano úplná
apathie: ani jednotlivé články do té doby došlé k tisku upraveny nebyly, tím méně
souborně k tisku uspořádány. Dlouhá, téměř tříletá choroba velečinného předsedy
vědeckého odboru Akademie křesťanské, dra. Klementa Borového, jenž uskutečnění
eneyklopaedie tak toužebně si přával, byla toho hlavní příčinou. Články, jež během
doby té ho došly, zůstaly v obálkách, jak je pošta byla přinesla, neotevřeny . . .
Po smrti dra. Borového r. 1897 zvolen byl za předsedu vědeckého odboru Aka
demie křesťanské kanovník dr. František Krásl, kterýž přijímaje na sebe úřad ten, po
ukázal „na důležitou a obsáhlou práci, jež posud čeká svého vyřízení“ — na vydání
eneyklopaedie theologieké . . . a vyslovil naději, že bude moci brzy býti uskutečněna . . .
Ale naděje ta se nesplnila. Byloť patrno, že nutno započíti s celou prací znova, nebot
zpracované již články, pokud nebyly uveřejněny v „Ottově Slovníku“ anebo v pozůsta
losti dra. Borového nepřišly na zmar, prodlením doby již zastaralý.
Vidouc, že dosavadni pokusy selhávají, nynější redakce „Slovniku“ pomýšlela již
roku 1899 na vydávání takového díla. Tehdáž vyjednávání s nakladatelem nevedlo
k cíli, 1 bylo nutno obmeziti se zatím na práce přípravné: doplňován byl. lístkový
bibliografický katalog náboženské literatury české. původně pro výstavu národopisnou
sestavený, studována cizojazyčná lexika, pořizována příruční knihovna a j. Posléze
přikročeno k sestavování hesláře. a koncem roku 1906 pokročily práce přípravné tak
daleko, že mohlo býti žádáno o svolení nejd. Ordinariátu v Praze k vydávání díla;
schválení a plného souhlasu Jeho Eminence nejdůstojnějšího pána Leona kardinála ze
Skrbenských dostalo se zamýšlenému podniku vynesením ze dne 19. listopadu 1906
č. 14.980. Na počátku roku 1907 byli požádáni o spolupracovnictvi všichni naši spiso
vatelé theologíčtí. Zatim doplněna byla příruční knihovna redakční tak, že jsou v ní
všechna nejdůležitější odborná díla vědecká, zvláště však theologieká lexika latinská,
německá, francouzská, anglická, vlašská, polská a ruská. Mimo to stojí redakci k dis
posici bohatá knihovna v. v. metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, kteráž munifi
cenci téže kapituly v posledních letech doplňována všemi důležitějšími publikacemi
z oboru věd theologických, jakož i značným počtem theologických časopisův.'
O uskutečnění díla velikou zásluhu má nakladatel p. Václav Kotrba, jenž uvolil
se vydávati je na svůj náklad a všemožně se přičinil, aby tisk a úprava publikace
byly co nejpěknější.
Aby pak umožněno bylo nákladné illustrovánl díla, vedli redaktoři dr. Ant. Po
dlaha a dr.-Jos. Tumpach ze svých prostředků náklad na pořizování clichés, kreseb
a obrazových předloh.
.
Prvý sešit „Bohovědného slovníku“ vyšel v lednu r. 1909 a přijat byl naší veřej
nosti i u bratrských národů slovanských s liehotivým uznáním, což se dálo i při seši
tech následujících.
Během tisku bylo ještě překonávati různé obtíže; také v praxi redakční nabyto
mnoho zkušeností.
Dokončivši s pomocí Boží a za součinnosti zdatných spolupracovníků, jimž při
náležl plné uznání a srdečný dík, první díl „Slovníku“ a přikročujíc k vydávání dílu
druhého, vynasnaží se redakce všemožně, aby dílo na základě nabytých zkušeností
neustále bylo zdokonalováno.

V Praze,

dne 5. srpna 1912.

Dr. Josef Tumpach._
Dr. Antonín Podlaha.
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Ročově (Čský.).

F . gemy,
Frant.
ny.. . kaplan u sv. Štěpána v Piaze
Dr. K. Dočkal, prefekt v Záhřebě (Dčkl., Děla).
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Vídni (D:/of.).
Xav. Dvořák, prof. nábož. v Praze.
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los. Kuchynka, děkan kapit. vyšehradské (!(-a)
P. Benedikt Kundrát O. Praed. v Praze.
Dr. Josef Kupka, prof. theol. v Brně (Kplm.).
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J. Rostworowski, S. 1., v Krakově (Rastw ).
Jiří Sahula, redaktor v Hradci Králové.
Dr. Jos. Samsour, prof. theol. v Brně (Sms-.,
bmxr ).
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Dr. Rich. paček, c. k. prof. theol. v Olomouci
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Dr. _lan Zítek, c. k. prof. nábož. v Karlíně.
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Velectěnému panu Václavu Kotrbovi, nakladateli v Prazel Obětavě Jste se ujal velikého
úkolu, vydávatí dilo, jehož česká bohoslovecká literatura dosud neměla, t. ]. Český slovnik boho
vědný. Vyšly právě první sešity tohoto žádoucího a mnohoslíbného díla a uspokojují mě jak obsahem,
tak úpravou, což Vám, velectěný pane, sdělují s tím upřímným přáním, aby nákladné a cenné dilo
toto našlo u českého duchovenstva přijetí co nejvřelejšího a nejhojnějšiho, jak toho také plnou měrou
zasluhuje. Učinil jsem opatření, aby důst. duchovenstvo arcidiecese bylo v „Ord. listě“ vyzváno
k odebírání „Českého slovníku bohovědného'. — Vám pak a všem, kdož účinné ke zdaru tohoto
díla přispějí, uděluji ze srdce své vrchnopastýřské požehnání. — V Praze, 8. června l909. 1- Leo

kardinál ze Skrbenských, kníže-arcibiskup, m. |).
Nejdůst. kniž arcib. Ordinariát v Praze výnosem ze dne 3. března 1909 vyslovuje se ve
svém Ordinariátnim listě o díle takto: Po dlouhých přípravách vyšel první sešit „Českého slov
niku b o hovč dn ého", po kterém již dlouho se toužilo a kterého bohoslovná literatura česká posud
postrádala. je pak slušno a spravedlivo vyznati, že již tento první sešit opravňuje k úsudku, že jde
o dílo, které bude literatuře theologické v Čechách skutečnou ozdobou. Články, týkající se všech
odborů bohovědeckých, psány jsou stručně, ale obsažně a s odbornou znalostí, orlentujíce velmi
dobře v každém směru. lIlustrace, jimiž vyniká tento slovník nad jiná díla podobného druhu, jsou
pěkně voleny. Zejména pak slušno též přípomenouti, že českým věcem & slovanským vůbec věnuje

se tu zvláštní pozornost, což opět jest dílu tomu jenom k ozdobě. — Tento „Český slovník bo
hovědný“, svědomitě redigovaný, osvědčenými silami obsluhovaný a zdařilýmí iliustracemi opa
třený, jest zároveň i pěkně vypraven, tak že i po této stránce uspokojuje a vyhovuje. Proto rádi a
co nejvřeleji doporučujeme „Slovník“ tento veledůst. kleru arcidiecesnímu přejice si, by jej co nej
hojněji odebíral. jet to věcí ctí důst. duchovenstva českého, pečovati o to, aby toto tak významné
dílo bylo zabezpečeno a ke zdárnému konci přivedeno, a to ke chvále Boží a církve svaté, a na
čest české vědy bohoslovné i českého kleru.

Nejdůstojnější biskupský Ordinariát v Českých Budějovicich píše ve svém Ordinariátnim
listě čís. 8. ze dne 29. března 1909 pod číslem 3125následující: „Český slovník bohověd ný.“
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrby v Praze-ll., Pštrossova ulice 200, podjala se nákladného
úkolu, vydati neobyčejnédůležité dílo, monumentální „Český slovník bohovědný“, jež bude
jistě nezbytnou příruční knihou nejen každého kněze a intelligenta, ale i bohatou pokladnici včdčni
nahrazující celou knihovnu odbornou a representující čestně vědeckou práci českou; za to již ručí
proslulá jména na slovo vzatých redaktorů vys. důst. pánů kanovníků dr. ]. Tumpacha a dr. Ant.
Podlahy. Předplatné činí na 10 sešitů i s poštovní zásilkou 14 K. — Doporučujeme vřele.

Nejdůst. kníž. arclb. Ordinariát v Olomouci. Dne 8. září 1912. jsem z toho velmi potěšen,
že podnik. na který se již před 30 lety vážně pomýšlela, konečně došel svého uskutečnění, ba již
i hotovým prvním dílem se může vykázatí. jest a bude to zajisté dílo, jakým bohovčdná literatura
jiných národů slovanských — jak co do obsahu, tak ico do důkladnosti a výpravy — sotva se může
pochlubiti. Zasluhují při něm nejvroucnějších díků nejen na slovo vzatí spolupracovníci, nýbrž iobě
tavý nakladatel. Kéž dílo tak drahocenné pokračuje s hojnějšim ještě úspěchem. — Fr. kard. Bauer,

kníže-arcibiskup olomoucký.

Seznam příloh..
Abbate Nicolo: Smrt sv. apoštolů Pelra a Pavla, _ke str. 4.
. Církevní mapa Airiky, ke str.-MO.

_.

. Achiermann Theodor Vilém: Snímání—P, __lcžišcs kříže, ke str. 190.
. Albani Francesco: Odpočinek sv. Rodiny na útěku do Egypta, ke str. 223.
Albertinelli Marioito: Navštívení Panny Marie, ke str. 236.
. Aleš: Sv. Václav, ke str. 256.
. Aleš: Z růže kvítek vykvet nám . . ., ke str. 257.
.' Andělé: Michael, Gabriel, Rafael. Maloval E; Deger, ke str. 428.
. Cirkevní mapa Anglie, Skotska a Irska, ke str. 458.
. Cirkevní mapa iižni Ameriky, ke str. 608.
. Cirkevní mapa Asie, ke str. 684.
. Sv. Augustin. Maloval Giov. Bat. Tiepolo, ke str. 777.
. Cirkevní mapa Australie, ke str. 788.
. Baldachýnový oltář v chrámě sv. Ludmily na Vinohradech, ke str. 862.
. Fra Bartolomeo: Pieta, ke str. 946.
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.A..
A, zkratka v direktáři, značí „albus", udávajíc Byl žákem E. jerrigha; odebral se 1574 do Bená
tek, kde nadchllsc bohatosti, vzletem a nádherou
bílou barvu rouch liturgických.
citoslovce ve Vg jer 10, z hebr. 'acháh
ímě,prací žTpintorettových.
okostel „i| Gesu“
ba ev
Potom maloval
zdržoval„Kla
se
: ach, běda

11-53 11-w, alfa a omega. první a poslední pís nění se sv. etžřipkrálů“. |<. 1583 vrátil se do Kolína,
pak do Mnichova, a osléze do Prahy. Jeho obrazy
meno řecké abecedy, značí počátek a kon
náboženské jsou:
arození Páně“, S„v. Rodina“,
Nazývá. se tak Zj clBůh, ponněvadž vše od něho „Krlstus na kříži“, „Sv. MaříM
„Korunování
pochází a k němu 1jako k cíli směřovati má Má *. Maríe“, "„Umučeni sv. Sebastiána“, ..Mdoa
žímškc Mn ohéz nichreprodukovány rytínami
sem alízai i2 óme a,
počátek[Srvn
i konec,
Ěúh'q;
ríustus.
Sub/,praví
Zjevení
sv. jana,Z 135610494.11V křesťanském umění od konce

3. stol.symbol božství Kristova, a to nejčastěji ve
spojení s mono ramem značícím „Christos“ (t. zv
,chrismon“
v. t. vyskytují sekpřehojně
na památ
nících starokřesťank
kdy obklopena
jsou
věncem.
Ukázku
variantů z různých
dob
podává
tentonejilůlezzitějšich
obra

Abt) A+CO A+Q
364-504

375 —649

578 -627

15—

šíjiho
Sadelera,
Luk.Kilíana,jana
Miílleraaj.
Vpraaž.
udoltíně
chovají
se jeho tušovaně
krcsby pérové:
Curriculum vitae christianae“ a „Kristův vjezd do
crusalcma“ (vizo
), nčkdegšibiskupství
v Dánsku,
zal.Aarhus
kolem(Arusíen.
948 zaniklo
st. Gotická kathedrála

z.Xíll
st.,nyní
Aaron
v. rprotest. jest tu kat. míssijni stanice.“
otec Eíiteleta, jednoho
Ansbaj(hbr.r
'Anzchasbaj)JŠ. azývá se „syn Ma
z reků
DaxídovýchZ
j.“pocházející : kra
chatí“, „ben haamma'akátrí“,
jiny Maacha. Na _parallel.místěl lPar.113="36 čte
se místo
as aj, s n Machatí“ slova „,Ur Heíer
Mecheratský“,s„„U/,
lze'fcráb,
lmmmee'ra'd“
, slovo
(hebr.
aram. abbá.

|

D

VI-STOL'

577-632

466 - 662

arab.
abů) znamená: ot;ec dále také: předchůdce, arci
otec, původce rodu, drahý (mily) otec tvůrce, stvo
řítel, dobrodinec, učítel (aabbas. papa, pop, ater),
rádce, nejbližší
(job 1n7")t, majetni
ob
zvláště
v arab. apříbuzný
aethiOP),P
v NZ (ře
rec.
text má 013.911,abba, v t.), nápzvnutodho užíváno

slavně promlu
uvě k Bohu iMr 14 ,

114')

při

k osvědčení vroucí lásky a neobmezené důvěry. —
Slovo áb bývá zhusta součástí vlastních men (Ab

í-mělech—
_ otec můj jest král, jo-aó—
_ jahvě icst

otec.
409 —545

340—666

371-540

áb, slovo původu assyrsko--b.ab n. akkadskěho,
uŽidů 5. měsíc roku círk. a 11. měsíc roku občan

ského: asi 2. pol čce at. pol. srpna. Název ten
vbibli se nevyskytá, jen vTarrgumua ve spisech
rabbínských. Židé přijali jej v zajetí babylonském.
oba v. áb a
ba.
abacus, abakus, krycídeska sloupu,
na připojeném vyobraze ní, znázornuu
jícim
hlaviclissloupumav.—.a
románského,iurg.
část
ozančená
253 ' 304

|V'V' STOL'

Obr. 1 A.? v různých \'nriutech.

384-585

_—krcdcn ní stolek.
=
badíe Pavel st., architekt franc..,
u. 178

z. 1868,

tavěl v Angou

leme got. kostel vřitsemináři.

Abadíe franc.,
Pave u. 1812,
ml., Zlsyn ,vy
řed.,
architekt
Na mincích císařských nalézají se tato ísmenn stavěl v okresech Charente,1Gironde Obr. a. Abacus.
a Dordogne četně nově kostely, vět
spolu,.: s monogramem
Kristovým(viz
od připojené
dob onstan
aVelikěho
vy— šinou vrománsko- b zantskěm slohu
olbrazcni); rovněž tak i na min Provedl mnoho pracr restauračních (kathědrála v Pe
cích králů franckých. Ve středo rigne ux a j.l;
městnán při restaur.
pod vedením Viollet
věku bývala písmena 119 na ho kathedrály Notre- Damev ařízžai
stiích, na svíci velikonoční & p. Ie-Duca, jehož nástupcem 1874se stal v úřadě archí
Dosud užívá se jich zhusta v umění
tekta
diecese
pařížské.Hlavnimjeho
kostel
křesťanském. Srvn. Cabral. l., Nejsv. Srdce Páně na Montmartre dílemjest
v Pař
).
Obr. “l./[QnamineL

— .
Abaddon, lrbr abaddón(řc. unoll—Lwl',1.ex
dánský luteí. pastor,
Aagaard l657.
NielsSp.[Míkuláš',
íerminans),l12_ l. záhuba, zahynuti, zkáza, smrt
71.1612,z.
„DisputatíodestyloNoviT

stamenti" Soročl

jo
28-'2 šlezólŽJob
87 261,
|88|12;
místo
2záhuhy,
peklo,
předpeklí,
Př. 2.' 5.11
2720
zh ouceb

kazitcl, hubítcl; anděl propasti Zj 9" SŠ 416
6je],

Šachhen,
,avonévan
a p.,
vorniAken,van
malíř c.s. Acken
Rudolía
lí.,\ Hans,
zvaný den z náčelníků duchů zlých, král symbol. kobylek.
tak dleh ách, rodiště svého otce; 71.v Koliněn
A,badír mučedník církve koptické; sv. 28. zříá.
1552, :. vPraze 1615, pochován v chrámě sv. Víta. Niue: Kal2 11,707
Český slovníkšbohovčdný 1.
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Abaelard — abatyše.
fixy. iež těšily se v katol. kantonech veliké oblibě
a znamenitému odbytu. Vrchol činností jeho spadá
v leta 1810—12;jeho práce šly do Francie. Německa
i Anglie. Ve mnohých chrámech švvý.c jsou jeho
práce; v poutním kostele einsiedelnském ve Švýc.
několik mramor. soc

Abaskové (Abasgové), zaniklý národ sídlící při
vých. břehu Černéhommoře. Dokudb lipohany, pro
vozovali hnusny obchod s lidmi, dodávajice hlavně
kleštěnce do Konstantinopole. Císař lustinían l. po
slal k nim jejich krajana Eutrata. by je přivedl ke
křesťanství
adpohnnl
by odložili neřesti
po
hanské.
Tehd
žbyl kv tomu.
zemi jejichvystavěn
kostel
P. Marie a několik kněžímezi ními působilo. Po
zději v Víl. stol. působil mezi I-illli sv těpan Na
sklonku stol. lX. knížata Abasků již horlivě sůčas' 
nila se při zisskávání sousedních pohanských ještě
Alanů víře křesťanské. Abasgie je autocefalní die

cese
[Pargozrc, L'égl.
byzant.patriarchgšu
* P. 19 5,17,cařihradskěho.
87!
b ton (&P'at OV — nepřístupné, posvátnéb t.j.
odděleniva
pova
| svatyntěókamž laikům není dovoleno vstu
abatyše aůy mot."abbatissa, od abbaas — opat)
sluje představená některých ženských klášterů, ma
jících přísnou klausuru, někdy i takový,ch jichž
mužská větev opatů neniá, jako u klarisek. O práv

ním postavení abatyše rozhoduí vedl.- práva obec
ního hlavně pravídla příslušn ho řádu. V dobách

prvnich příslu
bývalš ných
abatyše
povolávány
úřadu svému
volbou
řeholnic.
načež kzvolené
b lo
potřebí stvrzení biskupského. Za říše írancké
\aly abatyše při klášteřích královských jmenovány
Obr. 4. Aachen \.m: [\'rislů\ vjezd do Jerusalema
králem s přivolením bi,skupa kterv měl dozo
(Tušmnnú ktesbn pérmá \ pláž. Rudolíině.)
nade všemi abatyšemi, kdežto v řádech podříze
ných bísknpům bývaly i na dále voleny. Ačkoli za
Abaelard (Abaelardus) v. Abélard.
karla V.el někdy, za Ludvíka pak Pobožného vůbec
Abachum, šlechtic perský, muě. spolu s rodiči svobodná volba všech abatyši byla uznávána, přece
a bratrem v ímě za cís. txlanudíakolem 270.
v dobách pozdějších přes odpor církve nebylo jí
abakus v. abacu
valně šetřeno, až od Xll. století lze svobodnou
Abel ( Hit/») v sSeptuag. (na počátku kap. 14. volbu abatyši, ovšem s některými výjimkami, po
knihy Danielovy) jméno otce Danielova. Nezdá se važovati za prav: . Právo volíti abatyši mají
však býti správně. Sv. jecronym, jenž ono místo
všechny
řeholnícle,eníkteré
složilyoomezeno
sliby a nejSOu
sti
Septnag cituje, místo „Ab31" pišc: „'.Abda
ženy censurou,
-lí právo
zvvlášt
abalteennce v. zcizení.
ními předpisy příslušné řehole. Za abatyší může
Aba-Mar v Abba- Mar.
býti zvolena pouze řeholnice panna, pocházející
&
nn) Petr, lékař a prof. lékař z manželství řádného, 40 rooků sta
tará a 8 et po
rotessí. Neni-li v klášteře schopné řeholnice která
lJln5), zakladatel padovské školy
, hbr. ')nba'na'l'. Sept ISGVÚ, ieka. o níž
ěíní sc zmínka 4 Kr 5m kdež Náman sjrský praví:
„Zdaliž nejsou lepší Abana a Faríar, řeky damaš
ské, nade všecky \ody ísraelské?“ Nepochybně ny
nější řeka IVa/rr Barada'. která vyvěrá v Antilibann
protéká Damaškem a vlévá se do jezera Bat/init
el-'Ataibe. Některé kodexy hbr. místo „Abana“

maji:
„“Amana(Abravanel),
;překlad arab.:
Abarbanel
don„Baárd
ls kabennjuda
rabbin „. v Lisabon 1437 ministra linanci krále
Alfonsa V. a Ferdinanda Katolického. Po vypuzeni
Židů ze Španělska zdržoval se při dvoře neapol
ském, potom v Sicílii a na jiných místech, posléze
v Benátkách, kdež 2.1508. Sepsal hojně výkladů
ke knihám bíbl., jež jsou důležitým pramenem bí—
blícké kritiky, ač /l jeví se býti více krasořečníkem

nežli exegetou. Nezřídka ve spisech svých útočí na
víru křes nskou. Spisy A ovy čaksltobyly vydány,

y poslední
dvě podminky
uznává
zadobrě
ny „ „ měla, a předsedající ne
lze voliti řeholnicí nejměne 30 roku starou, 75 let
po prolessi. (C. Tríd. ses. XXV. de regul. ca
svým
zástup
podřízených
sv.mStolicí (v těchto jako delegat apošt. Stolícei.
V klášteřích, které podřízeny
yjsou bezprostředně
představenému kláštera mužského biskup před
seád, kdežto představený řádovývvolbu řídí a hlas
sbírá. Volba děje se pod trestem neplatnosti tajne
a stačí nadpoloviční většina; v některých klášteřích
vžadnjí se dvě třetiny hlasu. Výsledek volby
d užno hned oblásítí. Neobdržela-li žádná ze se—
ster potřebnou většinu volí se po druhé, a když
i tentokráte voleno bezúčelně, řídící volbu jmenuje
pro tentokráte sám abatyši. Moc svou může však
abatyše vykonávati teprve, hyla--li potvrzena bi—
skup
em (resp.
sv. Stolicí
představeným
řádovým).
Abatyše
bývaly nebo
volenygen.
původně
en do
riaběpředsedá
biskup bezprostředně
osolmě nebo
n 00
i v klášteřích

jak v hebr. orig, tak i v lat pře
naod na
XV.l
stol.,tříněkdy
brarilm
há'abánm;hory
napohoří
druhé životně,
na dobu později,
určitou zejmén
(nejčastěji
dobu
let). iNjen
ej
straně,
t. ].(hbr.har
výcc.h od jordanu
ležící-, dlouhé
déle do rooka oded
voolbyobdržeti musí každá
na _pomezí
země
moabskě,
od Mrtvého
moře,
naproti
ler|c.hu
che výchoodn,tě pohoří
slula abatyše potvrzeni, doživottně zvolená i žehnáni
pravídlcm od toho představeného, ktery k řízení
PisgálPhasgajanelj\s'yšší
vrchol
téton.části Nebo (v.
Abart Fr ant., ochař
švýc.,
l t.)). volby jest oprávněn. 0d7 naky hodnosti abatyšské
usadil se v Luzernu, kdež vyřezával krásné kruci jsou berla a pektorále. jedenkyráte požehnaná aha—_
\.

abba — Abbas antiquus.

tyše nepotřebuje při opětovné volbě nové bene
dikce. Ritus udán jest v římském Pontificale, a ač
koli neděje se v něm zmínka o předání berly,
přece děje se tak dle rituálu mnohých klášte ůr.
Pravomoci ve smyslu duchovním a_batyše nemá;
moc jej| jest pouze t. zv. domínativní, asr jako moc
otce nebo matky v rodině. Může však na základě
jejim zavazovati podřízené i ve svědomí k plnění
toho, co předpisuji pravidla řádová. Abatyše jest
povinna bdíti nad zachováváním řehole, říditi celou
kommunitu sobě podřízenou v
u a rozsahu
regule, spravovati jmění klášterní. Ač nemůže od
plnění slibů a zákonů dispensovatl, přece může
v jednotlivých případech. vysvětliti, že některou
z poddaných řeholnic nezavazuji. Smí předpisovati
určité modlitby a pobožnosti, na př. za dobrodince,
nesmí však překročiti předpisy, stanovené de
kretem „Quemadmodum“ ze dne 17. prosince 1890.
_jako matka může i stíhati vinné sestry menšími
_tresty v duchu řehole, v případech vážnějších _jest
jí však obrátíti se na přlslušného vrchního prerd
staveného Žehnati, jako opati, nesmí, n 'brž jen
jako matka svým dcerám, též není jí ovoleno
v pravém slova smyslu kázati, nýbrž jen napomí
nati. Ohledně správy jmění jsou zpravidla odvišlej-l
šími od svých p_řeostavených duchovních nežli
opati, a všechny,\ eexmptní. povinny jsou každo
roc'né skládati účlty svému biskupu (Řehoř XV.
Konst. lnscrutabili ze dne 5. února 1622.
ba
tyše m1 bývají nazývány i představené některých
ústavů šlechtičen jako Theresianského na Hradča
n c_h; přísluší jim odznaky (b\rla i pektorál), bý
vají jmenovány jeho Velíčenstvem (a ne vo,leny)
neresidují, jsouee zastupov ány děkankon, a mohou
se vzdáti (resp. vystoupiti), kdy chtějí.
Kip.

abba, ujistí, z aram. 'abbá' (338)

:otcc.
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sťanství vůbec (zvláště ovšem protestantismus)
roti nevvěrc
p.: „Traité de la vérité de la
eligíon chrétienne“ (1084), „Traité de la Diviníté
KG.Notreseit d.
"de
Sei ef.
neur\'l _jésn_s-__Chri_st“
(1689).|Scltrack/r,
Ab bak um Petrovič.

nr.us protije_re_j_,
__vynikajlucl

sp.ovní
rozkolnický,
správě nan.l615161
různých místech. Majle ny
společně
spatriarchou Nikonem provésti opravu k||il| litur
gických dostal se s nhn v prudký spor, byl po
trestán vyhnanstvím. Pro nauky své byl r. 1666
zbaven kněžství, vwbcóván z církve pravoslavné
au
uvězněn.
151etém
___uěnálenbyl
se
třemi
svými Po
soudruhy
r ž_ala_řování
sp|sy eho
jsou velice důležity pro dějiny r_usklécirkve. iViz
A
bogl'almreri,N011_1__enclator
omi)
] 4—6, Četvznkav v Učeno

AbbakumDemetrius Semenovič Čestnoj,
mnichrusz.
znalecjazyků činskéhoatibetského.se
|. 1801, ,vyník.
l.866\1etec1h1829—18.zdržova1
v Pekínu, kdež stal se náčelníkem pravoslavné
missie a archimandritou. Přeložil do čmštiny a ti
skem vydal některé modlitby a hymny liturgické,
jakož
i spis Do
Mansvetovův
„Čerty__dějatelnažokáš
uče
nija věry“.
tibetštiny přel.
evanp, sv
R. 1837 vrátil se do Petrohradu, kdež zaměstnšán
byl katalogisovžánim
knihačínských,
tibetských,
mon
golských,
manžurských
sansskrtských,
chovaných
v
knihovně
ten
vyšel
tiskemministerstva zahraničního; katalog
ondikl

cesty po
Sibiřs_ku,rjaponsku
& Číně. [Viz A. Pal
mi'err,
Nomenc
6-]

Abba Mar lMar Abba, Mar Aba), n. kolem
500 v Chalé u

igridu, z. 552; zprvu horlivý při

vrženec náboženství Zoroastrrova a pronásledovatel

křesťanů Později přijal křest, oddal se studiu Písma
na škole nisibské a posléze _(_536)stal se pa
_Slovo to zachovalo se v Novém Zákoně řeckém triarchou
nestoriánským. Nestoria né ho oslavují
i v jeho překladech při důvěry plném vzývání Boha, j. světcevsedmý pátek po Epilanii. [Ni/ler, K2ll,685.j
na př. Vl4r14:=“5
„Abba, Otče, všecko jest tobě možné;
_S'p.syrsky kommentáře k některým knihám SZ, jakož

přenes kalich tento ode mn “(rS v.n a'b.) — Titul
syrských a koptickych biskuepů a patriarchů. Patr. i výklady z círk. práva nestor. (na př. 0 překážkách
alexandrinský první dostal název Baba n. Papa manželských, v. Nau, „Canoniste cont.“1900).
t.j. otec otcn (biskupů.
Abbamcjméno
irských:
1. Sv A. Mag
heranoi
hský třísvětců
(Murneaven.
Murnevin),synovec
Areka,
zvaný
krtáce
„Rabf',__
__talmudista
\ Abba
prvé pol.
lll. s.tol
po Kr.
lz. 247),
ehudův sv lbara, apoštola wexíordského, žil v letech 570
Zal. školu talmudskou v Sorá u Etftrat
atu. yl prv až 620. Éyl syn Cormaka, krále leinsterského; za“
ložil mnoho kostelů v území dnešního hrabství
ní||| vyklatlačem mišny; jeho ústní výklady b_yl_y
POlaty dooge.mar) jemu, či spíše jeho škole připi wextordského. jeho hlavní klášter _bylv Maghera
noidhe (pozdější Abhanstown, nyně št Adamstown),
suje
se výklad
(midraš)_3_
kn. Mjll:žzvaný
.SfraRa
a'“ mimo ně ž založil také opatství v osmic-Areoínu
[: kniha
„Sfra'd
Rab"
knihaškoly
n. New- ossu, jež později stalo se proslulým
Sifrť“mjy„:$1_'frť
km
|hy stojí školou. Z. 16. bř. 62
bovyj,
ja_kož__in_\_|_ýklad4za 5. deb!Rab“|'=
knihy Mojž, zvaný
2.
. Abban
školv Ralbovvvln.
New-Rosský, jmenovec a vrstevník
před,
zvaný
abbacomiřes, abbates mllites. laikové, kteříod také „sv. Evin “(od některých omylem stotožň_o
iKa|la Martellaaajiných králů hanckých opatství vaný se sv. Evinem Monasterevanským.
ba'n
poustevník
v
Ab
b
ingdonu
(v
Anglii)
v lino obdrželi, hlavně v odměnu za vojenské zá
v době před sv. Patrikem. (Srov|.| Gralian I'laad,
sul l.y
Irish Saints.)

d' Abba ie Antoine 'lhomsonn.

1810.z. 1897,

irancouzský cestovatel a učenec, proslulý hlavně vý
zkn|_||ný|||i cestami po Habei |, jakožl svými pra
cemi astronomickými. Byl horlivým katolíkem, což
mu bylo i při jeho kandidatuře do akademie vy
týkárro jeho úsilím založeny katolické stanice
.missijní na jihu i severu Habeše. Knihovnu svou
bohatou na ethiopské rukopisy biblické, odkázal

Akademii nápisů a krásných umění. ijl/er,

Abbas
anthuus,
žák clrkevn.
Petra de Srampsone
a ko
lem
r 1270
professor
rva v Bononii
Ve středověké cirkevně--právní literatuře znám jest
je|1 pod tímto jménem. Pravěho jmena jeho a
vlasti
neznáme; byl snad
opat_e|nbenedikt.
kláštera
Mont-majour-lez-Árles
(Hit.
li.t dela Fraacne
XXI.,
&%

a z jeho s_pisům
delší
žil 1847)
v Avignonu.
apsalse usuzuje,
kolctn rže 1275
Das dobuvyd.
aro

Apparatus in demetales

Gregmii

IX.,

ctnra in consti tntiones Innocentli tv.
isnte tum und__die Vertrete| der neneren Natur
\vissenscl_|att, 13
a pakkjednotlivýmdek|etá|kám Dístinctiones.
le_jacqnes,
„. :. tranc.
1654, Spisy jeho rozrazuji nejen značnou zbchlost
: Ab
__2b7acl
yl duchovním protest
srávcemtheo'og,
kalvinistů
v Berlíně usedlých (1
; později zdržoval se v tehdejší kanonisticke' literatuře, nýbrž' isajno
Avnglii a v Irsku \e službách maršálka Schom státnost úsudku. [Srov. .Smti l., 446; Stin/m,
Geschichte der Qulelen u. d. Literatur des ea'n.
berga Šlo
posléze
kalvlnsk
é R. Stuttgart
osady
anc.1690);
v Irsku.
Ve byl_kazatelem
svých spisech hájil
kře
1877, 11. str. 108 1131.511
Sdt.

.

4

Abbas modemus — Abbaudus.

Abbas modemus (junior), Siculus, aneb
m, conutum, marchíonum (l700l, Pax
ouze Panormítanus.
Literárníjménokanonisty
RAikuláše de Tudeschis (Tudescius
) 0 S. B. caltll7trltíonistarumet contristionistarum
arcibiskupa palermského. Narozen r.
vK
abbates
militest_abbacomites.
tanií, vstoupil r. 1400 do řádu benediktinského a
abbbatía v.
opats

oddavsse v Padově u Frant. Zarabclly a v Bononii
abbatíae consistoríales nazývají se opatství,
qunt on. de Butrio církevně-právním studiím, záhy jejichž
obsazení papež v konsistořl potvrzuje
zaujal kathedry obojího práva. Nejprve v rodné
abbatia nullius (t. j. dioecesis) jest opatství,
Katanii, asi r. 1421 v Sieně, po tě v Parmě a ko
up,u nýbrž
v Bononii. Vyučoval neméně než 20 let jehož představený nepodléhá bisku
konává
plnou pravomoc biskupskou, vyjímajíc po
právu církevnímu s velikým úspěchem, ovládaje
i věřícím
předmět svůj jako málo kdo ze souvékovců Pra testatem ordinis, nad duchovenvest
vem srovnáván byl se znamenitým druhdy učitelem
práva římského Bartolim a jako tento přezděn:
„lucerna iuris clarissima'ť R. 1425 papež Martin V.
ustanovil jej opatem kláštera P. Marie de Maniacio
na úpatí Etny, pověřuje ho i různými úřady v Rímě.
R. 1437,
yl v oddanosti své, jako oraator

lidem sveho území,
odděleného
od diecese2ktecrého
kolibiskupa
(Bened.
XIV.Dessyn.
li.b1.)
V širším smyslu nazývá se abbatia nullius2i klcáštcr
jehož představený má opra
ravdovoou pravomoc nad
klerem i lidem svého kláštera, ležícího v nějak
diecesi. Opatství nullius v prav
smyslu slova
Alfonse Vk ClAra
agoyn. na sněmu basilejském, vůči (o němž jednáme) zřízeno býti mů ejenom se
_zeměpánu zašel tak daleko, že zpronevěřil se rsvolením
se stalorozsáhlou
nažpř. 15.srpna
907, ksv.
dy SPtolice
ius X.,jakonemoha
diecesi
i řádnémuupa eži, jmenoval jej král arcibiskupem amazonskkou v republice brasilské prozatím roz
v Allemandem
Pale
Batriarchou
aquilejsky'm
kard. děliti ve více diecesi, vyňal z ní jisté územi (Rio
d'
yl hlavní oporou
sněmu abasilej
skčho a vzdoropapeže Felixe V.., jehož strany, ač Branco) a podroobil je pravomoci tamního kláštera
původně k Fugenoví lV. stál,z ohledů na krále se benediktinského jako opatství nullius. O ati nullius
mohou souditi v záležitostech manželskych i trest
později
přidržoval.
hájili povvšencoostsněmu
nad papežem
(napjakkoli
vtraktátu
„ e
Ba ních, dispensovati od proohlášek, udíleti fakultu,
sil. “ cd. Ve et. \Iicr _lens 1479), přece neklonil zpovídati a kázati, reservovati sobč některé pří
se k přenálileným snahámo rtlěch, kteří Eue na [V. pad,y prohlašovati jubilea i odpustky, povolali
jako kacíře sesazovali a nižším prelátům 1 kněžím kteréhokoli biskupa k udílení sv. hiřmovánít při
na sněmu hlasovací právo přiznavali. Felix V. od jímatí svaté oleje od kteréhokoli biskupa, vykoná
měnil služby jeho purpurem, jehožs a m. ne valí plnou pravomoc nad klausurou ženských klá
vzdal, ani když se již vzdoropapež poddal, těše šterů, zkrátka vše, co biskup ve své diecesi, vyjíma
se pochybné hodnosti kardinála až do smrti, která jíc to, co jest ve spo ení se svěcenim biskupským
stihla jej dne 15. července 1445, dle jiných 1453. nebo co výslovně pr vem církevním jim zakázáno.
Tento stín charakteru a. m., přes všecko omývání Tak nemohou na př. vydávati listy propustné
: diecese, svolávati synodu, voliti rosynodální
Schulteovo, jest takovou ůhonou jeho cti, že yani examinatory, udíleti odpustky, visitovati výhradně
jeho věhlasná učenost zakrýti nemůže. Mikulá ná světské kostely v jich územi existující (jelikož toto
eží beze sporu mezi nejslovutnějšli kanonisty středo posledni právo im řísluši cumulative s bližším
věku, jak di Schuulte, a jeho díla jsou mezníkem
bi,skupem
nemai (cap.
fakult, ceuadělsem':
biskupům
sně
tridentskýml
XXIV.
de Rel.),
rozvoje
se Janovischolastické
Ondřejovu, methodyea“doplňkem
njěžs
opirá,ntoho,
edostá mem
rozhřešovati _totižod tajnýchtzločinů papeži reser
valo. Ti, kdo po né příšlli, dále nepokročírlli; s iše vovaných,
am vykonávali pravomoc nad řeholníky,
z něho jen těžili.
etná 'eho dila opětovně yla kterrou mají biskupové jako zplnomocnčnci apo
tiskem vydávána. Sebran všla v Benátkách 1592
08a
6 09 svazcích ejznamenítějšiz nich, štolské Stolice. Ze zvláštní výsady mohou řeholní
opati, kteří jsou kněžími a od biskupa požehnání,
jimž děkujeoslávu jména sveho jsou: Lectura
(commentaria) in dec retales, in Sextu
svým poddaným
ses udlíllletitonsuru
ca.p X de a nižší
. —Svěcení.
Povin
in Clementinas
(Ly n1524). Tento trojí ko (conc.Tr1d.
mentář v jeden celek uvedl l'erarský inquisitor e
nosti jich jest zachovlávati residenci" Ikfázati, pokud
ronym Fantonus
.
áno v Benát. 1
možno,byfapplikovati
mši sv.Stolic
O(lpllfl
teční,
byly apoštolskou
zrušeny edny
(Lev SVá
Xlíl.
Menšího již význ mu jsou praktická Consilia,
= >uprema“), visitovati svou quasi diecesi
kons
226 právn. případů(Lyon 1537),QuaestionesVll.
(společné to břímě jich a bližšího biskupa, takže
(ibid. 1584, 1585, Benátky
1571Iatdn); Tractatus
zmíněný již nemají stanoviti nic_proti jeho dekretům) a navští
tractatusSuper
conc Bas
v předepsaný čas hroby knížat apoštolských
de auctoritate papae etiimeperatoris (Lyon viti
(Bened. XIV. konst. Quod sancta 27. list o.p 174O.).
1517); ",lhesaurus
právni slovnik, který a. m. Práva a povinnosti opatů nullius v širším slova
;
sal na
sněmua basil.
spisů jeho
vy smyslu jsou menší. Ostatně viz „“.opat
dání
benát)
. Ze (vs9.
pisůsvazku
a. m. sehr.
uspořádal
_.

krajan Ant Corsetus (:|-l„kernol 5001), bononský a

gaduánský
professor
práv,a
Repertorium,
| pravni slovník
jenžcirk
často
vydáván
byl, na př.
1499 v Benátkách, 1511 v Miláně a jinde, jehož se

Š;

Abbatíní Antonio Maria skladatel školy řím

ské, n. okolo r. 1595 v Tiefern,u 2 km

amtěž

kapelníka
v iore
Lateraně,
S. Lorenzo
ín Damaso,
St.
Mar
r.
a jinde.
Napsal mnoho
skladeb

c_irkevnich,některé
počet hlasů.
ko.v
sděláni
ukazatelů k dílům Panormitánlo b.sv
Sacre canzoni,pro16znaěn'
hl. ' eatd.
NapsalVyšlo:
i ně
vužívalo
'm. Sro
l/urter,l\omenclatorltter112,
Schultz. RGClSChi7Éteder Quellen etc. 11.,312, 5422.

Abbate, Nicolo dell', malířškoly lombardské,

které opery. Pomáhal jesuiíovi eAt.h Kircherovi při

jeho díle „Musurgia't
abbatíssa v. abatyše.

Mir

71.v
1.")121,od 1552 zdržoval
se (v
veBologni)
Francii, Xll.
Abbaudusv.
opat ginak
neznámýTasi
v prvé pol.
kdežModeně
z. 1570.1\Narozeni
Páně“
stol.
krátk
m spisku
„T actatus
de

lractione cor oris Christi“ dokazovalmylně,
drážďanskč)a
Smrt sv. apoštolů l-Š'etraa Pavla“ (nyní v galerii že když při mši sv. álme se posvěcená hostie,
Abbate Stelfano, kanovník kathedrály v Ca láme se skutečně a opravdu Tělo Páně, ač ostatně
tanii, 11.v Palermě 1
Theologus
prin připouštěl, že _po zlomení v každé částce zůstává

cipís seu politica moralis principům. clu

celé Tělo Páá.ne

PŘÍLOHA |

ABBATe nlCOLO: stT
sv. APOŠTOLÚ PETRA A PAVLA.
(GALeRle DRÁŽDADSKÁ.)

abbé — Abbot.

abbé značí v iaz. francouzskémvlastně „opat'.
Později,

když král franc. František l. (1515—41

5

byl učitelem v klášteře ramseyském v Anglii.
50
zvolen o atem kláštera ve F1eury.Zasazova1
se horlzlvě zvl ště o obnovení kázně v klášteřich
franc. Provád ěje reformu kláštera v La Rěole,

od
sv. Stolice
právos irgenovati
světsk
duchovní
opaty obdržel
(tak zv. „ab
mmendataires'),
stalo se zvykem označovati iměnem a. bez rozdílu
každého duchovního Hlavně byli tak nazýváni kleri byl v bouři přidtom vzniklé smrtelně raněn a ze
„Collectio canonum'
kové, kteří — často ani žádného svěcení nemailce — mřeliakomueed.nik
(Mggne,PLXCXX
IX)!a s.několik
listů.biskup metský
V.Abbo, zvaný také
Gočricus',
žili v domech šlechtických jakožto vychovatelé.
A
008 an Kř., orientalistanz11.1836v Goycku
627—643.
příbuzný
a
nástupce
sv. Arnulfa; požíval
V svěcen byv na kněze 1860, stu
veliké
vážnosti
u
Dasgobert
oval v Lovani,
mě a Londýně, zabývaie se
Abbot Ezra,
n l Cambridgi
19 v Jacksonu
Severoam.
),z. v amer.
1884(SpotjeněStáty
pro exegese.
hlavně
a syrskou
Rokumalin
1867
stal se syrštinou
roíessorem
Pism lsiteraturou.
v. v semináři
Společně
s prof. Hackettem obstarae
aBmerickévy
SmithovaDictionary
oft
Bible (4 sv.
ském.
ozději vstoupil dao5duchovní správy, stal dáni
The lhiterat. of the
se r. 1883 gen. vikářem kardinála Deschampsa; New-York 1868—70),

doctrine

of a future lite (New-York 1864),

:. 1887 jmenován rektorem katolické univeršog The autorship ol the Fourth Gospel (Bo
Sp..- De vi
a et výbornět
scr tisřídil
s. až
lacobi
lovaňské,
kterouž
do r. Saru
1 . s,ton 2. vydání 1889); společně sGregorym obšimý
ensis (Lovaň1867),Gregorii Bar- hebraei úvo
psměmu vydáni Tischendorfova NZ (srv

hr onicon ecclesiasticum

(Paříž a Lovaň Sjkara, Uvodd oPissma sv.

1872—77). Acta s. Maris (Brussel a Lipsko 1885),
o
Bclřlagoo
Ma; Kardaghi martyris

3

Abbot71.1562,z
George (jiři3),
anglik.
arcibiskup
burský,
3._|sa
snášelivým
vučicanter
puri
tomto

(Brussel [An. tánúm, byl horlivým protivníkem katolíků.

Abbo900
Cernuus. francouzský benediktin kláštera směru měl veliký vliv na krále Jakuba 1. Byl ledním
St. Germain-des- Prés vPaříži, zvaný „Abbo Paari z překladatelů officielniho angl. překladu bible.
Vydal několik spisů anglických i latinský.ch Uzbek,
siensis“ N.
11porostřed lX. století, ,iež
z. pžospolu
921. Prožil
obležení
PařížpeNorman
s o Lives of the Archbishops of Cant
Abbot Robert, bratr před., anglilk.bisku v Sa
zdělišimi příběhy až do 896 vylíčil v latt. básni„
e lisbury, 71.1560, z. 16117,rovněž odpůrce kato rcismu;
e Ilis Parisiacae
ur bills“. l\flimoc.:; ;,Ser :.; několikpolemickýchspisů (Antichristi de
mones“
(Migne. PL CXX
Abbo (Abbon) zFleulry,n cca 945,z. 13.listo
monstratio,
Londýn
pote
u1004, benediktin ve Fleury-sur-Loire, vynikal state
re ia, Ln
ndýn 3,aDesuprema
aj.)
svatosti života a učeností. Zabýval se hlavně filo
Abbot enry (Jindřich)glaik anglický ve st. XVL
sofii, mathematikou a astronomii. V letech 985—987 horlivý konvertita, udán byv zrádcem uřadům, sta

]bs

=Jesus.

m

= Que

SPS SCS= Spiritus
Simms-DW
ČNS
=Dominus gamut?
čNCD
=Dominum—(DW

=Peccalorum'
=Perlicienmr
=Proíegente—

JCB CD
ČS

=Chrlstum=Deus—

ambulem?
mam?

=AmbUlemus
=CUbilibus

ČT
DIÍB

=Dei—
=Domine-

Ša'ul.
Ímíčů

=Consilii
= Secundum—

má

=Tuam-

Malo,!

=Oculorum

č

=Est.

1%

= Sed—

"1

411

W
gum—„w

qft
Obr. 5. Abbreviatury.

= lnterliclet

= Pravitate.

= Quast
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abbreviatanes — Abdiáš.

tečně vyznal víru svou. Odsouzen k suuti. odpra
ven byl 1597 4. čce v Yotku. Za ctihodného pro
hlášen 8.86

vabbrevlatlones
(těž breviaría)
canonum,
50.1 ve bpauělsku
vzniklé sbírky
právnizvány
pro
praxi určené obsahující ve stručném výtahu platná
ustanovení záko
.
ubbrevlatořlo insouúřednici apoštolské kanceláře,
jichž ukolem jest činiti z podaných žádostí stručne
výtahy (odtud jich jméno) a po učiněném rozhodnutí
apežském zhotovovati koncepty (minutae) bull.
r'ive se dělili v „abbreviatores deeparco maiori“
a.de parco uiiuori“ („parcus“ značilo misto ab
breviatorúm v kanceláři vyhrazené a mřižoovim od
dělené), nyní jsou toliko abbreviatoři prvního druhu.
Ustanovení byliood Pia ll. ve sto letí XV., ale
nedlouho Pavlem ll. zrušeni; za pět let obnovil je
Sixtus V. (1471) Potlpisuji bully vyhotovené v kan
celáři apoštolské, některé vyjímajíc, dle koust.
„Summi onorum" Lv
leOl' abbreviatorů
požíval veliké vážnnost i a mčlm i.rprváo promovovati
na doktory | uděliti třem osobám šlechtictvi. Rozho
duji na zpusobtibibunálu v pochybnostech týkajících
se lormulářú nebo klausuli listin, jakož i dekretů,

na které bully se odvolávajia pod. Sbor aber

krále jezdidžerda, by jej znovu dal v stavěti. Tím
dal podnět ke krutému pronásled ov ni křesťanů,.
kterým byla církev v Persii téměř úplně zničena.
Take A. byl umučen. Svátek jeho slaví se 5. zář
l(v syrské
Hl./IV., v 4
c. maron. 16.,'.V) [Ni/ler K2“
3„488c. ll.,

Átb7deel (hebr.5a2bde'él _ služebník Boží), otec

Selemiáše (v. t..) Jer.
A eelm sslas-Elmeehinl, mnich koptlcký klá
era sv Makaria v poušti Libycké. Patriarcha

alexandrijský Gabriel poslal jej 1593 spolu 3 jo-
setem, mnichem téhož kláštera, k )apeži Klemen
tovi Vl.ll,aby projevili mu jeho oddanost a pravo
věrnost. R. 1695 dnne 15. ledna vykonali oba řečení

vyslanciv ímé obšírněvyznámvíry. [Srv. aes.

Baronius: Historicar elatio de Iegatione

ecclesiaae Alexandrinrae ad Apostolicam.
Sedem,

Coloniae 1598.

Abdemeleeh (lubr. ' bed-n élekh :

služeb

'
7.Aethiopie, eunuch při dvoře Sedekiáše,
posledního krále jud
. K jeho přímluvě král

rozkázal, aby jeremiášžbšl vysvobozen z bahnité
cisterny
žalárni,
niž alšel
od
knížattento
jerusalem
ských
uvržen
tjer.do
38743.
echetný
skutek

hrnod
ěnil jej přípovědi
jereuiiášem
mu ozngiáme
že nezahyue
při záhubě
města. (jer
15-15)
viatorú skládá se z prelátú„ de num
mero“ (2), z preláti) nou,

„supra numerum" (l 0)a
ekretáře. aji též své
Abdenago (hebr. 'Aběd- negó), babylpnské
substituty (6) s děkanem, 10 substitutú minutantů, 'méno Azariáše, druha Danielova (Dann. l-, 2'",.
3'2 "3 W), pookažené opisovači z původnjho 'Abéd
a i jiní duchovníu“bývají
vyznamenání
názvem.
Dle
vag. Commun
ncap. čestným
Ex debitotím
4. Nebó_ — služebník (boha) Nebo. Sc jmenem tím
setkáváme se v jednom uápise assyrsko-aramej—
beneficium
cuiu'ia“,
byt' ze
mřeli mimoabbrevaiatorů|u„vacat
Řím. Přisl ljim inoděv
papežských
prelátů a při funkcích pašpežských maji místo po ském, kdež jest jmlenem jakéhosi Assyřana [Srvn.
\'iAgouroux
Abdl Itzár. Ob)
'Albdív).
Levita z rodiny Merari
bohoslužebnsnářnaturaen
roucha když
obléká podávají
se k pontifikální
,.votantech
s kterými
Sv. Otci
— 2. Jiný
téže rodiny,
vityar.Kiše (lubr.
Q _W levlita zis,v
) Par otec le_—
mši sv Ze sboru abbreviatorú vyšli umozíkardiná 3.
eden
ze
synů
Elamových,
kteří po návratu ze
love, ano
i papežové, jcstt
jakotPav
IV. a Urban Vl cu zajetí k rozkazu Esdrášovu zapudili
Vedle
jmenovaných
'ž „Abbreviantor
ženy cizo
riae“ přiapoštolské dataríi, pro zhotovení a pode
jež(lie
byli
Babyloně
manželky pojali.
Abdláš
ar. v'Oaad
djá anebza 'Qbadjáhu,t
.j. slu
psání bull, které odtud maji býti expedováuv, a které zemky,
...

žebnjkoneb
jahveúv:
recky i Obdeju),
jménove
»
ob ctitel
v bibli.
1. Abdiáš
jest uvedea
(fl
Vulgatcěsmezi menšími proroky na čtvrtém místě.
jeho kratičké proroctví proti Edoruitůui obsahuje
pouze 21 veršů. O Abdiášo vě osobě není ničeho
známo. Pověst tvrdila, že byl Eliášovým žákem a.
manželem oné ženy vdovy v Sareptě, již Eliáš roz
Ěrov. Card. de Petra, Commentaria ad Apostolicas množil
mouku a olej. Byl pry pochován v Sebastě
onstitutiones t. l p. 6,
; "Ciampini„ De Ab
breviatoribus de Parco maiori" Van- spen„
spolu s Eliseem. Abdiáš předpovídá zkázu Edo
juribus Ecclesiae univ. parsl. tit. XXlll., Riganti mitú. jahve posílá otom poselstvi k národům.
.Comment. ad Reg. Cancellar“; Lega.„Praelectiones Edom bude zničen nepřáteli, kteří bývali dříve jeho
de judiciis eccl. “ l. l vol.
738-1
K:“
%
spojenci Edom nezachrání ani jeho nepřístupná.
abbreviatury, zkratky?- Ve středověkých sídla, ani se jeho moudrost tenkrát neosvědči (v
ruko isech vyskytují se hojně značky, jež na 1—10).Prorok udává příčinu té zkáz. Edom byl
hrazují celé slabiky anebo celá slova; užívalo se kdysi proti svému bratru, t. j. proti kralovstvi jud
skému, bral účastenství na leněni a neštěstí je
jich
mist5a
po rusalema a synu judských p idal se k cizincům,
ávápro
bor.ušetřeni
5.n str.
5.; i času.
přikladUkázku
]..—7zkratek
vzat jsou
z rukopisu unciálního stol. Vl.., příklad
..-—24 kteří metali o město los. Chytal ty. kteří se chtěli
útěkem zachrániti, ubíjel je (tl—16).jakobův
z rvn.
ruko isu
stol.
XIV.,psaného
gotickou
minuskulou.
co na Sionu,z znad ne
.Friedr ich Učebná kniha palaeo— dům budep
prohlašeni jubilejního roku a j. V tomto poslednim
případě předčítává bullu abbreviator curiac, oděn
v roucho prelátské, v královské síni vatikánského
paláce, u přítomnosti pa eže, kardinálů a dvo'ru
apežského ve svátek anebevstoupení Páně. —

řátell a dostane

se mu jeho dřívězjšihozmajetku.

Lexicon
abbreviaturarum
(Lip—rudsko zau“me krajinu Etrajm a Galaad. zajatci jeru
Žrataie elli,
latinské
(Praha,
1898),str. 207 a násl.;

sko 19%!). — Pam. Zkratky dosud užívané v dis salemajv clarad)obdržíNegeb.Vysvoboditelé
ciplinách církevních a v praxl clrkevní vyložený přdijou na Sion, aby soudili Edomaajahve bude
2). Zobbsahu lze souditi, že puůsobil.

jsou bda
pod .A
příslušnaými
úctě bdáhesly_„slu

užebník“, rozuměj:

udsku. Vev Vulgatě
Abdiáš jo
po
LX jestnásleduje
mezi joelema
.Boži“,zkrácenina jména „.'Abde'él) l otec Ado joelovl a A'mosovi,
nášem na pátém mísstě. Kdybychom z toho, na ja
alomounnova
45.
2.
vita, syn Samuy, potomek ldithunúv, jeden z těch, kém místě v řadě menších proroků se nalézá, mohli
kteří bydlili v jerusalemě poonávra'tu ze zajetí ba souditi též na dob, v níž působil, kladli bychom
bylonského2 Esdr 1117;v ) Par. 9“ nazývá se Obdia.
jeho
do tídoby
zajetím
ano (proroctví
Vlll stole
předpřed
Kr. babylonským
Porad ten však
není.
Abdullah al Mansur kalit vel. roznásledovatel
křesťanů756
5 see
„€.-„,
Leg).
77. O;
přesně chrouoloagiclg. zVerš
uvedenžeu působil
Amose
toho|9a
se je
soudilo,
sv. Abdas, biskup
ukejský
v Persii, 1905,
zničil2418
chrám Ormuzdovi zasvěcený a neuposlechl rozkazu Albdivášpřed těmito proroky, kteří by byli z něho
nirama, úředníka

Abdiáš

.—_Abdon.

7

čerpali. Oněmi verši není však závislost 'ejich do králova dvora, král sám prohledávat za tim úče
lem druhou polovinu lsraelc. Na té cestě setkal se
statečně
jcrcmíáŽAbdiášovo
napsal proti
domitům
muž se hned poklonil Eliáš mu
odobně dokázána.
proroctví 497321
proroctví
na A. s Eliášem
Yeremiášovi závislým není, neboť hemá žádného uložil, aby oznámil králi jeho přítomnost. Achab
byl jeremíášovi zvláštním, a jeví hledal Eliáše a nemohl se jeho osoby zmocnítl, a
výrazu,___čkter_ýb
“? í logicke spojení a srovnání, což
tu
obával
se
nyní
králi, dže
tu
totiž, oznámiti
že by mohl
duc'njest
Boží
isnúže býti známkou původnosti. jako vybirat jcrc Eliáš, domníval seAbdiáš
miáš i jinde myšlenky 7. jiných proroků, tak učinil Eliáše někam zaněsti a že by ho pak Achah marně
asi i zde; dle toho působil Abdiáš před zbořením hledat a že by jej usmrtil, jakoby ho byl klamal.
jcrusalema. Abdiáš naráží na zpustošení jeru Prorok se mu za řisáhl a pak teprve vykonal Ab
salema, které se stalo cizinci a přinněmžEdo diáš to poselství 3 Král. 18'-l").—3 Abdiáš otec
mité pomáhali. jerusalem b)l pleněn za Roboama jesmaje. knížete z kmene Zabulon z doby avi
Ab (li áš,
Sesakeme ptským: o tomto plenění Abd:áš jistě (lovy, 1 Par. 171"(v řeckém Samajas).—
nemluvi. ezgayAmasíáše zpustošil jeru_salem Asa,
král israelskv; tu nebyl ncpřitc
telem cizinec. Dle Levita z rodu Merarí, který byl též dohlížiteleam
2 Paral. 2115-17trpěl juda a jerusalcm za vlád) jo gři2obnově chrámu za doby josíáše krále, ŽaC
ramov y vpády Filišt nu a Arabú; k těmto _vpá
Abdláš,certam
podv_rž_ený
(lilazápasu
Hi
storia
asposptios_ov_atel
lícr (Dějiny
dům b aulcn,
poukazovala
dle mnohých
O
roux,
Dclitzsch)
slova v exegetúd(Vigou
apoštolského),
v 8deseti Petra,
kniháchPavla,
vyličuje
půso
a smrt svježan
poištoh
Ondřeje,
4 Král. 89opovstali Edomité proti vládě judskě a do beni
sáh'i samostatnosti; zde není arcif' rečeno, že by jakuba \'el (sy pZebedeova), .laiia, jikul)a Mal
atouše, Bartolo
byl při tom jerusalem býval plněnn neb pustošen. (syna Alteova), šímona ay,jud
áá
jiní cxcgeté mini. žejest ve verších,Abdiášových mí měje, Tomáše a Filipa. aVe spises samém
uěno zbořenijerusalema Babyloňaany r. 586 př. Kr.; se za učedníka Kristova, jenž prý provázel apoštoly
ISV. jeronym tak vykládá. Pak by bylo ovšem po
imona a Judu do Babylona a tam od nich prvním
biskupem babylonským byl ustn ov.en
ložiti proroctví
do doby
o-n sepsal prý v hebrejštině (aramejštíně) jeho žák
ského.
Ewald, Abdiášovo
uenen, Konig
zasezajetí
mini,bažbylo
ejest
oznámení trestu Edomitů (1—10) starší, a že byla l:.utropius, pak přeložil jej prý do řečtiny a julius
k tomu přidána ta příčina trestu později )0 zbo Atríkanus z řečtí.-)y do latiny. Někteří mčli jej za

řenír49
jerusalema
r. 586
V)svět1eni
poAbdiáš
obnostia
domnívaii
se někteří,
že čerpali
jeremiáš z jakěhos společného pramene (Proto
obadja). Někteří z novějších by kladli proroctví to
až do 312 řed Kr. aneb idoodoby Antiochovy
(Hitzig,Winckler).Proroctví AbdiášovooEdomu
se splnilo.
Edomitě byli snad pokoření již Na
huchodonosorem babylonským, později je tísnili
Arabové,je jan
Hyrkán
makk_abejský
podmanil
přinutil
k obi-i
zce. Za
bayla je
ldumaea
zpua

pravý,
_ze_jména55
též_Volfžanjž)se
Lazius, jenž
vydal
v Basile
r
k, žeje)jest
to
pouuhá kom
mpilacc lz různých apeokryfnich Skutkúv

apoštolských,
b)la již původně zdělánav
tině nejspíše vkterá.st.,atosvyncch.'1nim
toho, la
co
v těch oněch Skutcích apokryfních bylo bludařskě
Že nepochází od žádného učedníka Kristova, patrno
již z toho, že a) dovolává se llegesippa. jenž žil
až v druhé polovici ll. st., ano uvádi' 1církevní (tě
jin) Ruiinovy aje_l_1_o
překlad tak zvaných Recogni

s_tošena
a zbytky Edomu
mezi
Araby.
tiones;
obsa ueavellV.
mnoho zavrhl,
věcí vybájených,
a to
žej b_) papež
c)vcelé staro
Vsy
vobodíteli,
kteřivztratily
vstoupisenapak
Sion
(verš
21), tak,

b)li by Zorobabel, Ezdraš a Makkabejci. Za Mak
kabejců vládl juda aspoň 2 části svým dřívJšim
etkesn_1.
byla apnštolech.
však tato slova
vyklá ána
eli asto
a jeho
idě pozdějš'
ch
dob jmenovali Edome
em Řím ak řesfa
an.y Setarad
verše jest vykládáno v řeckém Efrata, v Tar
gumu bpanělskem, ve Vulg. Bosporem pomýšleli
i na Spartu; nejspíše však to znaěi nějaké místo
v Babylonsku, kam přišli zajatci zjerusajema, a
parda neb Seiarvaím (Sipar .jimž pak slibeno Ne
geb. Židé pozdější nazývali Španělsko Sefard [Ně
mecko Aškenez). Sv. jerony m zaznamenává podání

hylosti neupial ho nikdo, ani Eusebiussa sv leloo
nym, baařep Xll. st. vůbec nikdo ho nepřipomíná
výsslovně. Mimo Lazia vydali jej také jlnl, zejmena

Fabriciu_sO
r. 170!
v Hamburce[O(Codex
ap a cry
phus
ví
Testamenti).
spise tomp
jeho
předstiranémautoru viz téžžLi/nim, Diea

kryphen Apostelgeschíchten und
stcllcgcnden,

v Brunšviku 1883,dill., str. 117

ž;l78 st.r []:/I7IZL'Á'C,
1904,
3a54 429.Neutestamentliche

Apokryphen
S)%.

Abdiáš jan, starší a kazatel jednoty Bratrské,

z.
v Přerově
[Dlabač,
K.L. 1583,
!, 1vynikal znalostí hudby a zpěvu.

Hebleův,
dle něhož
by jenž
byl prorokz
totož
ným s onnlm
bdíášem,
ukrylz aAbdiáš
dob Achaba
Abdielz (hebr.
syn
kmenezlí/niz“'e'l._
Gad. —noslužebník
jeho Božl),
za sčítání
sto proroků (3 Král 183). Vizp dč. 2. Cornely, Guniův
lntroductío in S. Scripturam. ll.p2d.p515 ad., Kna v době joaathama, krále judského, a jeroboama,
benbauer, Comment. in Prophetas min. I. |). . ga
Par išraelskěho, bydliti v Galaad a v Báss.an
d Condamin, L'Unité d',Abdias v Revue blblíque. krále
900,
261 a d.; A. van Hoonac kerr, Les douuze
Abdiesu v._Ebedjesus
_ resignace, vzdání se úřadu,
Petits P_rophětes,
Ab diášovi
na str
resig
285—311.
2. Ab1908,
diáš,výklad
jmenovaný
v 3 Král.
183 vizabdíkacaece—
byl „nad domem královým tesdysnad správcem
Abdtnglhof, někdejší klášter benediktinský, zal.
králova domu v dobách israelského krále Achaba 10 5 paderbomským bískuupem Meinwerkem, pro
o
a za působení proroka Eliáše. jesst o něm zazna slulý ve středověku pěstováním umění av
stel (románský) vysvěcen r. 1031. Klášter zrušen
menáno,
že byl zbožným
žctitelem
pravéhoproná
Boha
jahve
a projevil
svou zbožno
ost vdobách
atyni kasárna,
kostel v držení obce protest.
Abdtšó'v
.Ebedjesus.
sledováni proroků vřiši israelské tvlm,že shromáž 1803,
dil sto pravých proroků a ukryl je ve dvou sku
abditorium lz lat abdo —
_ukrývám), skříň
'
pinách v jeskyních samařských hor. Usmrcovali k uschovávání relikvií.
tehdy za Ach
haba a ]ezabel proroky, aby tím vy
Abdon, hebr. 'abdón, což by značilo: služebný,
Abdon, soudce ísraelský, kte
hladill úctu Boha ahvve. Když t vaalo vehkě sucho, otrocký a pod.
.—

jak
je byl Eliáš
AchabaAbdiáše
do poloviny
sveřpredpoavěděl,
ie,š
tamvyslalúdolích
u pra
menů shledával nějakoaubpotravu konům a mezkům

po osm let soudil neb vedl (severní ?) lid (Sou.
1213-10)Pravis se o něm, že ylEírjtimitou a synem
lllela z místa Faraton v horách Amalekitských

Abdon — Abecedarium.

8

Tam
umřel
a byl
též pochován.
bylo blízko
Samaří.
„Měl
člyřicet
synů a Snad
řícet tovnuků,
kteří
jezdili na sedmdesáti oslátkách! Při tehdejším
mnohoženství tonnení s podivem. Snad vystupovali

tak při nějakých slavnostech, aneb má býti pouze
řečeno, že Abdon,
jezdili po způsobu
urozených
syn Sesaka
z kmenetehdejší
Benja
mi
onova.

. 85—25.

.

don,

mam

WWE“

rvorozenec

lehiela či Abigabaona, Benjaminít.

b

%

'

den

z kn—ížatjerusalemských u josiáše, jehož poslal
král s Helkiášem, nejvvššim knězem, k proro kynl
Holl,dě aby se tázalí Hospodina o knize zákona,

která byla v chrámě nalezena. Ve 4 Král. 22

se
Achohor
a jestElnathana.
synem Michy;
Zónanazývá
3612jest
týž otcem
5.bAu djer.
jest jmenováno levitské město rodiny Gerson
v kmeni Ašeer (Jos 2130). V seznamu měst toho
kmene jmenováno snení (jos. 19“ 31) a toto na
víhují opravu toho jména v „“.Abran Avšak dlužno
míti na zřeteli, že vtom seznamu íjiná města
a.
Sd:.

on Martin,

starší bratr jana Blahoslava,

u. v Přerově 1529, z. v Praze

I561, studoval

na

útraty jednoty Bratrské v Královci a Wittemberku,

1557zrlzennakněžství
a působilv duch.správě—___

v Praze. Od něho jest pisen Mocný všech \ěkův
králi“ v kanc. šamotulském [Srvn. jiredek, Ruk.

Alldoon & Sennen, svatí mučedníci, kteří v mar
tyiologiu jeron. připomínají se 30. července. Pří
béh y___je
eich

známy jsou pouze 7. „Passio s. Lau

reniií“, pocházející zkonce V. anebo pzoč. Vl. stol.
mpraví se o nich, že byli „subreguli“ z Korduby
v aEersií,
cís. ecia,
že Valerian
byli umučení
lI'llť zazajatí
tohoiood císaře,
kdyža byl
pre
íektem. Udaje tvto nejsou přesné, jelikož Decius

& ___—_

f'ůmmšz
hematomu:
wmmaMr
[11111me

mmmůnmirnmlom u man.
__

Olgíi

mm

Abecední-5um.

nevedl žádné
války
pber
erské
Valeriannnebyl
fektem
římským
v dob
ě cís. aDecia.
Umuče iA.pre pontií'ikůlu Alberta ze lcšlllácrgttle)X'v stol. (Knih. kanonie
.S'.dlužno klásii bud' do r. '50n .258. Orinelniálm
úvod
.jest dostatečně dosxědčen jejich popela, nasypaného na dlažbu lodí chrámové v po
jmény. Bylaito nepochybně mužové urození, prin době ležaleh kříže (crux decussata ><). Již v sa
cové n. satrapové, kteri buď následkem převratů kramentáři ehořskem čteme: „Deinde incípíat
politických do íma se uchýlili. anebo byli snad poniiiex de sinistro angulo ab Oriente scríbens per
zPer rsie odvedeni jakožto zajatci anebo rukojmí pavimeentum cum cambutta sua ABC usque ad
od císaře Filippa, předchůdce Deciova. Hrob jejich dexlrum augulum Occidentis; inci iens íterum sí
v Římě jest úplně zjištěn. Nalézá se v coemetcriu militer a dextro angulo Orientis A C scribit us ue
Poniíanově; uad náhrobkem jest malba, pochá'le
sinistrum
angulum
Occidentis
Basilicaef'
Teh bž
bylo
dovoleno
psátí buď
jen písmeny
ABC.a
jící z doby byzantinské (: prostředka stol. \l. dle in
_Marucchiho a Wilperta, dle Leiorta z doby Vll. až
s.lol) a představující P_.ježíše kladoucího ko

abecedu celou, latinskya řecky, anebo dvakráte
abecedu latinskou. Někteří biskupové připojovali

i abecedu hebrejskou („quia ecclesiastica doctrina
runy světců
na hlavy'estdvou
svéstcců AU_Bedné
těchto SCS
po hebraico, gracco Iutinoque sermone utilur“). Vznik
stav
nápisS
0, uz druhé
SENNE
_ozůstaiky světců byly přeneseny po obřadu tohoto nelze hledali vobřcdech, obvyklých
zději do baasilíky, vystavěné nad katakombami; u angurú pohanských při vvmezování míst posvát
basilika ta o rave na byla papežem lladrianem l. ných, ale spíše ve způsobu, jimž počínali si zeměmě
na skl. stol. 'lll. ještěy jiná lasilika ke ctissv. A. řičípřivyměřování ploch, užívaj: ce písmen k označo
a S. stávala v ímě, nepochybně nedaleko Colisea

„1.4.5

_(_)bč_
t_yt02_
svatyně zanikly beze stopy.

[Srvn. Ca

Abdul-Masich (Fbedmessias), sy mucednik+180
svrská
Kal.! l.,akta
479; v _d.5v
5951"

Boll. l., 5., -52 [Ni/ler.
bec eda, albecedář, nazýváni bývali lidé ne
vzdělaní Tak potupně spíláno bylo arcibiskupovi
pražskému Zbynknovi Zajíci z Hasenbu rka v popěv

vání svýchv ěmrů. Remigius z Auxerre v IX. stol.
vyklídá _symbolický výz..am abecedaria slovy:
„Quld eutm
inítia et iudi
mentaa
doc tpe_ralphabetum,
sacrae nisi
inteilígiconvenít?'
Touž dobou jeden apontifikál anglický nařizuje, aby
sbor zpěváků při obřadu lom zpíval antiíonu,
vztahující se k symbolickému základn, Kristu. Zdá
se tudíž, že crux decussata x značil Krista, a rov
něž í abeceda do popela psaná měla týž význam
'ako „'(—L' (Cabrol, I., 56.) V novější době vy
ládá se význam a-a v ten s,mysl že všichni ná
rodové, uezi nim ve starověku přední místo za

cich
lidových,
když byl
MIOzkázal
knihy
\íklefovy.
[Nejzdiů
Poč.r.hus
.419. spálítí
— be
ce
dářl nazývána byla sekta aisiabaptistů, jejiž přivr
žencí pohrdali veškerou lidskou vzdělanosti, tvrdice, ujimalie ekové a ímané, povoláni jsou do církve
\ e středověkýchpontifikálech nalézáme a-a ozdobně
že
nadpřirozenym
osvítením
Boží_r_n
dostává se člo
věku
všech potřebných
vědomost
ps
saná; tak
v poniiiikálur litomyšlského
biskupa
Alberta
ze Šternberka
1376, jnenž chová
se
Abescedurium, abec
labgetorium,
na
reckáeturlum,
a latins,ká
kterou biskup
v biblíothece
strahovské;z abeceda řecká obr.
psána
zy'yás
barvou modrou,latinskáčervenou.(viz
6 ) jest
pi svěceníbece
kostela dolejším koncem berly píše do tu

Abecední žalmy — Abel.

Abecedhí žalmy a písně jsou ony akrostlchickě
_žalmy, při nichž se počínají jednotlivé verše neeb

9

obyčejně písmena: A,C
ll. skupiny, která bývá dvojná

x,sUenŽpatří
C„ČF
i skupinyvveršů písmeny abecedy hebrejské po ménělistů;
D,F
],
,M2,a do
pořádku. Bylo--liužíto všech písmen abecedy jednou, sobná, atříp
šskupinyb
nejsilnější,
'náíežějí
',K :Arvěsku
P, R,
dvakráte nebo vícekráte po sobě, jestj )ak v písni II].
S,
_,
Dle
t
možno
pro h,!šH,
písmena
plny zařaditl po jednom Iístu, pro druhou po dvou
veršů bud22, 44 a.td , počíná--ll se každý stichos a pro třetí po třech nebo více dle tohoto porn ru. —
jiným
v ž. 119.
ll .a(lat.
112.,
jest tam
ouze písmenem,
11 veršů. Vjako
žalmu
ll,Bpak
) počíná
se Co scetkn uspořádání jednotlivých rejstříků, dlužno
ítlaždý verš první slohy osmiveršové (ogdoes) pís
se říditi
těmito
Do rejstříku::epišmenikdy
toliko
holá
jmé pravidly.
a pa inu
aktu. Takový rejstří
menem alef,
veršů slool_1ydruhé
mencm
bet kaž
atd.dýkzo
každésmíosmiverší
iiným spmís
e jest málo platný, nebo vždy musríme ještě akt
v matrice hledati i tehdy, chceme- li zvěděti třeba
nem abecedy poařadě, i má tocdy žalm ten Síťrátm22 jen data nejnutnější; stálým hledáním _přídčlá-.
veršů.
15.a vpočíná
Přísloví
ilo-31(_Ižlde,]ak
enu statečnou kdo 34.,
nalezne?“a)
se
váme sikdy
jentakové
práci amnožství
matriky výtahů
i rejstříky
Dnes,
musíruinujendie.
farní dn
uskažděvdistichon
novym písmenem,
sloh pne iná
dává;
ž.9. (s přerušením),
37. a v avšak
Pláčijer.
vydávati, poslouží jens ob,ě prárcis i
<2(0 chovenstvo
se každé dvojverší novym písmenem po řadě.
ulehčí i matrik ušetrí, když si rejstříky napíše dů
třech prvých hlavách jerem. Pláče tvoří tři verše
slohu; v prvých dvou počíná každý trojverš jíným kladnějí,rnaby při vydávání výtahu nemusilo se hle
datl v
trikáchs
ta stačilo
pouhé ma'ji
nahlédnutí
do
-Rej tříky
narozených
míti tvto
písm
mcnem, v třetí hlavě pak počíná se každý z těch rejstříku.
tří veršů jedně slohy stejným písmenem po řadě, rubriky: !. Příjmení a jméno dítka, 2. krestni jměno
pa
tedy třikrát alef, třikrát het a pod. Bickell počítal otce í matky, 3.d eu, měsíc a rok naro e,ní
v Starém zákoně s abecedními žalmy paactná »
ginu; ltedy:
Macháček
|| Václav,
eMarlíepří
H
908“ 15;
rejstříkyjosef
matriky
oddaných
abecednícho
zjistilSirachově
abecední 51
pořad
i Někde
u Na jmení a jméno ženicha i nevěsty,
um
n.aí 9-10písni;
vkníze
15-35.
den, m síc
není ta řada aúplnou, jako v ž.9 —.,10 kde jest 7 a rok oddave k, 3. paginu, 4. fascikl archivu; tedy:
Možný Zdeněk Vávrová Gabriela || 2l.6./ 0081!
na místě le, 10. žalmo začíná pí menem !, násle
17“ l35;
rejstříky
matrikyezemřelých:
!. přijmení
dující
až do;
sou. plísmena25
sh zívšakš
vc tu zwastoupenane-_
na konc jméno
osoby
zemřelé,
2d
měsíc a rok
úmrtí a a
iest však jiný verš přidán. Někde3se staly odchylky agínu; tedy: Mašková Marie||23.'5.1908|l£l'l. —
od pořádku snad poruchou znění, jinde snad již Eoky není treba psáli u každého aktu zvláště; rok
napíše se jednou zřetelně a jasně jako titul a pod
v ptúvodním
jako ve zpěvech
_Ier., l'l_Čjuvedou se akty lednem počínaje a konče pr_o
' byly
kde jest
v 2., . znění,
a 4. postaven
verš s Pláče
plic před
verš s m'n. Stalo- li se tak dle staršího akěhos po sincem. K vůlí přehlednosti doporoučí se roky psáti
řádku abecedy, není známo. Alfabetickěžalmy ne
silné ukončeno
a podírhnouti
je červeným
inkoustem.
vykazují žádného zvláštního obsahu, jímž by selišily jest
písmen
posledním
aemkt — Když
od ostatních. Seřadění dle abecedy bylo umělou není dobře hned bezprostredně pod něj napsati titul
ozdobou, kterou dal skladatel svě písní. Snad se tak
dalšího,
nýbržr oce
záhodno
jest aktem
vynechati
posledn
ním akíeniv
a prvním
rokumezi
ná
stalo z praktické příčiny, aby si totiž zpívající lid roku
tu píseň lépe pamatoval. Driver míní, že mají ty
značnějšírprostor,u
aby tam
zapsán toho
býti
písnč obsah obecný, který není v tak jasném, ln— sledujícího
mohl akt sna
ad přehlědnutý neb
doplněný;
gickém postupu, a že byl tento nedostatek umělým zvláště jest třeba dbáti Dl'l rejstříku narozených,
uspořádáním poněkud zakryt. Obsah jejich iest však
kde častěji
ex post
án akt
z legiti
zešlý.musí
Cobýti
se tkne
do zaps
y, skdy
rejstříky
se
dosti různý. Žalmy, jež vykazují počet veršů shodný macev
—.

jest cnejlěpe
po se
zapsání
aktu akt
za
sbetízantia
počtem carmina",
hebrejskýchte yp
ísmřen,jmenují
„alpha
122 44 vv. též
aopo.d
bez mají
psati psáti,
akt i dor
lsti-íku;hned
alespoň
na žádný
akrnsticha.
SLi
nezapomene
možno rejstříky zhotovovatí
na konci každ_ého měsíce, čtvrtletí a nejdéle na

Abecední rejstříky matrdík. Veškerý akty ma konci roku, což by se mohlo státi jen na malých
triční
zapisovati
se mJíd
matriky narozených,
oddaných
a zemřelých
le chronologického
pořadu.
sadách;
na iviclikych dlužno rejstříky alespoňPl.mě
síčně
zltotov
o však zmiňuje potíže při pozdějším hledání, osa
Abednegn v. Abden
když alespoň přibližně není známo datum dotyč
něho aktu. Proto nutno jest sestavovati ze všech
Abedoc (Ardeboc), aigrskýmnich \'lll. stol., se
matrik abecední rejstříky, které obsahují seznam stavil příručku rozhodnutí disciplinárních ze staar-o
aktů dle jmen. Praxe jest d) ojí: bud' každá matrika býlě sbírky kánonův. Spis A--ův vyad l 1655d'Achery
opatří se na konci abecedním rejstříkem aktů v
Spícilegiumv IX; 1717 Marlene v „Thesaurus
anecdotorum'
obsaženvch, nebo založí se index společný At již ve

se provádí praxe prvá nebo druhá vždy jessttřeba,

Abeele (van \den Karel, jesuita belgický, n.

1776. Sepsal hojně populárních spisu ná
aby jak každá matrika, tak i každý rejstřík měl na l69l,
hřbetě vyznačený rok, měsíc i den prvnnoíhoa po boženských jazykem francouzským i vlámským.
sledního aktu, v knize te obsaženého. V takovýcch
Abel, Indra/.rt) bag 'abz'l, t. j. pastvina, niva,
matrikách a rejstřících se snadno a rychle akty hle
dají a mimoto ematriky i rejstříky ušetří zvláště složka několika jmen místních: ]. Abél haš- šittím,
na větších farních osadách kde matrík jest mnooho
: Abelsatuu,
Selliumi,
Setim
Pro rejstříky volme papír vždy trvanlivý, nikoli Mich. 65),
t.j. niva akácú,
isto
na (Nm.25
pláních Moab
tvrdý, nepoddajný, který se láme, nýbrž papír
na nichž
lsrlaelité
jerichu.
Dle Josefa
Flaviatábořili
(Starož.
Vl, ]. naproti
ovzdálcno
i_emný, ohebný, z hadrů zhotovený, který ovšem ských.
jest nejdražší. Papír zhotovený ze slámy, ze dřeva
honů
od nebo
IOrdánu.
Dnes se.1
olhledá
buď
voase
Tellcv'h.
efreín
v'lellRame.
—2.
AbelKe
e
a p. pro matriky a docela již pro rejstříky se ne 60
hodí, poněvadž se rozláme a brzor ro.zpadne — ramín amd? 535 (*abělkerámím), t.j. niva vinic
Každý re střik má míti po straně vyřiznutou abe
cedu; po etlístů u jednotlivého písmene bývá ne (Sdc 1133)místo v zemí Ammonitů, nedaleko dneš
e).— 3 AelbletB
stejný a řídí se dle hojností jmen jím počínajících; ního 'Ammánl(= Phila lphíe
obyčejně možno rozděliti písmeny co do počtu listů Maacha 393; :p; ');;
'ábel beth-ma'akháh
rejstříkových na 3 skupiny: ] skup. obsahuje nej

Abel.

|O

(3 Král. l5'-'0; 4 Král.159)

bylo místo jižně od století křesťanského,_kterýpřeložil hebrejské :;ij

Hermonu, asi tam, kde jest nyní arabskáv Ábil

vajjíša':

„shlédl se zálibou“ slovem lvenčelaev

_el-Qamch
(Robinson,
Neuerre biblísche
in
Palestina,
Berlín 17,85
,.er Foíschungen
acdecker t.j zapálil. Iéhož náhledu byli též někteří sv Ot
Benzínger, Palaest. “ 227.)s—r4. Abel Mehula nl.—jm; pouhý
cové. Byl
všakpřízně
Kain člověkem
ltak duchovním,
projev
Boží
slaným
o'hnm tže 
vysoko cenil, že se dal unášeleí tak hlubokournbále
mechóláil Sde 722, 3 Král. 412, 1910. Dle Onomast.
lt) římských mí
žině od Sc thopole stí, když se jemu onoho ideálního uznání nedostalo?

(dnešního Bčsánu)vudolíjordánu dnešní ammám Třeba hlcdati něco reelnčjšího co jej tolik roz
vášnilo. Bylo to patrně pozehnání Boží, je
el-Malich.
Desclíiplion
Palestine, víc l se vzrůstem bohatství Abelova, a ne
Samarie, l, (Guérin,
276
6. 5Ábé
lMícraimdela
(On. 50")
kládá Vulg., čtouc 'e'bz/místo 'a'bJ, Planctus Aeg peti dostatek tohoto požehnání jev-'cí se neúrodou na
polích Kainových. Odpovídá úplně duchu Starého
Zákoo,na že spravedli—ému žehná Buh rozumožo

a dle Vul. (česky překl „Kvílcní Eg)ptaa"); běl
Micraimv ak značí: „NivaĚgy ptsk)'c|\. Chananejští
nazvali tak místo, kde losefys bratřími a staršími
egyptskými pochovali jakoba a oplakávalí“ jej po
sedm dní; místo to nazývalo se dříve .Atad“
Abel, jméno syna prvních rodičů, zní hebrejstky
5:1 (Hebel), v přestávce “711,1 Hátel, znělo ve

smre hebrejštině,
která měla
kontcouvkřmo
třip
v nom. bablu
(srv.ještě
„segolat“a
ormy

qatlp)a znamenalo „syu". Slovo to zmizelo sice
postupem doby z pokladu jazyka hebrejského a na
hrazeno bylo slovem r; ben, znova však nalezeno

váním jeho majetku, bezbožného že trestá pohro
mami, které ho ochuzuji. Všeho biblického i patrí
stickeho podkladu postrádá náhled (jinak pro děti
ovšem dostinázorný), že kouř z občtíAbelovy stou
Rat
přímosevzhůru
k nebesům,
z obětí
ainovy
prý válel
po zemi.kdežto
Líbila kouř
se pak
obět
Abclova Bohu pro jeho spravedlnost vůbec, jme
novitě pro eho víru, t. j. aději a důvěru živou
v příštího. ykupitele (7.id_.a114).Byl vsak Abel
těž anicem'. Bible síce nejmenuje ani manželky
_AbeRva, ani jehoodítek; tím však není řečeno, že
jich skutcčně neměl. .\'emčlo-lí potomstvo Abelovo
žádného většího významu pro děje ldskě spásy,

bylo ab
v jazyku
assyrském,
znění aplu pak nebylo příčiny, prooč by ísmo o nich se zml
neb
\\ (víz babylonsxoDelítzsch, Ass
risches ve
Handwóíter
buch, Lipsko 1896, str.
. a , kteréž se vyskytá ňovalo. Ve 5/ se dále o Abelovi nemluví. Za to
NZ byla památka jeho zase znova vzkříšena'
velice často ve vlastnícll\ měnech, hlavně slože
ných (srv. Aplum, Aplá'a,

pil-Kiš, Apil Sin, Apil

Ramm atd..) Tatto analogie jazyka babylonsko
assyrského, jakož | konkrétní. nůvodnč appcllatn ná
jména prvních rodičů (Adam na: — člověk, Eva
,',šrj Chivva'h: živčna : matka) nasvědčují tomu,

(Mat.

2335, Luk. !

an 30 nn.). Poněvadž

byl spravedlivým dle svvedectví samc'ho Krista,
bvl od prvopočátku církve ctěn za svatého, a dosud
církev každodenně v mešnim kánonu svatost tuto
hlásá slovy „munera pueri tui justi A e"l Po
něvadž pak nejhlubší příčina, po kterou byl bratrem
svým zavražděn, byla vlastně jeho 5 ravedlnost,.
že- správná
jest Drv
etymologie,
ktegáeznám
překládá.,
byl té pokládá n
so
em .n“Sy
e, dokud
byl Abel“
jazyk svatost ([ jan 3'"-"';,
v díle níže
babylonsko-assyrský, bylo slovo Abel stotožňováno za prvomučedníka (_sv.
citovsaném
m; sv. no patientíae lo; sv. _lanZlatoústý,;
. d Thíbari
Deb
se slovem ');;
hébel, jež znamená dech, prcha tano
Ahelově a Krí
vost, pomíjejím,ost marnost atd., neb docela se Řeč sVl5llproti oŽidům). V živ
slovem 5:\* 'ěbel, které znamená „smutek“. Byt“ stově jest tolik podobných rysů: život svatý, r,po-
dášni
(Jeti závist
Bohu bratra
příjemné
(obět kkříbžratrovražldě
še sv.),
vedoucí
sebe více tyto výklady se zamlouvaly mystikoví, ( ávist Židů, tělesně spřízněných s Kristem, .
chladný filolog nemůže jich schvalovatí Kdo dal
ím.
Mat 2713), krev nevinně prolitá. vola
Abelovi jméno, zdali snad rodiče, či pozdější věky, jící k nebesům (Žid. ll.“
od pradávna.
o tom nás Plsmo.sv nepoučuje. By-lo-lí dáno Abe považován za osobnýl.), ty že býval
píedobraz Kristův.
lovi jmeno hned brzy o narození,
lyue přece
Sv Augustin, Opus impertectuín contra juližygm.
odtud
nczbytnč.
že zn
lo původně
Abc?Spíšel
ponlěvadž
první rodiče
mluvili
sotva
semítsky.
ze se
Abels v.OSB., mnich v laubachu; Píppin k radě
domnívati, že jméno jeho znělo jinak, znamenajíc sv Bonifáce jmenovalje 743 arcíb. remešským;
ovšem
že však
později bylo. do jazyka se' ale A. nemohl důstojenstvi to nastoupíti, jelikož je
mitského„Syna“,
přc
cloženo
slovem
z lodíl Adam více synů (a dcer) Písmo neV)počí 72l
v držcní
měl mocn„ýklerík
kMilo, Karlem
Martcllcm.
dosazený.
A.
akt)—760.
Svátel
5. srp.
t vá vsech, uvádí však na prvém místě Kaina, na
Abel, rus. mnichalavcrytroickn--sergievskev
X.
druhém místě Abela a na třetím místě, jako náhradu sol;
sp. „Kratkaja duchovnaja lěstvíca
za Abela, Sétha. Proto obyčejně považujeme Kaina

za prvorozeného a Abela za druhorozeného syna vlozvodjaščaja
christianina
l ]
áscel
ožíej “,[pozvedající]
Moskvva, 1848;
„Obščezitelnaja
prarodičů. Není však vyloučena možnost, že mezi
Kainem a Abeelem se narodily Adamovi jine dětí, lŠiarovska
apulstyna i dostopamjatnye luod v nej,
kterých však Písmo dle svého pragmatismu, podá podvizavš
iesja“
ý klášter poustevníkův
amčtihodní
mm__;arovsk
lV něm působívšíj,
Moskva 1853a.
vati vykoupení
pouze to, lidstva
co mělovýznam
ro děhjínŠy
připrav)|'
na
neuvádí. Ble
4Abyl

bel Flor
ian, od
malíř
a ,6.
rytec;
pocházel z Klolína
Nomenclator
Rýn.,
ůsobil
l556v
Praze,
,.
pastýřem bravu ist; có'n) na rozdíl od svéheo "PX/mm;
bratra Kaína, kter) se živil vzděláváním půdy. zdá se, cod něho pocházejí některé drevořlezby
v Bibli čescké vydané od jiřího Melantricha z Aven
Nejtučnější
stádžesvých
Bohu tina 1.570 [Šrr.vn Chytil. Malířstvo pražské XV. a
v obět. lšůhdpdrvorozence
al též najevo,
se mu pří\esl
obět Abelova
llbí. jakým způsobems se tak stalo, bible blíže ne XVI. věk, 179.1
Abel jindřích S. ]. ve Vídni, 71.1843v Pasově,
ud.ává Židovská tradice tvrdila, že oheň sestoupil
slovutný kazatel Sp. ,Zuriick zum prakt. Christen
s nebe a obět Abelovu za álil podobně, sjakoůseiu m", lV. vyd.
, .Christus und sein Volk“
stalo
]
3později
-.rál: vlícek'ráte
- 2 ar), 71). Svědkem této 1896, ,Ecce homo" 1897, „Ehe u. Ehen, christi.
tradice jest. námTheodotion, překladatel z druhého u. modernes Famílíenleben“ 1898, ,Los von Gott“

Ahel — Abélard.

11“

ostatní příbuzní Heloisíní, mystice, že A. jl opo
IV.
vy dWort-z1900„Verschiedene
. 1899, u„Daš.t “ideal der christl. Frau“ Wege
1899, vrhuje,ddali ho ze ms
sty vykles
estiti. Ze studu a zá
„Vom
rmutku stal se A. 119 mnichem v klášteře sv,
nach Rom" 190ll, „Moderne Charaktere“ l
Abel Kašpar, prot. theol sp. něm, 1! 1676, Diviše a Heloisa jeptliškou v argenteuilske'm klá
žádosti studujících vysIOnpil A.
1763. Sp mimo jiné: „Historia monarchiarum šteře. Vaš
opět za učitele, dostal od svého opata jedno pře-_
orbis
1718, ,chraische Altertu vorství a vykládal zde hojným posluchačům, mezi
1ner“, antiqui",
Brunšv ik Lipsko
173(
nimiž byli pozdější papež Celestin 11.a Petr om
Abel de Pujolv Puolj
bardský, dialektíku a theolo
ogíi Pro spis „Tíactaa
Abel
(Able,
Abble)
'l'omáš,
kaplan
Kateřiny
Aragonské, první manželky _lindřicha Vlll, král
tus de unitate et trinitate divina (objevil a vydal
angl Když král jal se domáhati toho, aby man dr. Remigius Stólzlc ve Frýburku Breis. 1891) při—
211
želství jeho s Kateřinou bylo zrušeno, A. stál při el ve spor s cirkvi. Synoda soissons či 11
předsednictví
papežského
legáta Kunona : Praev
straně královny a vydal 1534 traktát „De non dis
neste slavená odsoudila tento spis k ohni, kamž
solvendo Henríct et Catharinae matrimonio“.
jej
vlastni
rukou
hodití
musil.
Byl
potom
odevzdán
zději zdráhal se uznati supremát králův a potíral
neoprávněné nároky jeho \ tě příc1čině.Zat obyl do vazby klášterní opatu sv. Mcdarda, však sou—
Odsouzen k smrti a popraven ve Smíthfieldu o154y0 cit, který všude nalezl pohnul legáta že mu po
několika dnech dovolil navrátiti se do svého klá
30.
Abel Vasiljev,
mystik rus., u. 1757, z. 1841; štera smtodivíšského. Ale jeho nepokojný duch
pro svoje roroctví častěji \ězněn. Sp „Skaz
azna ic pobouřil klášterní klid; horlíl tam přepiatě pro ká—
o suščestvg, čto es suščestvo [podstata] Božie zeň řeholní a pobouřilmmnich: vtrzenim, že svatý
1l30žestto". Výňatky z eho autobiografie, jakož Dionysius, Areopagita athénský a. učedník sv.
avla není zakladatelem církve francouzské, ale
i I. jeho theorii mystických uveřejněny v časop.
jiný Dionysius, biskup korintský z 11.století. tak
„Russkaja Statina"1875. lať/meri,.\'0mencí že opat Adam měl to za urážku celého království,
(01

Abel vilěm
A. Klei,n
A. a
Faber),
„. 1853,dr.
red.(pseudonym)
časo . „Die Stadt
Gottes"
kalendáře „St. Michaels- alender; vyd. miodI.
kn. „Passionsblnmen“ 1
Abela LeonaidzMaltv
n. 1511,z. 1605,doktor
práv, kanovník a gen. vikář, jmenoován pap. eho
rem Xlll. biskupem sidonskym a poslán jakožto
nuntius na \ýchod, neboť dobře znal jazyky ori
entální. Vrátiv se, přinesl veliký počet drahocen
ných rukopisů. Zprav jeho 0 vykonané cestě,
kterou podal papeži Sixxu V.. uverejnil Baluze ve
svých"Míscellaneích; franc. překlad její podal Adolf
d'm
ne mission relígieuse en Orienttau XVl.
sí'cclel'!
866.) [Huf/„111.1354
Ae I(Paříž
adom Placndo,
skladatelcír cvnl, u. 1814

far.

kterou králi oznámití musí. A. uprchl v noci k hira—

běti champagnskému Theobaldoví a od něho do
sousedního kláštera sv. Aigulfa v 'lroyesu Smiriv
se s nástupcem Adan
movým Sugerem, dostal od
něho 1123 propuštěni 7. kláštera a vystavěl si
v odlehlémeebrzy
místě 11No
v troyesskě
chatrč.
bvloogenta
eho obydlí
známo,diecési
četní

posluchači
spěchali
začlke zn
a vy
učovatí a vystav
vlě tuk 11mu,
pěkný on
kostel
cti Ducha
sv. Utěšitele (Paraklěta) poněvadž zde útěchu
nalezl. Byv zde zase štíh n jmenovitě sv. Nor ber
tem, A. převzal opatskě místo v klášteře sv. Gildy
v Ruítsu .-vBretagni. Nemoha své zdivočilé mnichy
k praavě kázni přivěsti, litoval toho, že opustil Pa
raklét (kterýž byl odevzdal Heloíse, a jenž stal se
znamenitým ženským klášterem až do r. 1593), slo
v Syralkiíísách,z.
převor klášt.
Díla
jeho vyšla u1876
Rlccordiho.
na př.:Monte
Co Classino.
li cat žil svou důstojnost, psal v úkrytu dějiny svých
útrap (Historia calamitatum), otevřel opět r. 1136
tolíci,í\1essa corale, Canti coraíi, AAlntína hořre sv. enov.efy u Paříže svou školu, kterou
Abélařd (Abael ardus) Petr narodil se ze však po roce z neznámé příčinyzase zavřel. jeho
šlechtickýCh rodičů 1079 ve francouzském městečku spisy šířily se \alně a byly i při papežské kurii
Palaísu blíže Nantesu. Stal se pověstným více čte
teny. A. přerracoval zmíněný svůj spis„ De nni
romantickým životem nežliučeností. jeho otec Be tate et trinitate“ v nově dílo: „Theologian christi
rengar vštipil mu záhy lásku k vědám. Nejprve byl am“, nezmírniv s_vých výrokův, ano zostřiv je
A. 1108 poosluchačem znamenitého učitele v Paříži
Viléma Champeauxského (de Campellís), arcijáhna ještě, a lpronesl v íilýChsvých spisech („lntroductío
ad theol
theologlíae
a později biskupa chalonskeho tz. 1121), s nímž ještě
jiné gbludy a„pitome
převrácené
náhhledy.christianae")
Tu povstal
přišel ve spor o nominalismus a realismus, i za proti němu r. 1139opat cisterciácký Vilém ze Saint
ložil si vlastní školu v Meluně, kdež hojných po 'lhíerry, a učinil na něj pozor ným sv. Beenraarda a
sluchačů nabyl. Nemoha velikého namáhání nadale potom chartreskěho biskupa Gottfrida Bernard
snášeti, opustil na čas Francii. Když Vilém Cham
ho Ale
nejprve
mezi A.čtyřma
očima,
pak
předs vědk.y
nadarmo.
žádal na
senskěm
peauxský v klášteeře sv. Viktora v Paříži rhetoriku napomínčal
a dialektiku přednášel, stal se A. opět jeeho poslu arcibiskupu jindřichovi, aby na synodě proti Ber.
chačem, ale znova měl s m'm spor. Potom otevřel nardovi mohl se hájiti. Arcibiskup slavil dle jeho
opět svou škou v Meluně, kterou 1115 na vrch žádosti po velíkonoci 1141 v
nsu synnodu, které
sv. Genovefy u Paříže přeložil a odlákat tak Vi sám král Ludvík Vll. přítomen byl Ale sotva sv.
lémovi jeho posluchače. 71ásky. k matce, která Bernard místa z jeho spisů čísti začal, odvolal se
do kláštera vstoupiti chtěla, opustit své posluchače A k Apoštolské Stolicí a odešel ze synody. Sy—
odaebrl se poto
ak znamenítému noda zkoušela jeho učení a odsoudila je
učiteli Anselmovi
oslouchat othacolo ii. Ale zase chavši výrok nad osobou jeho papeži. Ě
myslil, že ho převýšil a chtěl v neslýchané dom
mý obrátil se listy k papeži a kardinálům a zhotovil
šlivosti po jednodenní přípravě vykládali Ezechiela, pro papeže seznam bludů\ A--ových a- jejich vy—
jednoho z nejtěžších proroků. Z Laon yv \ypuzen,
vrácení. A. hájil
se listy
a spisy,
ujy'štuje,
ublížítin
ec,htěl
a cest
va dže učení
navrátil se do Paříže vyučovatí dialektyice a theo církevnímu
IOgíi. V Paříži seznámil se s bohatým kanovníkem
Fulhertem a jeho duch:uplnou neteří Heloisou, která Ještě byl ve Fraancii,nkdyž pape žlnnocenc 11.jeho
učení zavrhl,
aj líace
saméhod olgím
k lčenípřišel
a .klášterní
vazbě
odsouudil.
A. do
po něm blouznilla
a jim Ajsouc svedena,
syna mu
porodila.
jsal aikem,
ji za manželku
kláštera
v Cluny,
kdež Jej
pohnul,
Pijouti,
však aHeloisa byla proti tomu, přejic -si, aby
se smí
iřll s Bernar
em Petr
a svéCtihodný
bludy odvolal.
aby se stal církevním hodnostářem. Fulbert a Se svolením papežovým zůstals v Cluny a ochu—
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tilně, že Duch sv. není ex substantia, ale de sub
ravěv,
dostalnazaSaonkě,
obydlík de
převorství
sv. Marcella
halonsu
slouže horlivě
a po stantia Patris et Flllí. Toto učení důsledně prove
korně Bohu, skonaln božnou sm
mríl 2l. dubna deno, vedlo by k modalismu, kde tři obžské osoby
byly by pouhymí vlastnostmi jedné a tétéž božské
ll42. Po jeho
přáníaby
bynla
mrtvola
jehvoasntěm
poslána
do
Parakléta
Heloíse,
pozn
n,ala cov
miluje
podřízeným
rozdílům v poměru stŽ
ských osoba kk sobě
(subordinatíanismuy—
mrti
ten, kdo člověka miluje. Od 18l7 odpočívají jeho podstaty,
teělsné pozůstatky a pozůstatky Heloisín
ny v Pa Páně učil v senteneích a kommentáři lístuk Říma
,
ábel pádem člověka neobdržel panství
řiži na hřbitově Pere-Lachaise. — Základní chybou
v soustavě A. byl jeho převrácený poměr, ve kte (dominium) nad člověkem, a že Kristus se nevtělil,
rém u nčheověda a víra stály. Církev jako učitelka abyččlověka svou smrtí z vazeb ďáblovýchv svo
a autorita neměla u něhožžáhdného mista; on m'$ bodíl, ale aby slovem a skutkem učil a svou 1 skou
k námvvnás lásku roznltíl, kteráž potom nás od
stále
mysžlí
jednotlivého
pro svůj
náhlednavíru
ž,ádá
tu mohlučitele,
potom, který
ano musil
na hříchu osvobozuje av nás svo
obodu synů Božích
této lidské autoritěažádatí, aby dříve z Písmas s.v púsoobí. V tom rationalístickém výkladu nemá
„dostiučinění zastoupením“ žádného místa, a slovo
aVycházel
rozumu tedy
dokázala,
že její ování,
učení věrohžcadhým
od pochy
a každý méjest. apoštola Pavla 11.Korint. 6, 20): K„oupeni jste za
-lu; a skut ečně vy
přesvědčíti, že věc 0 ke
i,
hodno velikou mzdu “ nijakčho :;my.věrnou; avšak na této cestě mohl přijítí nanejvýše kládal A. toto místo nevlastně. Dle něho učil Kri
k pravděpodobnosti, nikoli k jistotě. Dáále
dal, stus spravedlností, ale nedal ji; ukázal lásku, ale
aby rozum netoliko hodnověrnost zkoumal, aleátéž nevlíl jí; nebot teprv uvažováním lásky Kristovy
v samý článek vnikal, ano i v tajemství, kterým roznčcujc se v nás láska, což jest dilem člověka
může roznměti (intelligere), byt jich nemohl po samého. — O hříchu dědičném učil, že trest poena)
znati (cognoscere), oněvadž jich viděti nelze. Ale
Adamův
přešel na
nikoli
jeho lidé
vina odculpa)a.
pro skutky,
ale nás,
pro ale
úmysl
budou
Boh
při tom všem necht I A. setřiti rozdíl mezi vírou Ne
odměněni nebo potrestáni; skutky nestává se člo
a vědou, uznávaje, že jeest nám věřit!, co Bůhz
vil, třeba bychom to pochopiti a vyložlti nemozhli.
když mezi
konáním
něcoani
vůlilepším
přibt aenihorším,
nebo z níleč
ub.ude
esuggestio
A jako filosof měl jako všichni jeho vrstevníci věk
pro filosofii po ruce chudičkou látku ze starého
(kocháni),
| c contem usdelectatio
Dei — svolení,
t j.ale
o consensus
_ovrhování
věku podanou, velebil Platona za největšího filo (ponoukánigtnel
sofa, ale znal ho pouze z uvádění jiných; z Ari Bohem) činí něco hříchem — Moc klí ů dal Krí

stotela užíval té části jeho logických spisů, kteráž
onoho času v oběhu byla, tedy ne ceelého „Orga
non'; k tomu výkladů Porphyriových a Bo'c'tbíovych.
oru mezi realismem a nominalismem A.
zaujal jakési střední stanovisko: odporoval nomi
nalismu Roscellinovu, který naše pojmy obecné
pokládá za pouhá obecná slova, jimiž zahrnujeme
více věcí, a výstřednímu realismu Viléma de Cam
pellis, který učil, že obecný pojem bytnje zcela,
bytně a formálně v každémzzejedinců, jím zahrnuu
tych. Než není známoo, zda stano vísko A-ovo byla
ona scholastikové,
střední cesta, kterou
Aristotelao
nasttou
pili
zvláštěpodle
sv. Tomáš
Akv.,t
. '.
mírný realismus či konceptualismus. Mnozí, jme
novitě francouzští dějepisci, po přikla
adě Cousí
nově pokládají A. za zástupce konceptualísmu;
snad lze říci,že se kuněm blíží.
stvo
ření učil A., že Buh nemohl nic jiného učiniti,

stus jenom apoštolům, a ne také jejich nástupcům.
Dobře posuzuje učení A-ovo sv. Bernard, řka:

oKdyi'lžr_ozlprávío
Ariem; když
losti elagiem;Trojici,
kdyžo zapáchá
sobě Kristově,
Ne
síoril“em. (Ep.192.) A. sestavilc>o rozličných dogma

tických a ethíckých otázkách výpovědi starých
církevních učitelů v 157 rubrikách („Sic et Non“),
ukazoval jejich o,dpory a nepodal mjakého vyrov
nánní nebo rozřešení, patrně chtěje ukázaíl, že
s Otci a podáním (tradicí) není třeba se srovná
vati, kteří sami se nesrovnávaji. Sipsy A--ovy vy

dali: Mignc v „Patrologia latina", sv. 178
80855)
a Viktor Cousin v Paríži l849-1859.— Mono
grafie 0 A--oví: Ch arle sde Rémusat „Abélard,
sa vie, sa hilosophieet sa théologie Paříži 1845.
N
.;
ayd, „Abáarddund seine Lehre im
Verh'áltnís zu Kirche u.

ogma“,

Řezno

1863;

Vacandard, „Abélard, sa lntle avec saint Ber
nard, sa doctrme,sa méthode“, ař.tsSl; Deutsch,

než
co anež
jak učinil.
učinil, hlenovité,
že to pouze
nemohls|0\a,
lépe
učiniti,
ůh potrebuje
„Peter Abálard,
ein kroítischer'lheologe
des zwolften
aby neco bylo, a jeho všemohoucnost ve skute k jahrhunderts“
, Lípsk
IBSOa I885.] Kryš!
de.
eles imon,1021elý hoch židovský v Praze,
vešla;
každy
druh
dobra,
jeden
jako
“druhý,
jest jenž touže státi se křesťanem, tajně ke křtu se
mu jednostejné blízkýa možný:
Bůh nespravedlnosti dopustil, kdyby byl neuvedl připravoval. Kdyžootec jeho otom se dověd
ědLě
ve skutek všecko dobro. kteréž učiniti mohl Dále trýznil jej a posleze jej zabil 2l. ún. 1694. Ukrutný
Bůh nečiní a nenechává nic bez dostatečné a otec oběsil se v žaláři. Pomocník jeho při vraždě,
dobré příčiny; tedy všecko, co učinil, jest přimě Levi Kurzhandl, utracen byl na popravišti, přijav
řcno :: odúvo néno. Proto ne mohl Bůh stvoříti před smrtí křest. 'lělo mladého mučedníka blo
svět v jiném čase nežli jej stvořil, a umístil ve své
bř. ř. r. slavně pochováno v kostele týnsk m,
neskonale moudrosti každý tlěj v tu dobu která kdež dosud spatřuje se jeho náhrobní deska a
jest nejpříměřenější stavu všehomíra; on nemoohl
překaziti zlo, poněvadž z něho jako pramene prýští v rsakristii jeho podobizna. [rv.n li,/žert Posv. m
306, sekta3.;24
Num, Symbolae,
se velikév ý,hody které by se jinak nebyly obje
rAl.“ielíté.
nepochybné
gnostická105g
v frice,
vily. ] zlo má svou dobrou stránku, ve které má hl. v území díec. hipponské, mezi lidem venkov
omluvu a důvod svého byti. A. učil jistému opti sk_ýmrozšířená, známá pouze ze zmínky sv. Angu
mismu tohoto světa, který se svím zlem jest ten stin („De haeresibus“ ), za jehoož doby zanikla.
nejlepší, t. j. takový, jaký dle moudrosti a moci Přívrženci jeji tvrdícc, že Abel byl sice ženat, ale
Boží býti musí. Učení o nejsv. Trojici sestrojil tak, manželství neužíval, následovali jeho příkladu:
jakoby Otec vyjadřoval všemohoucnost čilí plnost uzavírali sice sňatky, ale žilí zdržellivě. Manželě
a--šti adoptovali vždy dvě dltk cizí, hocha a dívku,
všech
dokonalosti,
Syn moudrost
a Duch sv láskun; jímž odkazovali jmčnl své po podmínkou, že i oni
Oteec byl
mu plnná potentia
(všemohoucnost),
jistá potentia, a Duch sv. žádná potentia; poklá al pospolu žíti budou zmíněným způsobem
Abellínen. dioec. v. Avelh'n
poměr Otce k Synu ako genus a species (rod a
druh), jako materii a materiatum, jako člověka a
Abelly Louis, theol sp. frannc.u. v Paříži 1603,
živou bytost, jako pečeť a kov; a pravil přesub s. 1691. Nějaký čas byl gen. vikářem biskupa bay

Abelonen — Aberkios.

onnského, potom působil jako farář v Paříži a stal
se 1664 biskupem rhodezským. Po třech letech re
signoval a žil až do smrti v Paříži v klášteře La
zaristů Byl to muž velice zbožný a učený, dů
věrný přítel sv. Vincence z Pauly. Potiral ener
gieky jansenismus. Sp praktickou příručku„ Me
dula theologlca“ (_1650.potom několikráte znova
V).'d), mnoho spisů apolog. a polem., pojednáva
jících o úctě P. arie, o poslušnosti papeži po
vinné ve věcech víry, o nejsv. Svátosti aj. Sepsal
také životopis sw..Vincence („La Vie du venerable
scrviteur de Dieu Vincent de Pau|“, Pař 1664).

Abelonen. tEbelonen) dioec., někdejší biskup

ství na ostrově Negropo ne.t

Abenboen, lapis Boen filít Ruben (Mr. 'ében
bohan ben Re'úbén, „909 Banér). „kámen Boen,
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s na Rubenova“, 105.156. 1815, místo na hranici,
dělící kmen Juda a Bcniamin, mezi Bet Hagláh
a Adumim Adommim). Na místě tom nepochybně
jakýsi muž z kmene Ruben, ménem Boen, vykonal
sla) ný nějaký čin, na jehož pamět vztyčen tu ká

sra(Abraham benMe

ve středověku také zván „F benare“),

nEzra,

vynikající

učenec židovský, „ v olecě cca 1093, :.
ostrovu Rhodu 1168. Byl žákem slavného _judy
Hallcviho a vrstevník Maímomdův, u něhož veliké

ůct) požíval Proslul jakožto íio sof, básník, mathe Obr. 7. Rekonstrukce levé slčny náhrobku Abcrkiovu.
matik, astronoom, lékařa kabbaslísta, zvláště pk
jako
ovýborný znatel bible, kterouž vykládá v celku
dosti správně, ač leckde dosti svobodomyslné. Ko u Hieropole našel náhrobek jakéhos Alexandra,

lem l150 vydal se A. na vědeckou cestu po Evrop ,
odebral se pak do Palestiny a delší čas se zdržo— syna
Antoniova,
postavený
r. 216 po
r., v Aber
n mž
n kolik
veršů pojato
beze změny
z nápisu
val v Tiberiadě. kdež kvetlo studium masoretskěho kiova. Když nyní de Rossi a Ludvík Duchesnne ve
spor zasáhli, dokázali, že nápis Aberkiův jest míti
textu.
jeho tBuxtorf;
spisy V)daljednotliv
Bomber včástí
Be
nátkáchExegetické
1626, pozd
za
pravý a starší "nápisu
Alexandrova,
z nich častěji otlskovány. a to i v překl. lat.
Ram
své druhé
cestě onačež,
Frygii_když
na
Abeecrcuslsv. Abe
lezl blizko Hieropoles ve stěně cho by k lázním,
Aberdeen (Aberdonen. dioec.,) biskupsství ve
Skotsku, zal. 1063, zanik. vXVl. to.l, obnov. 1878; část
o nichž
akta Ab
berkiova
se zmiňují, postavena
nejdůležítěv šcí
původního
epitafu Aberklova,
est suffr. arcib. st.-andrewského. R. 1906 bylootu na jisto. Větší úlomek kamene toho nalézá se nyncl
asi4010katol. (celková po ulace: 800.000),48
48kněžl
světských, 24 reho lních, 5. kostelů a kaplí, 1 kol vkřest.
když
jejŽbl vuposlal
turecký museu
sultán Lateránském,
Abdul Hamid ll.
papeži
Xlll.
lej, 1 industriální. škola pro dívky, 1 sirotčinec pro darem k 501etěmubískup. jubileu; menší úlomek
a 1 pro dívky
vzal s sebou Ramsay do Skotska. Nápis Aberkiův,
Aberkios, totožný s Avirciem Marcel řecky psaný, dle doplněni dc Rossiho, provedeného
lem, o němž se zmiňuje Eusebius ve své „Hi pomocí nápisu Alexandroxa a na základě četných
storii“ slavn' biskup města Hieropole ve Frygil starých kodexů
í
'
řekladě takto:
Šťastné Phrygia Secunda, Parva) ve druhé polovxci „Slavného města obyvatel náhrobek tento ještě za
ll stolet po Kr. a obhájce viry Kristovy proti
živa t sem
si učinil,
abych
tu svého
lůžko
hludům tmontanistickým, kterýp
přktladu svych pro
lo své.
jménem
Aberkios,
žákčasu
jsem
pastměl
velikých krajanů Polykkarpa a Hegesi pa navštívil
stáda ovci
pasevidící.
na horc
Řím a Stolicí Petrovu, akož i křes anské církve ineposkvrněněho,
rovinách, a či jenž
má veliké,
všechno
Ten
naučil mne slovům viry životo dárn
rným, do ma
voSyrii
imi. náhrobní
o návratunápis,
svém kterým
složil si
r. a80Mesopotam
před smrtí
poslal mne, ab ch spatřil město královské a krá
jednak pro dějin), jednak pro do
ogmatlku velikou lovnu uzfel od nou v šat zlatý a zlatou ohuv ma
důležitost. Obšírný životopis Aberkiův napsal na jící. A viděl jsem rovinu Syrskou a všechna města,

nalezlpres
jsem,
Pavlase mpi-epravív; vašucde
esttěpak
tě
Nisibis,
Eufrat
základě
akt a hymnů|
hagiologstarých
Metafrastes
(-|-k cirkcrvni'ch
960),byzainptský
pojiv 1bratří
k němu i náhrobní nápis Ablerkiův, který, pjak dí, všude průvodkyní byla mně aVeirakterán též všude
skýtala mně jako poorkrm Rybu ze zřldla, velmi ve

vzal
náhrobku,
jenž však bylživotopis
za jeho
doby sžpůvodniho
]! velice poškozen.
Tillemontzavrh
ten
vybájeného;
to
všaki náhrobní
bollandistanápis
P. Ěkock,něco
stanuv
po stranězaBa
roníově (Annales ad annum l63), ujal se akt i ná
hrobku, prohla šuuie, že
aspoň 2 veliké části
má podklad historický ('AoctaSanctorum lX.504 n.).
Když; )aH P. Garucci prijal sice epitafium, ale za
vrhl akta, 'ež prý Metafrastes sám na základě
nápisu utvoril, povstal na obranu Metafrastovu
učcn' kardinál Pitra a dokázal, že nápis od biografie
odlu ovati nelze. S Buckem a Pitrou souhlas pro
jevila značná část učenců jimž dostalo se největší
podpory, když r. 1891 Angličan professor Ramsay

likou & čistou. kterou polapíla Panna neposkvrněná
a dala avěřícím
k gožiívání,
vý
borné
dá\ajíc naje vždy
smíšen
(s voJou)majic
spoluvíno
s citie

bem. oto já b,erklos pntomenjsa jsem diktoval,

aby zde napsáno b lo, rok dokonávaje v pravdě
sedmdesátý druhý. aždý, kdo rozumi slovům tčm

a téže
jako Áám
jestdglysli
Aberkia
se
modl.í
ve (virv), necht
émm za
nepochová
nikoho jiného. Jinak pokladně římské za trest necht
zaplati 2000
předrahe
otčíně
mé Hieropoli
zlatých
tisí czlatých Za nái
su toho
zřejmo,
jak ve
ll století rozšířena byla jlž přes všeckla posavadní
pronásledování víra Kristova, a víra ta že nazzá
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padě í Východě byla táž; vidno jak již Aberkios
putoval ad limina apostolorum, uznávaje přednosst
církve římské a 'cjího biskupa: je tu dále svědectví
o křtu sv a p ede vším o vírře v přítomnost Kri
stovu v Nejsv. Svátosti pod způsobami chleba a
vína, jakož i o Marii Panně jakožto Bohorodlčce.
Žeetyto d :gmaticke _důkazynebyly vhod některým
nekatolíkům, ukázali Ficker, Harnack & Dietrich,
kteří Aberkiovu nápisu podložili by íádi smysl
pohanský nebo aspoň ohansko-gl-nostický, kdežto
sami nepředpojati akatolícil ja o Lightfoot a Ramsay,
vydávají ochotně svědcctvn pravdě. [Viz Bilczewski
Tumpach, Archaeologie křesťanská ve službách
dějin církevních a věrouky, Prahal l;n98 Bilczewski,
Buchary stya, Krakov 1898. Tam udána ! ceelá ob

manželství mimo příbuzenstva, snad tedy iz ji
kmene. Tím chtěl asi zjednati své rodině ve
likého spojení, bohatství avážnosti, což se mu nej
spíše nepodařilo, nebot o jeho potomstvu neděje
žádná
zmínka. l'os mrti byl pochován ve svém
rodišti, v Betlémě (Soud. 15—12
č
Abess atom

lhal—r. 'Abíšálóm)

Roboamovou a matkou biovou.
tcem" Máchy
nazývá se tu však ve smyslu širším, byli dědem
jejím: dcera Absalomova Thamar provdána byla
za Uriela z Gabaa, z kteréhožto manželství pošla
Mácha (Míchaja), srvn. 2 Par l31. -— jest však
také možno, že Abessalom jest osoba jiná, nežli

sáhlá ehlteraturaj.
Moric, prof exegese a mravoukylz.na
aa. S)l1 Davidův;
unívbev Tubin kách n. 18l9, z. l875. Vynikaje ve NAbsalbom,

likou učeností a nadán jsa neobyčejným kombi
načním důmyslem, hleděl objasnit) vznik i obsah
knih NZ z okolností náboženských, olitických a
sociálních příslušné doby, nikoliv však snad na
úkor nadprirozenému
rázu
knihovšem
těch.neobst;ojí
Některá
tvrzení
a některé výklady
A-ovy
připisovalf jednotlivým zjcvům dějepisným přiliš

3 Král. 152 10 a

2 Par. 1120“
s Absalomem
(v. t.),
synem
Davídovsn ad totožný
vedených
místech nazývá

se otcem Mácíin (Maachyl, jež b la manželkou

Abessm

snad totožná s Uríelem

Dějiny církevní.

Abessinie(Ha

beš), hornatá, divoce romantická země v severo
východní Africe, seznámila se pro svojí odlouče
nost od zemí okolních s křesťanstvím, odezíráme li

od Ethiopil
nezaruěeně
o činnosti
Matouše
v
(Ruti-Izprášvyl,9),
teprve vsv.první
polo
vici stoleti lV. přičinělnim Frumentia a Aedesia
veliký vliv. Tak na př. tvrdil, že ev. sv. Matou še z Tyru. Jinoši tito podnikli (kol. r. 3l6) s vycho
bylo složeno za tím účelem, aby vyvrácen byl 'vatelem svým, iilosoiem Mero iem, výzkumnou
cestuupo Rudém moři od indick Ethiopie. Při za
protikřesťanskýi
sanhedridnem
řený
po Palcs rlhanopis,
ap. V|vydaný
nravovědě
přldaval a ší
se stávce v jistém přístavu byla loď domorodci, kteří
sv. Allonsa, shájil a odůvlodňoval probabilismus; tehdy žili v napiatém po
oméru s imany, přepa
systematickému zpracováni nauk mravovedných dena a veškeré mužstvo povražděno, vyjímajíc Fru
ával přednost před kasuistikou.
.
něN mentia a Aedesia. jako otroci byli oba jinoši při
vedeni na dvůr královski do hlavního města
zbožný,
oblíbený
učitel;
vystoupil
veřejně jako
obhájce
právtaké
církve
katol. ne
.) ednoLul
řa
Axum). Ušlechtilým chov ním a vzácnými daary
ednání uveřejněných 185— 872 v Tubinském ducha získali si záhy přlmně 'a důvěrry vládcovy
tou měrou, že Frumentius stal se sekretářem, Aede
čtvrtletníkuin (Theologische Quarltalschriit)
a „Fin sius pak číšníkem královským. Spolu bylo jim do
leitung
dle jeho přednášek
zpracoval a po jeho [\smrti vydal dr. lP. Schanz l877.
voleno
překážky
šířítiviru
křestanskoku,
kterou
již, bez
ovšem
ojediněle
pouze,
římštík ucpl
vy
Abcrt
rtFridrich,
dr. theol., arcib. bambergský, zde
u. 1852; ve spisech svých probírá nauky sv. '10 znávali. Po smrti krále svěřila jim královna vdova
máše Akv,.:er „Papst Eugen lV erstes Regíerungs výchovu nezletilých dítek a učinila Frumentia správ
jahr“ (|884), „Die Einheit des Seins in Christus cem říše. Vlivu svého používal n)ní Frumentius
nach der Lehre des hl. 'lhomas von Aquin“ (1889), k šíření evangelia. Za jeho mocné podpory mohi
.Von den gothchen Eigenschaftcn und von der křesťané zakládali obce a stavěti chrámy. Když
Šeligkeit, zwei dem hl. Thomas von Aquin zugeschr. výchova královského prince byla dokončena-, žá
Abhandlungen“ (l893l, „Bibliotheca Thomislica: dali a obdrželi Frumentius a Aedesíus dovolení
Compendium theologia e von Thomas von Aquin“ vrátit se do vlasti. Aedcsius usadil se v T)ru,
1895 (text, překlad a pozn.), .Das Wesen des
stal
se zde
knězem
a slam
Rulínovi naproti
zprávu
o svých
osudech
(Rui.
,9). podal
Frumentius
Christentums nach Thomas von Aqu. (190

' Abertamy (Abe tham).

městečko u l)]áehy Vyloživ
tomu odebral
ši do Alexandrie.
mu, co se
posk dsv.l"anAth
dbylo pro evangelium
v Abes
vykonáno, V)zval jej spolu, aby poslal biskupa
(4l77 k.,at 5.ak);obyvatelstvo zprvuluter. obráceno sinii
z části relormaci katol. v V sto.l, většina však do země k přijetí víry tak dobře připravené. Atha náš
vystěhovala se tehdáž do Saska. Farní kostel vyst. so,udé že nikdo byn ebyl vhodnějším k tomuto
mova zal._ od horníku l534), fara dioec. pražské

_pl'ivodně1534 přest 73.r --38, zasv. jest l4 sv. Po (krátce
než Frumentius,
vyrszvětiljej
na abiskupa
před
r. 340 ne
po 346)
poslal
mocnikům Městský ústav chudinský založil 1737 posláni
zět do Abessiníe. Zarazivrzsídlo své v Axumč,
farář \'oj. ěch Rot
Ab s (ln-br. 'ébc'c v přestávce 'ábcc. Spt. působil zde Frumentius nyní s takovým úspěchem,
král Aizan
jakož
i mnozí
Padég), město v území kmene lssachar jos. It!“-'") .že
lidusám
z rukou
jeho na.
přijali
křest
sv. Zaz \elmožův
zmatků aria
snad n)něiší Khírbct eI-Bcida v r0\inč Esdrelonskc anských
snažil se Cisar Konstanlius r. 356 zvláštním
mezi Nazaretem a horou Karm
listem získati Frumentia, krále Aízanu a bratra jeho
Abe _
(.lflsoaalwy,
v lzeór. nepochybně Saizanu pro blud (Athan. Apol. contra Ar. n.

. . Abessinci zůstali
'Abíšálúm). jeden ze dvou poslů, jeý.jnda Macha než ktok tento nemělu
věrni víře katolické. O posledních letech biskupské
beiský poslal
s listeml kLysiáší,
vojevůdci Antiocha V. činnosti Frumentiovy (—jEupatora
(2 Mac
17).
kol. r. 383, svátek 27. října),
Abesan, lím hglx 'lbcán ř. Abaissan, soudce jakož i o tehdejších osudech křesťanství v Abessinii
nedochovalo se námz pr.áv Po smrtivelikého apo
lsraele z Betléma, ale nikoli z Betlema judova, nýbrž štola Abessinie, možlziá však ještě za jeho života,
nejspíše z Bellema v kmeni Zabulonnna severu
se četní
z Thebaiídy
Abessince
Působil mezi svými aochranoval se) erm kmen) proti snažili
niti u víře.
Odnmnc'ši
hpocházi
překlad
Písmaupev
sv.
Filištíuům, kteří si podrobili sousední kmeeny Pů v řeči ge ez, jeholžc kněží ethiopští podnes ještě
sobení jeho trvalo 7 let a není o jeho činnosti ni užívají. V VI. stoleti mluví Cosmas lndícoplcustes
čeho zaznamen no; pouze to jest řlpomenuto, že (Topogr. christ. ]. 3)obís kupech, kněžíchamnlšich
měl třicet synů8 a tolikéž dcer a lže jim vyhledal ethiopských; jasný to důkaz, že dilo Frumentiovo

Abessiníe.
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apoštola p'řrtrvalo a dále se rozvíjelo. Ponenáhlu proti Mahdistům, proti nimž padl r. 1889. Nástup
vytvořila se -i ethíopská literatura, v níž \edle cem jeho sta se rás Meeen hk 11.ze Šoa, jenž 5 po
řeckých Otců církevních a liturgii, zvláště spisy čátku uznal sice ochrannou vládu ltalůu, později
však, způsobiv jim v Adui (1896) porážku, dosáhl
apokryfní
a kanony
jsou čettně zastoupen)"
Bonne r Theol.
Líteraturb1.1l—,66,str.
l75 (Kau/eu,
Bohu nezávislosti Abessinie. Přes to, že Abeesssínie na
žel, závislost cirkve abessinské na Alexalndrii měla všech stranách od nepřátelských, dobývačuých sou
sedů byla obklíčena a ustavíčněvvšemožnými bludy
v
zápětí,
že
zmatky
a
PIUdš
náboženské
byly“|
sem
zaneseny. Třcbas se 1 do a a způsob nedají pře
,vána přecepřes
světlo
evangelia
.vkní
tra ykřesťanská
mnohé
bouře,k
terénevyhaslo_.
na ze mi
sněji stanovili, tolikjeejissto, že církev abessinská Bodrý
jako dcera alexandrijské v Vl stoletl byla stržena
se udržela.
aeth.
4 Francof. 1631;
Comment [Ludaltň
ad hist.llíst
aethiop.
-do bludů monotysítských a v nich zkostnatéla zů luřikvaěily,dodnes
stavší odtud oddělena od církevní jednoty. když lbí. 1691; Dummy, Introduction et restauration
se Arabové r. 6-11 zmocnili Egypta a sousedních du christian. en Abyssinie, 3' 0——
480 ev. de l'hist.
zemí, b :! Abessiníe vždy více odlučována od
des religionsa
p. 1311n.)
sépa
ostatního křesťanského světa a za letena v dlouhé rées
.e.d 1895,
51.905,
309n D—udrnne,
írkevnglíses
iůstava
Hlavou církvaeabessinské je abuna (otecl náš nebo
boje
se soust
dy, úpadekř
zvláště sÍšjížnlv r_aboil,
dcož
v zápětí
značný
obě mělo
také abu salama_——
otec míru) Není však samostatným,
monoíysitšti pairíarchově alexandr ijští, dkoteřípod nýbržejensspíše jakýmsi delegátem neboli vikářem
ochranou ArabůvvEgyptě Melchity, t. ) orthodoxnl
patriarchy,PřEŽtojeho
provincií
cirkve alexandrijské.P
dlS, že církev
abuna jenesmí
býti
'Řeky, mohli vždy více utlačovatí upevnili svou koptického
autoritu nad církví abessinskou. již v době kaliía domorodcem, nybrž že tu býti vzat z kleru koptí
Omara (631—644) poslal monoíysitský patriarcha ckěho patriarchy, posud se přesně zachována.
Přeje-Ii si mití vládce abessinsky' abunu, musí si
Benjamin Brzy
biskupa
Cyrilla
jakov
metropolitu
do jej vyžádati od vicekrále egyptského a od patri
.Abessinie.
po tom
(ve stol.
V111.)byl,
pravdě
.podobn
nvč
yptě, stanmcn pov tný
káno
archyykogtického.
tom musi
zaplatit
značný o nos Jakmileři abuna
přijal oběma
biskupské
svě
sbírky
pseudonicejlské,
něhož
metropolíta(abun(:1)
abessinský
nesm lbýtidlevíce
volen
z učencův abes
cení aa potřebné
hnndeddodo Abes
sinie
nesmí se plnmunoci,ubírá
nikdy vícese\'ráliti
svého
sinskychbynýbrž
vysílán
od závislým
patriarchyTaké
alexandrij
ského
od něho
zůstal
nesměl domova. Poněvadž důstojnost znaci vlastně trvalé
ordinovati metropolity. ač sám měl před niml jistou vyhnanství z Egy ta
pobyt u národa, který
prřned
1150
st ežto domorodý klerus zůstal na nízkém zvláště židovskými zvyky je Egypťanům předmě
:stu ni vzděláni, zahnízdila se v lidu hrubá pověra tem doporu musí býti nezřídka násilně některý
a v ádnouci náboženství smisilo se neobyčejné silné z mnichů koptických za abunu konsekrován. Sídlem
s názory pohanskými, mohamedanskými azejména jeho je od r. 1893 Addis- Abbaba v nové resi
židovskými. Tak vedle nedele slavena sobota, 7.a denci říše; dříve sidlel zpravidla v Gondaru, p_o
oc abunova je
.chovávány židovské předpisy o pokrmeech a oči některou dobu také v Tigre.
-stách.'1akě obřízka je v obyceji, zdá se .však býti značná Má především pro celou Ethiopíi a pro
instituci spíše hygienickou než n boženskou.
všecky doby výhradně grávo korunovatí
neguše,
V dlouhé řadě století lze se sotva setkati s váž svět'itibískupy,j1mány,
konsekrovatí
ka '
ným pokusem, aby docíleno bylo samostatnosti meny oltářnl, určovatzuejednotlivých chrámův území,
.cirkve abessinské
od Alexandrie
tcházely
spíše od knížat
než odk lal_pokusytyto
Kolem r. 9v 0
jeví se vcírkví abessinské hlubokýl'úpadek; biskup
od patriarchy Kosm) V)slaný zakoušetí musil od
!krále to' ik nátísků, že odr 930—1c00 nebylo mu
možno dáli nástupce. Teprve když prostřednictvím
klrále nubijského mir byl obnoven, poslal ve stol.
X1.patriarcha Filotheus do Abessinie nového abunu
_ aniela. Církev abessinská stala se však odtud

jemuž
přisluští
asylu, náleží
absolvovati
od exkorn
munikace
vě Šiprávo
Abunoví
dále také
vrchní
dozor nad theŠologickýmvyučovváním, nejvyšší roz
hodnuti ve spornych otázkách dogmatických, mo
rálních a disciplinárních, pořádání záležitostí man

;)eště
závisleššío na
který
se všemožu
to patriarchovi
staral, aby alexandrijském,
seenestala samostat
ným patriarchátem Proto smělím ltí Abessinci jen
7 biskupů, ano od X111.století mohli miti jen jedi
ného biskupa, abunu samého. Přes tyto ůtisky
Abessinci upřímně lqui ke Koptům a opétovauě
se jich zaslali proti nátiskům Turku Ix'rál Sail“
Ara ad (1342—1370) hrozil sultánovi e yptskému
přer -šením
a obchodní ch
pustili na politickych
svobodu patriarchu
Maastya
rk ů, nepro
Mansí,
ll , 99 . Také v pozdějších dobách netěšila se
církev abessinská klidnému rozvoji. jednotliví ná
čelnicí (ras) činili se při vládnoucí anarchii nezá

vládnet'
mi
cstatkytoho
v rozličných
částecha
země a rozsáhl'
dost
kromě
různě poplatky
sbírky. Sesazen může býti pouze od patríarchiy
alexandrijského
pro
dokázaná
provinent.
Vočph
tické příčině nemůže se však státi nebezpe
ným
soupeřem negušovým, poněvadž zůstává vždy cí
zíncem a často ani nezná náležitě řeči země. V dů 

vislý'mi, což mělo v. zápětí celou řadu krvavých
válek domácích, jimiž i církev abessinské značně
trpěla. Teprve r. 1854 podařilo se náčelníkovi Ká
soví podrobíti si celou zemí, naěe ž dal se r. 1855

korunovatí jako Theodoor II. za císaře Greguše).
_Jeho přehmaty proti Evropanům pohnuly
ugílii

k ozbrojenému zakročení, jež skon lio dobyttím
evnosti Magdaly 1868)
heodor vzal si živo

o několikaleté anarchíi stal se r 1872 rits Kaííaí
z Tigre jako Jan 11.císařem a způsobil citelné oo
rážky netoliko Egypťanům l87516, nýbrž i 888

Vlachům,kteř1'sord.2.188azápadnímpobřeži
Rudého moře usadili.

Me'ně nšťastným byl v boji

želsk'ch, jakoží

rávo rozloučití manželství cir

kevn uzavřená.
náboženských věcech má takto
abuna bez odporu první místo. Neži světská moc
a vliv je
ač je zincem, jsou dosti značny;

stojností etše
následuje
po abunovi
hlava
abessiruiských
mníchů.
ge z Debra
Libanos,
jemuž
jsou pod
řízeny kláštery. Při mnohých příležitostech zdá se
vykonávali úřad generálního víkáře abunova, je
však ve skutečnosti více jeho sokem než pomoc
níkem. Vo en je od mnichův, a od panovníka, jehož
je zpovědníkem, potvrzován. Ve všech záležito
stech, týkajících se mnichů, sjou jeho nálezy ne
odvol.ate|ny Vykladatelé zákloua, dehtaras, snaží
se utsavíčné na úkor abuny jeho ráva rozšířiti.
Při u rázdnční stolce patriarchllniho zastává abunu
ve v em, co neV)žaduje absolutně moci svěcení.
Nejsa cizincem, těší se etšege přízni a vážnosti
jak u velmožů, tak u lidu; vlastnosti této děkuje
také nemálo za vynikající postavení svoje. Světský
klerus, jehož po et je značný, dělí ena kněze,
jáhny a nižší kleriky. Duchovní mohou se ženiti,
pouze však jednoua před ordinaci. Předběžžné vě
decké vzdělání je nepatrné. Pro kandidáta stavu
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Abessínie.

kněžského dostačí, umí-li čísti, zná-li symbolum
nícejské, rozumi--1i staré církevní řeči (geez) tolik,
aby mohl konati liturgii, a zná- li obřady sv. svá
tostí. Postavení jejich je velmi skrovné; žíí zpra
vidla z almužen a poplatků štolovýcb. fáhnové
světí se již v mládí a bez jakékoli přípravy Každé
dítko, jež umí čistí a zná apoštolské vyznání víry,

váni některých obratů, na dvoře však potkali se
s nepořízenou, ježto nástupce K1audíův,Adamas
Segued, byl rozhodným nepřítelem katolíků. jen
s největší námahou mohli nássíupci Nunezovi, Ovi

edo (1-skýtati
1577) aduchovní
Melchior pom
Sylva, rozVětších
týleným
kato
líkům
úspěchů
docílil učeuý jesuita Petr Paěz (Civííta cattolíca
jenž od r. 1693 v domácí řeči
kázal, katechismus v řeči ethiopské napsal, školy
úřadu jáhenskému: jáhni konají nižší služby, zřizoval a mladého císaře Za- Den hela, od r. 1596
chl b nádoby
eucharistický,
pečují
opekou
posvátné
a čis ipřisluhují
hrámy. kněžím,
jak á enství
vládnoucího,
pro unii
Císař
sám,
zároveňúplně
za pomoc
od zisžtal.
Portugalců
poSkyt
udělují sc inižší svěcení každému kdo 0o ně žádá vděčen
a zaplatí taxu, bez předchozí zkoušky. Včtší chrámy nutou, žádal z ima a Madridu další učitele clidu
maji světské úředníky (alakas, kteří bdí nad po
sv.ého
Brzyžvšak
vypuklo
povstání,
v
němž
ísař
nul.
žínový
císař
Socíníus
(Seltan
Segued
řádkem v crnhrá é a v sakristií, církevní jmění
—1632)_povolal P PaGZanna svůj dvůr aohlá
s ravuji a stykv se státními úřady zprostředkují.
čený síav tvoří u Abessínců dcbtaras, kteří tak sil mu svoje rozhodnutí státi se katolíkem Papeži
též nepotřebuji svěcení. jejich úkolem je vyučovati však projevil své odrobení teprve r. 1613, ano
vyznání víry katoliclfé vykonal až r 1621. Po dvou
nastávající
psáti listiny
a modliti
choru letech (16231 zemřel P. Pačz druhýaapoštol Abes
(jakys:
|druh kleriky,
kanoovniků).
Mnišstvo
těší sese vv Abes
sinii značné oblibě a je ve velikém rozkvětu. jemu sínie.Pr01íuníia odstraněni oslavy soboty pozvedla
děkují také Abessínci hlavně za své
,
však stará
strana monoiysitská,
ase mnichy,
a vyvolala
válku dom cvedena
v nížabunou
císař
umrlavnění,cívílisací,
jakož' | svobodu
Mníchovésskládají
tří slibod barbarství
chudoby, zvítězil, načež slavně před novým patriarchou Al
Mendezem
23 od Řehoře XV. ustano—
čistoty a poslušnosti. Život jejich je p' sný, zeměna íonsem
přísně zachovávají posty. Poněvadž vynikají v tšími ven m, slíbil r. 1626 |slavně papleží poslušnost a
védomostmi než duchovní světští, voli se z nich
katolické
náboženstvím
stát
zpovědnici. IS?.Mznlagl Vertassung u. gegenwarti pro
ním. lásil
ježtonábošženství
vška s odstra
novánim
starých zvyků
er Bestand sámtlichcr Kirchen des Orients. 11.Autí. příliš rychle se postupovalo, vzniklo nové kvašení,
egens
olické míssíe. Aby do
0 tak že císař krátce řed svou smrtí svobodu ná

může býti bez okolků pripuštěno ksvécení

a

cho nástupce,
císař
Basilides
sáhli pomocí
a ochrany
tproti vítězně
islamu,
vyhledávali
vládcové
abessínštpostupuljícimu(l
í odX 1 to božeznskou
665?oskytí.
zničil \šak
nadějné dílo
unie
úplně.
leti styky s křesťanstvem západním. Této okolnosti
použivajíce papežové snažili se kvetoucí kdysi Patriarcha a jesuííě byli vypuzteni a latinským mis
restemo sr7nrti
zaká—
á
Ani vstup
kollej dor. země
1639 podtr
v Římě
m7ladých
církev abessinskou zpět prřivésíí k ravé vrre. sionářům
Ethiopú od kardinála Barberiniho založená, ani
Alexander iměiSan
lll. vykázalSteafnodeímorí
již r. 1177Ethiopům
zvláštnni vyslaní Propa andou Kapucíní, z nichž někteřl
chrámv
Opěto
smrt mučednnic ou podstoupili, nemohli víře kato
' posílali papežové též laskavé listr do Abessíníne, lické získati průchodu. Spisy jesuitů byly Spálený,.
lakon
př InnocenclV
. 12:34
r1261, spojeni s ooptyobnoveno, proti všem |:er anům
nnocench.
r. 1276, Mikuláš
1" r. 1277r|MikulášlV.
1289, Benedikt X1.
1303, Klement V. r. 1305. pojata největší nedůvěra. Pokusy od rúznýc řádů
Missionáří, kte
vyslal Mikulá
aš W. a r. do polovice XV111.sl.to opétované, do země pro
1329 jan XXII.,rdospěli-li skutečně na místo svého niknouti, skončily většinou mučed ickou smrtí od
určení, dosáhli sotva větších uspět-Zhu Později
(r. 1440) ukazoval zvláště Nikodem, opat kláštera vážn' ch míssíonářů. Poněkud přiznivěji utvářely
se pres dočasná
pomčšš
cir cv
ve stopronásledování
letí x1x. Roku
18. pro
řzidíí
e-
abessínského v _Ieru,sa1emě smýšlení unií příznivé katolickou
a oznámil, že i král ethiopský' je sjednocení naklo hoř XVl. a oštolskou praefekturu pod zbožným
něn. Skutečně také neguš Zara jakub dal r. 1442 Lazarístou ustinem dc jaco bís (1- 1860. biografie
svými zástupci podepsatí dekret sjednocovací s ja od Demíuuída, Pař. 1904), jenž s několika s oíu
ratry do nitra severní Abessiníe pronikl.
oku
ko
obíty na koncrlu ííorcnckém. Pri veliké vzdále bra
nosti od ima a při moci
ů ovoce unie 1842 odloučil od ní areie kturu v území Gallův,
nebylo veliké. Vládcové ukazovali málo náklonností
horlivouMassaja,
činnosti apoštola
italských kmene
Kapucínů,
zvláště
Gallův,
po
e k vzd.i eInému
ínm přiioklnití. Teprve jšž Viléma
kdyžžtuPortugalci na svych velkolepých objevných
kardinála
(1- 1881),
značného
roz
kvě
ař Theodor
lL, nabyla
cizincům
nepříznivý,
cestách kolem pobřeží afrického, od r. 14124zapo zdějšího
čatých, ve styk s nimi přišli, jevili větší horlivost. všecky missionáře zapudil. Nicméně od r. 1
na
Missionářůmr. 1486-7z Por
otrugaíska vyslanýmdo byla zde missíe nového života a rozk\ětu.D1e
novějších zpráv čítá missie v Gallsku všesti hlav
stalo se laskavého přižtí; výsledek jejich činnosti
byl
však
uepat
nv
a
nezletíletěho
krcál
Da
a

nich
a
několika
vedlejších
stanicíchu
apoštolského
om-á »
vida 111.(150 t—IFHO), za něhož zachráni'a pomoc vikáře, 18 evropských missionařů, 12
portugalská říši proti sultánu Granje, bylo spo ení cích, deset sester, 18 chramův a kapliaa6000 ka
Abcssínie s koptíckým patriarchou řerušeno. Flor toliků. V Laito je chlapecký seminář pro výchov
tugalský missionář Vermudcz by posvěcen na domácich kněží a katechistů. Dilo missionářské,
abunu a jmenován od papeže Pavla lll. patriarchou v severních provinciích de jacobím (0dr
až
alexandrijským, musil však, nepohodnuv se se sy
biskup) oběti.
započaté, pokračovalo
jen pomalu
etecch neúnavné
prácea
nem a nástupcem Davidovým, císařem Klaudiem za velikých
měla
r.
1894
míssie
PLazarist
u3000
kato
likú,
20
(1540 —1559), ustoupíti abunovi monolysítskému
zKaaíra poslanému. Na
ost císaře rozhodli se knéží a bratři ze společností míssijni, 50 domácích
julius 111.a král portugalský Oposlati novélm patri kněží, vyšlých ze semináře v erenu. Na italskou
archu s dvěma biskupy a podporovati císařev boji intervencí spojila r. 1894 Stolice Apoštolská všecka
proti Maurům. jcsuita Nuňez Baretto v Lisaboně územi Italii dobytá v apoštolskou praeíekturu a
vysvěcený nastoupil r 1556 ako patriarcha abcs svěřila ji italským95Ka ucinům. Vláda italská zaká
po té r.
azarístům vstup do svvého
slnský cestu, poslal však z. dona predevším jen na zala
biskupy vysvěcené P. Ondřeje Ovieda a Michaela území a vypudila je bez jakekoli příčiny. Lazarísté
meyra. '1'no dosáhli síce přes různá pronásledo obrátili se proto r. 1896, majice v čele ueúnavného

ab extrínseco — Abgar.

apoštolského vikáře P. Coulbeauxa, do Tigre. kde
se jím dostalo laskavého přijetí. Císař Menelik
sám dal si míssíonáře představití a podporoval
je tak, že mohli r. 18J7uusaaditi se v území Aliti
éna a zřiditi zde, za velikých ovšem obětí a obtíží,
seminář pro domácí kněze. Když však počali pra
covatí o nnli, vzniklo proti nim pronásledování od
koptíckých mnichů podněcované. Míssionáři vytr
vali však věrně na svém místě. Také v posledních
letech zakoušeli missionáři v Abessíníi střídavnh
osudův Opětovaně bylo jim opustiti zemi, tak r.
1001 Lazaristům; nežžosobním zakročením Mene
likov' m b\lo vyhnanství odvoláno. R. 1904 vzniklo
pron sledování missie kapucinské v Kaffa; mís
síonáři vláčení před soud, na kalolících spáchány
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mocí: uslyšev o zázracích Kristových, vypravil
k němu r 29, dle ji:e1 verse 32) zvláštního posla
(jenž nazývá se Ha11"1.:,1n
Hananias, Ananías) s do

gísem, v němž vyznává víru svou v něho jaakožto
yna Boažíhc,
a prosí
ab Židé
k němu
přišel
do
Edessya
bydlil
tam, jej,
jeliko
jemu
úklady
strojí. ježíš dal poslu (jenž jej nalezl v domě Ga
malíelově
o ověď(a to tak,
dle Šedo
verse anebo
ústně,
dle
jiných písem-.č
e né
jí diktoval
dokonce vlastní 1ukou napsaal) — v níž chválíA
proovírn jeho, sděluje m11v,šak že nemůže k němu
přijítí, jelikož dokončítí musí dilo své; že však, až
>?
tcí svému se vrátí, pošle k němu jednoho

z učedníků
svych, 7který
jej uzdraví.
Thaddeáš
daeusl,
jeden
70 ucedníků,
poslán
byl po (Ad
na
násilnosti R. 1906 poslal Piuus X. Menelikovi Ia nebevstoupení Páně k Abgarovi od apoštola To
maaše. '1hadddeáš prý l_íbgara ve víře vyučil a
skavý Potěšcn
list prose
ho opapežovým
ochranu katolíckýchhpodda
ných.
listem
ujištoval enelik uzdravil; potom hlasal víru Kristovu Edessenským,
kteří ji u velikém počtu přijali. Církve východní
vneodpovědi
že katolíci
se téšíti
ctí1A--a jako světce; svátek jeho je v církvi armén
rovíní-li své,
se proti
zákonůmbudou
státním.
Na pokojiz,
důka
př telství poslal Piovi X. nejvyšší abessinský řáadz. ské ve čtvrtek po neděli V. adventní, v s rskévve
Kéž je to též znamení lepších dnů pro katolickou středu, uprostřed postní doob.y — Domn lý auto
grat listu ježíšova chován byl v Edess
ss,e později
míssií!I [Cos.r,
relígío
moresque
Aethíopum.
Pařížl
— Fides.
Alvarez
Histoire
et description
de v Konstantinopoli. V překladu čítán v některých
církvích jakožto text liturgický; nalézá se tudíž
1'Éthíopíe.l Antverpy 1558. — Tall,/ez.Hist. gener. de v íckcinnářich. Opísy listu nosívali v některých
Etiopia
alta. Coimbra
1660.
La 1(érou, Histoire
du christian.
d'Abessíníe.
La llaaey
a: krajinách (na př. v Anglii) p'ověrčivě jako talisman.
vi západní dekretem Gelasíovym byl proohlá
.mja, l ineí 35 anní di missione nell7' alta Etio ia V círvk
Řím a Milán 1835n
sv _ Pila:
es šen za apokryíní. Dříve již byl zavržen sv jero
nymem. Novější kritikové shodují se většinou v tom,

mícssions cath. a_francaísesrlasnl Xlxe siecle. ll. Paříž

1902Étl1iope.rePaříž
A
dd: Carrougc—J,
.
Un
mission
že authentícké,
listy Abga1ovyaježíš
ovy není
možno
pokládažtei
en
1902.
Bratan
Noíízie
et za
poukazujice
zejména
k tomu,ž
v listu Abgarově užito evan ..Mat 115 a to dle
sagggi di
opere
e documenti
inediti XVI.,
riguardanti
la překladu curetonského z po. 11.stol.) a uk. 751,
stona
dell'
Etiopia
durante i secoli
XVll. et
x allll extrlnseeo
Řím 1913. — ab intrlnseco—_ zevn1
sm:
1itř — legendy
v listě Kristově
pak ev. stol.
sv.Jana
, í kladou
do prostředka
]" Možno
všakvznříik
uvnitř, jakožto term. techn. v theologil,
pustiti, že legenda ta má podklad historický, totrllž
rozlišuje
působenímilosti
l. bud'
ab extrinsecio', enénř1
51m1 prostr
Kristov (církve), výkony trojího ůřadlu:oučiíelského,
kněžsk ho a vladařského (magisterium, sacerdotium

et regímen) --,

ob) při roz ené říše Stvořite

lovy, která veden člověka k pozneáváni a uznávání

Boha. V tomto širším

smyslu vzata jest milost

a(sub
jejib),
působení„
ab extrinseco"
nadpřirozená
(sub ). :vnější,
—
„ bpřirozená
ntrin
* .j. vnitřn
mimi kony vitálními, osvěcováním
ruozmu (mentís íllustratio) a ovzzbuzením vůle
(voluntatís inspiraíío), což sed je nadpřirozeným
působením božským na duši lidskou k cíli věčné

spásy. Tot milost nadpřirozená v užším slova
smyslu. — Působeni milostí „ab extrínseco“ a .ab
intrinseco“ se vzájemně podporuje a proniká, jaako
tělo a duše v jediný princip lidské lřirozenosti

(natura humana) a činností splývá (v. MLilost.)

Abgar (jméno pův. sen1ít.; .ryr ab ár,a bgárá—
_
kulhavý; nesprávn
ájest
etymolo_gie
Cho
réns
z armt'u.
avak-ha'i—r
_ mužojžítše
statečný).
obv kkleojméno edesských králů říše osroénské
esopotamii Z nich proslul Ahgar V., patnáctý
král osroénský, známý legendou o stycích svých
s P.r.7
ježišem.
dvakráte:
od r. 4cůhámá“,
preed Kr.ta i
do
po Kr. Vládl
a 13—
ml přijmí,
“.Zprávu 0 A--ovi podá-vá Eusebius (cca 325)
na konci prvé knihy svých dějin círk. a to, jak
pravví, z archivu edesskeho. Zda se, že pramenem
jeho 2 rávy byl nějaký originál syrský, nyní ztra
ccený. iný zdroj legendy jest syrský spis„ Doctrina
Addaei"
(v. t.s),
172
bíní,
že
Eusebius
užiletohoto pramene,
že\ všaknobsah
jeho podává ve formě zkrácené. „Doctrina Addaeí“
jest základem legendy oA -ovi, kterou napsal Moj
žiš Chorénský (471). Obsah legendárních zp1álv
o A-ovi jest tento: A. stižen byl nezhojitelnou ne
Český slovník bohovčdný 1.

Obr. 8. Obraz Tváře Kristovy t. zv. Abgz11'ů\'.]ii
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Abgatha — Abiathar.

airášova, manželka Achazova a matka Ezechiáše,

ten, že A. poslal skutečně posl k Pánu Ježíši
s prosbou, aby k němu přišel, án Ježiš pak že
mu slíbil poslati po své smrti jednoho ze svých
učedníků, ale nikoi písemně, nýbrž toliko ústně,
a že o poselství tom uččiněna a do král. archivu
pojata zpráva _písemní, jež obsahovala i žádost

krále
judskéhose (2
Par(hb29'); na jin—(Sm5
místě
l.
18 nazývá
Abi
5.A
bia,(4 Kra
man
želka Hesrona, vnuka judbova. -1 Par. 294.
6. Abia, s n Beschora,jednoho ze synů Benjami
] ar a, syna
— 7. Aron,ova
AbiatAbiáš)lmz,ějedenčzpo
tomkúch.Eleazara
načelník
A-ovui odpoveď Kristovu; záznamy ty pak N O novýc
třídy osméz 24 tříd ve které Davidkkněžstvo roz
bylymezi
omylem
skutečné (Srvn.
lsisty, dělil ] Par. 2110; Žachariáš, otec sv. janaKK.řt,
vpozději
měněné
A-empokládány
a Krrits emza Pánem
byl z třídy A--ov

8.

i

(Abiáš),

_7. Tixaront, Les origines de lslšglise d' Édessc jeden z kněží, kteří se vrátili se Zorobabclem ze
et la legenděh d' Ahgarl (Pař. ]
-, H. Ltcltry, zajetí. 2 Esd
Ab a (Abiáš), jeden
v
Dict.
Sýkora, z kněží, kteří simlo- s Nehemíášem pečetí svou
Úvod
dod'a
I isma .chret.
sv.
.,,g'I—97 ' K legendě

o listuposlanémA
KristověApřipojila
se legenda
o obrazu
jeho,
Onen
osel A--úv
byl prý
spolu malířem a cgěl pro krále zhotoviti podobiznu
]ežíšovu; když však marně se namáhal vystihnoutl
pravou jeho podobu, Kristus vzal plátno a přiloživ
je ke tváři své, zanechal na něm otisk její. Obraz
ten chován a ctěn 7.pnu v Edesse (zprávy o něm
teprve 2 r. 544), od Saracénú ukořistěn 944, ale
císařem Romanem Lekapenem jim odňat a do
Byzance odnesen. kde velice ctčn (slavnost přene
sení 16. srpna). Obrazy, pokládané zatuto pravou

stvrdili
obnovbeni
sodHospčeledi
inem.kněžské,
2 Esdr.
O'.
bia smlou
(Abiáš , sjméno
jejímž náčeliAiikemhyl Zechri za dnů nejvyššího
!=

něze joakima.

Abialbzon r.ál
t/lbr.2331;
'Abí-'albón),
z rekú
Davi
dových2
pocházeljeden
z Beth
Araba
na
hranicích kmenů a_Iudaa Benjamin („Arbathides“,
„Arbatský“);l
11521131
se ,Ahie".
am v 3 Král.r 1431,
151- vá
místo
„Abia“, v. 3.
bia

Abiasaf (Abiatsaph, l/br. 'Abi-'ásáf n. 'Ebjásáf).
podobiznu
Spasitelovu
anebonazapř.v
jejlvkopie,
jedenzzeatríóšnn
Koreových
tujl
se na různých
miste
tech,
Rín
mě vysky
(dříve levita,)(.,6“
IP
naproti
tomu (Asir,
lPar. Elkana,
693na—
v kost elc S. Silvestro in Capitc, nyní v bibliothcce
se A. (jest
synem Elkanovým,
ten
Aslrovým, ten
vatikánské) a v Janově přinesen jakožto dar byz. govt?
oreovým
nad omyl pře
episovačmúv).
cis ve XIV.stol. achov nv kostel S. Bartolomeo
Abiathar (libr. o'l5.sl)játhár),syn \elekněze Achi
de li Arm ni.)
.IS:rem.
melecha (v. t. |. Když Achimelech k rozkazu Sau
bgatha, libr. 'abagtá' (snad ze sanskr. bagadata, lovu pro pomoc Davidovi poskytnutou, spolu
s mnoh' mi kněžimi a se všemi obyyateli města
.j. štěstím hdanlý),jeden ze sedmi eunuchů Asvé
rových (Esth.
Nohe
A--ovieíod
vyváznouti.
A.
proCbylkusmrcen,
avido vi,podařilo
maje s se
sebou
(l Král.
'Abíjjáhhv. .'Albi, 44 Král. 182, zkrácený tvar jména 2220-31,239k).Byl tudíž A. veleknězem. Pozdějl, přl
Abia, Hub 'Abíjjáh, 'Abíjjáhú, jméno několika řenesení archy úmluv k rozkazu Davidovu do
.
mužů a žen veeSZ: ]. hía, druhy syn Samuelův; erusalema, uvádí se 1
spolu s ním byl veleknězem. Když David
on a starší bratrjoel ustanoveni byli spolu od se
stárnuvšiho Samuele soudci israelskými, ale ne- '
spravedlností svou dali lidu příčinu k tomu O Prchal před Absalomem z jerusalema, Sadok a
žáddal sobě míti krále. ] Král.
(
nevíte v_yšlis ním, nesouce archu dokudž
úmluvy, nepřešel
kdež to
A-ovi
že
stoupil,
veškeren selld,dí,kter
erýž.,vs
byl
vyšel z města“ 2 Kr
Abia,s Kyn jeroboama l., krále israelskěho (975 1524,c žněk teři vykládají tayk,že „vstoupil“, aby
až 954).
upadl v poslal
modlářstvi,
roz dohlížel a řídil průvod lidu, anebo, aby se modlil
stonal
se mudyž
syn l_eroboam
jeho A.cJeroboam
manželku
svou k starému, téměř jíž slepému proroku Ahi .nobětoval .l-lospodina o radu se tázal, kdežto
ášovi, abyv přestrolenl, od něho nepoznána, lstivě jnlnímíní, že nváhal, má-li se snad přídati k Ahsalo
aněm vyrn
mmáila příznivou předpověď o osudu
movi,
a teprveKdyž
později 1připozjilseneb
k přivržencúm
Davidovým.
oné příčiny
pacholete.
Alc jí,
prorok,
poučení
od vcházeti
Hospo o něco později přidružill k Sadokovi a lcvitúm
dina, oznámil
že synobdržev
jeí zemře,
když
bude do města, apředpov děl spoluizáhubu rodu archu nesoucím, David na úpatí hory Olivetské
rozkázal aby vrátili se s archou do Jerusalema.
jeroboamova.
.sku
tečně
zemřel
v
Therse,Akdyž
matka, vracejícAse, překročila práh doomu. A. byl l donesli tedy zase Sadok a A. archu Boží do je
jediný šlechetný člen rodu lveroboamova a byl
rusalema
a zůsta tia tam,
zlpravujíce
krále Davidovi
o počí
nání Absalomovč
po ely
čas vzpoury
oblíben i u lidldi,jenz smrti[ jeho želel. Stáří jeho zústávajice věrni. A. byl), otom mezi předními
ísmos
mašineu
dai/.a
4120.—3.Ab
ia, radci Davidovými (! Par. 27 ). Později však, když
syn
Rob
lůV,
králj3x?
4nyaz
'vá se „Ab
bia
doníáš, čtvrtý syn Davidův, usiloval domoci se
(Abiáš, liborn'Abíjjáh) 21Par.k1215—l4', kdežto „Abi Ad
am“ lr.br 'Ahíjjám) 3 Král. 1431, 151-3. Matka jeho vlády, A. přidal se ke straně jeho, kdežto S dok
ovi. Posm ti avidově alo
byla . ácha (Maacha), dcera Abessalomova (v. t)_. zůstal věren Davido
Roboam, jenž miloval Machu nade všecky jiné moun dal Adoniáše usmrtitl, A--a sice ušetřil pro
manželk a souložnice své, dával A--ovi přednost dřívější jeho věrnost k Davidovi, ale svrhl jej
řede v emi ostatními četnými syny svými a učinil s úřadu velekněžského a vypměděl do Anathoth
(3K rlá. 2527). Nicméně i později (3 Král.
rej níšelnlgkem
jejich.
A. nastoupil
otci svém
Kr.) vládl
2 roky
a několik po
měsíců.
Ná uvádí se A vedle Sadoka jakožto velekněz; A.
sledoval otce svého vc hřišich jeho (3 Král 15h; zajiibstěbyl i potom veleknězem, ač nikoli sice v
tr pěl modlářství a oddával se životu rozkošnickému; konáváním úřadu toho. přece však dústojenstvím dě
ačkoli na oko stav ěl se, že jest věrným ctitelem diičným. -— Ve 2 Krá . 817, l Par 18
8“; a 246 praví se,
že za krále Davida byli velekněžimi Sadok, syn
Hospodinovýlm % Par. 134-12), přece v pravdě jim Achitobu
ú,v aAchimelc ch, synA- úv, kdežtozze
nebyl a(3israelskou
Krl 1 ).trvalo
Nepřátelství
mczi rišoemi jud
skou
i za vlády
Ve
všech'
jde na )evo,
po celou dobu
vlády iných
avidovmistvelekněž
mi byliže Sadok
válce
z oboa
tohornvezmniklé
Abia
velikého
vítězství
řemlstěnlm
nad jero
hory dobyl
Semeron
(příliš
veliké
shodu z tuto
n kteří vzniklým
hledi vysvětlitil
číslice, udávající silu vojsk —
.
ska Abi jmen
nedopatřeni
a
e na všech
ášovva a
ajeroboamovav — vznnikly uvedených místech misto „Achimelech syn A--úv“
patrně omylem opisovačů). — 4. Abiia, dcera Za čísti dlužno: „.A,syn Achimelechův't iní míní, že
N!

abíb — Abilena.
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otec i syn měli obě ta jména. jiní zase se domní
vají, že A. měl syna, jménem Achiinelecha, kterýž
jej časem (v nemoci n. nepřítomnosti) zastával
v úřadě velekněžs k'm

2. Abigail,
sestra
DavidovaaSkrviina,manželka
jetrova,
matka
Amasova.
Ve2 K.árl
1725nazývá
se dcerou Naasovou, kdežto 1 Par. 21310dcerou

abib, Mr. chodeš' há-'ábib—
_ měsíc klasů, první
měsíc posvátného roku hebr., později zvaný ni
an v. t)
Abibo, Ablbon, s n Gamalielův, dle podání stal

obso
u; jiní míní,
že matka
podsobě
dva manžely:
Na
aasa
a;lsajeA-ina
jini měla
opěttvrd
že

se mu syn Chelcab, jinak i Daniel zvaný. —

lsajovou.
RúznostNaasa
těchtoa údajů
tím,že pokládají
lsaje vysvětlují
za jednu aněkteří
tutéž

se spolu s otcem a ratrem Nikodemem křestanem
aod sv. Pavla pokřtěn, muč. v c. řecké 2. srpna; _Naas:ljest jméno ženy, kteráž byla manželkou lsa
JC>Abíhale1,AbihajelV.Abihail.
Štartyrolog Rom zmiňuje se 3. šrpna o nalezení
Ablhajel. Mr. 'Abíchajil (: můj otec
ostatků jejich spolu s ostatky sv. 1 pána. Událost jestAblhail,
mocn ). 1. bihail, otec Suriele kterýž byl
ta
klade
se do
|Sr.XXXVlil.,
Bai-.cn A_nnal.415; Augu
stín.
Seim.
3-3.r. 415
Migne
za doby ojžišovy náčelníkem levitické čeledi Me
Abihaií, manželka Abisu
blbus, v. jáhen, ur2n7uč.
dv Fdeslse4ok. 322. Acta: raritův, Num.' 2. —
rova,
ar.
ihail, _syn Huriův
MetajphrastesM,
l16. Acta ss.;Assemaní,
Bibl. or.
329d
d.; Mosin er,
Mart Edessenorum
z kmene Galaad,1Par. 5M. — 4. Abi hail, dcera
Oenip. 1874.Sv tekvc syrské 14. srpna, varmén aneeb spíše vnučka Eliaba staršího bratra Davi
ské ve čtvrtek po neděli IX. po Povýšenís “v.Kř., dova, kterouž Roboam, král judský, za manželku
pojal, 2 Far 1113.— 5
bi hail, otec Estheřin a
v_aopticšém25. října, v řecké 15 listopadu, též bratr
V
Mardocheův, Esth. 25.
Ablbus n. Bibus, sv. jáhen a mnich, umuč. spolu
Ablhú v. Abiu
se 13 druhy v Alexandrii cca 2')O: svátek 6. září.

Abicht jan Z_ji_ř7í,
orientalistaa

Apollo,
asiAbibus
ve lV. astol;
sváteksv.22.mřnichovév Egyptě, žili

luter. theolog

něn.i,
tember71.__1672..

1740
jakožto
profa. theol. linguae
ve Wit
revis
methodus
sanctae (1718),Annotationes ad vaticinia
hMaacha
pro_phetac
(1732)a str. 1.0
náčelník kmeneB .njaminova v době vvjiti lsraelitů llaba_cuc.eAb
a

Abida, l_l_ór.
'Abidg'r,_ jeden"ze synů Madiánových
(VAt)
bídane"l:ór 'Abldán (— můj otec jest soudce),

Egypta (Num. 1", Z", 10“);

dobné jako ostatní

iziáčelnici podal hojné dary při posvěcení oltáře
(Num.

91.35)

Abiel, libr. 'Abíel (: můjdotdecgestBůh). ]. Abi

e,| otáec Cisův (M_r. Qiš),
uůlv a Abne rův
(l\
l'r I9', z 145
) zhledemk
plynoucí
1 Wrál.
9, 14“ záhaděgenealogické,
Par 839-33,9 39,
domnívají se někteří, že Abiel! jinak nazýval se

akě „“;Ner Hummelauer však řeší záhadu tu
tímto způsobem:
jehiel n. jehuel

Abila. 1. teltrarechie abílenská (viz Abilena);
2. hlavní město v tetrarchii abílenské; 3. město
vZajorordánsku, východn
ně od jezera Genesaret
Syk.
Abilena “5 Aďtkrvr') t. zcóou : abilská, totiž
krajina či území Abíly). tetrarchie při Antilíbanonu,
též Abilinou zvaná,
't
bývalého království
chalcídskeho či chalcidstkoiturejskěho, nad níž
v době Kristově vládl tctrarcha Lysaniás (v. t..)
Území její nelze určití přesně, nebot jiní udávají
je jinak, zajisté proto, že se měnilo pod různými

ského, příslušně k Desitiměstí.

Cis

pšmovníky.
však patřilo
mi při horr
ním
toku řičjkistě
ky Barady,
prýšticík ní
se územ
v Antilíbanonu
z hory Džebel el Zebedani; na jihu sahala však
snad až k Hermo
o,nu na seveerozápadě )ak až
k východnímu svahu jižního Antilíbanonu. lavním
městem j ím byla A od níž tetrarchie dostala
!
aul
Abner.
jméno. Mcésto to leželo na říčce Baradč na cestě
zDamašku do Helíopole (Balbeku), a to 18 řím
2. Abiezer,
Abiel _—Abialboné
(v. __S)_a
Mr. 'Abi ězer
(: můj otec jest po ských miliřů či asi 6 hodin cesty severně od Da
aš u, a 36 miliřů či asi 11 hod in cesty od Bal—
moci:
Num. 2630
zkráceno__Oavjezer
1. Abíezer,
dle Num
ao.js l72hór.
syn l'ézer.
Gala
beku (lti_ner
jest Suq
v zřícemnách;
na
mísstě Anton..)
paak jest Nyní
ves nice
wadi Barada
adův; dle ] Par. 713však syn sestry Galaadovy; jejím
náčelník rodiny malé sice, Ie moocně v kmenu (tržiště údolí Baradského), ležíc uprostřed zahrad

Ner

Manasse. Zgrvu sídlila rodina ta nepochybně v Ga
laad, v dob soudců však v Efra., kde narodil se
Gedeon, nejtslavnčjší potomek A-t — 2.A i
ezer 7. Ana
dehOthu áAnathots ký), zlvkmen
ne Be
ena
inu Davidových(2
Král.mu2127,
Par. tt“ ), evelitel oddělení
vojsk a 24.000
u,

na pravémDosud
břehuupomm
Baradš'. naA.její
všajméno
bylahrobni
po obou
březích.
_jc

skynězvanáK
na jednom
vrchu hrob
jihozápadně
od vesnice
Suq.
abr Abil
Abil, abilský?)
neb
Nebi Abel (prorok Abel), kter
erou někteří nepra
_výmvýkladem měli za hrob Abela, sy na Adam

akož i nápis, vyrytý do jedné skály, severněo od
uqu, tohoto znění: „Viam fluminis vi abruptam
mpendíis Abile
otec. n. majitel interciso monte restituerunt.
.“
. bylaav prvnich stoletích křesťanských
žGabaonu), příimí jehiele, majitele Gabaonu a kní
žete ve kmenu8Benjamínové, jeden z předků Sau abyla
sídlení též
biskupským
podbiskupem
patriarchousvym
antiochíiskýni
zastoupena
jor

královskél
s nímž každéhoar, d27evátého měsíce byl ve službě
Abigabaonn, Mhz___sz
-gib'ón (:

lových (1 Par

„'A'9'.
na obecném sněmě církevním v Chalcedoněá451m.
_Abigail,
Abigajil
(: „otec
můjbohatého.
radoss.t“) Saraceni
].
Abigail, Itó/zs
rozšatná
a krásná
manželka
však dobvli jí 634 a zpustošili. Potom

ale lakotného Nábala (v. t.). Nába !, žádán jsa od
Davida prchajíciho, aby jemu a družině jeeho po
skytl pokrmu, neučinil tak. Proto David chtěl jej
brannou moci ztrestati, ale A. sama poskytla Da
vidovi )okrmů v hojnosti, a tak nejen hněv jeho
Proti ábalovl
tak manželku
jej sobě
naklonila
ově i za
Že'i uchlácholila, áný_brž
point ([ král. 25193),52 kterNéhoz manželství zrodil

zřídilo se tam výroční tržiště, které přitáhlo tam
zase mnoho křesfanů- obchodníků. [Viz Eber und
Gut/ie, Palestina in Bild unnd Wort, ve Stutgartě
883,
; Fuu,rrer Die antiken Stadte und

OrtsehaitenPalaestinaim Libanongebiete,
v Z_eitschr.So:/"'i
des
deutschen
Vereins, 1885,VI".,;40
fer, Geschichte des jtidischen Volkesňl., 716. D:
Saula, Voyage autour de la mer Mortel Sýt.

.
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sv. Abilius - ab intestato.

Abilius,vátek
patriarcha"
druhý nást. Šalamounových
úředníků, t.jenž.syntudíž
nazývá se
sv.sv.Marka;
22. alexandrijský,
or.a
Král. 4" „Benabinadab“,
Abinadabův.
Abtl lc-n d'sAndrě, traíntc.theotog XVII. stol. S).
Abtngdo n, někdejší opatství benediktinské na
„Triom he de la táce sur la nature humaine . . . pravém břehu Temže \' hrabství Berkshire v Anglii,
675,2
ou mě ítations th ologiques sur le second concile
ntg on (H bin
d' Orange et t' accord admirable de ses décisions aÁbin
ngton ) Tomáš, archaeolog
n.,gt horlivý katolík, 11.1560,z í647 . eho otec
avec celtes du concíte de Trente“ (Pařl
Abímaet, 1:er
, i((den ze třinácti synů byl pokladníkem královny Alžběty. A. studovat
jeklanových Gen.
1 Far. lm. Po ktádá se za v Oxlordě, Remeši a Paříži. Byv spolu se svým
bratrem obviněn z účastenství na spiknutí Babing
praotce jed oho z měkdejšíncho
jižních kmenů arab., to,nově jehož účelem bylo osvobození Marie
zvanéhoe
„MatíoIll/f.
vě“ 'Ábimělekh
„
Abím lech,
(_ otec můj jest Stuattky, byl po šest let vězněn v Toweru. Byv
krát) ].eAbímet ech, krát gerarský (někteří mini, propuštěn, byl za nedlouho znova obžalován, pro
měnem A. označovaní byli \šichni králově
tože ve svém ctmo
mě poskytl útočiště d\ěma kne
rarští vůbec, jako jménem„ farao“ králové egyptštie), žím Tovaryšstva ježíšova. Byl odsouzen k smrti,
\rstevník Abrahamův, jenž vzaat k sobě manželku kterýžto rozsudek na přímluvu jeho zetě lorda
Abrahamovu Sáru,
mnívaje se, že jest to sestra
změněn
vyhnanst\í.
Sp. „History
of
jeho, ale k rozkazu dHospouinovu jí vrátil Abraha Monteagtle
Edwaard l.'V“,<t
angl ve
překl.
kroniky Gildovy,
dějiny
movi (Gc
20). Poozději uzavřel s Abrahamem kathedrály worcesterské a pojednání o staroži tno
smlouvu
o studnici
(Gen.
'2-33 _přátetskou" elech.
jiný Bersabé
krát gerarský,
\rstevnik—patriarchy lsáka (Gen. 26). tsák, puzen
neůrodou, odebrat se do Gerar; manželku svoji
Rebeku deáva at tu za sestru svoji, obávaje se,
aby snad nezabiti ho pru krásu jeji. A všakz
zorovav, že jest manželkou jeho, káral jej, že
arvdu zatajit,
jelikož
tím pak
uvedl
Bezpečí
cizoložství.
Když
lsáktoyvateIIeA
bohat |, v ne
zval jej, by zemi 'eho opustil, později však/1učinil

s ním smlouvu
telsko
ZMPdobnosti
něných
í'ib hů př
Abrahanoiových
a sákových s 7.m
králi

gerarskymi
téhož
jména
vyvo/ovati,
že jsou to dvě
verse
jednéracionalistě
a téže udátnstí
Než
neprávem; neboť oba říběhy v jednotlivostech
značně se od sebe liší, Ostatně není s podivem,
jestliže v podobných okolnostech stanou se po
dobně udá osti. jest možno také připustiti. že A.
v obou řípadech jest edna a táž osoba: neboť,
předpokládáme-li, že 'vbehvkap. 20. vy ar\o
va ný stal se nedlouho po příchodu Abrahamov 04
do země Kananejské, a příběh kap. 26. nedlouho

stech worcesters

moe,
lzbr.Sdc.
Abínoam,
z Abin
kmene
Neftalí
46 "', 5'otec soudce Baráka,

ab tntest o(tot. successio — posloupnost dě
dická intestátní (zákonná) nastav—áve přiěině celé

pozůstalosti, bud' když zůstavitel bez posledniho
pořízení zemřel nebo zanechal závět neplatnou,
nebo kdyžnnikdo z dědiců dědictví přijati nechce
(nemúze), ve příčiněčásti pozůstalosti pak tehdy,
kdtš'ž zůstavitel nepořídit o pozůstalosti celé nebo
nechce-ti (nemůže-ti) někteiýz zdědicců podíl 5\ůj
přimouttaspotu nebyl poddědicustanoven resp též
nebylo- ti na t. zv. nepominuteíného dědice náležitě
pauíatováno. Co se
od dění intestatního po

stanovilš
cobtecně
vduchovních,
nejstarších dobách
aby
u. zákonycírkevní
ona benefi
ciatia, t. j. jměn
n,í jehož klerik buď z obročí nebo
ze zastávání úřadu církevního nabyl, plynula do

společné
massyv jmění
Pozdějizabirall
však,
kd
ž zavládlo
církvi t.církevnuího.
zv
spolii,
jm ní to pro sebe králové a knížata, pak také pa
troni, později biskupové i arcijáhni, a když různé
koncily pod kletbou to zakázaly, činili ta—papež0vě,
po lsákově sňatku, byla ztoiyme7i oběma mezera od nichž za tím účelem ustanoveni byli v diecěsích
asi 60 let;26.
byl-h
hdáiž asi 401etý,
byl t. zv. „cellulare: rpg/úrazu", kteříjmění to sbírali pro
byv.kap
asr st.kaap
c,h levo
boký syn Gedeonův, jinoch ctižádolstivýeacukrutný;
po smrti otce svěho najat sobě za peníze, jež byl komoru Propzagančděpodřízen u („camera de spo
ění toho podporovaly missie tak
od modlostužebných Slchemských ob,držeí muže tíis$“), blyse
avet zlll.mjutius
tll., Pius lV.,
e
chudě a tutaky, pobil všech 70 bratrů svých až na Clpř.
t.XlV).
Av ak ustanovení
toto lvusmuohýcb
krajinách se neujalo, nýbrž aopak provinciální
na nejmladšího _loathamaá.jenž se b\t skryl $i koncily stanovily, aby' jmění toto připadlo bud' bene—
chemstí
ustanovili
Aa
král,eml_j),enž
pak
samoz\
aně
vládl nad lsraelity po 3 roky. roti tvranskě vládě ficiu, nebo nástupci zesnulého b_enefíciata a pod.
Cov ktýče se ostatního jmění osoh duchov
jehoočátku
posléze
Sichemští
se vzbouřili;
A. dobýval
boooj
ovat ních (bona patrimonialta, quasipatrimontatía, parsi
šťastně
proti nim,
když však
m sta Thěhes, byt smrtelně raněn úlomkem žer
epříslušelo\'ždy zákonným dědicům kteri
novu jejž žena s věže na něho svrhla. Umíraje, moniatia),
kovým
dyž jednak vyšlo z užívání ius spolii,
jednak vešeto v obyčej právo duchovních pořizovali
rozkázal připustití,
zbrojnosí aby
svemu,
jej řikalo,
mečem zaboít, o veškerěm jmění bez rozdílu, přesttal se
npo
nechtějc
seo abyněm
ženy zabit byl. Srovn. Sdc. 831,9.— 4. Ábíme
sloupnosti ab intestato tento rozdíl činiti, 1apo du
tom přípa
adě nebo
ďvše i cpříbuzní,
lech v textu hebrejském 1elech(v
Par. 181“tt.)—
'omjtem
Aopi ch0\o'nimdědili
opříbuzní av církev
(kostel),
dí, jak
sovatelovýmmistoAchim
—.A5
á
echach
melech v nadpisu ž. 33 (h. 34) (nazván krát fbili partikulární zákony stanovily.
štínský, jenž na jiných místech nazývá se Achis synoda pražsska z r. !
v post. odstavci „de
testamentisl
ctericorum“,
odvoláva
se na nepa
Ablna, Rabbi Abina (z toho zkráceně: Ra mětný
obyčej,
ve směru
tomaiicstanovila
toto:
bina), :. cca 490, spolupracovník při skládání ge „Si quis Clerícus decesserít ab intestato, .rermtur
mary n. talmudu babylonského; byl posledním Zonmduda z'rzmemorabz'li:huius Metropolis et Archi
dioccesis Nostrae, dívidendo eius bona et haeredí
amorejcem
mišny. otec můj jest tatem m [rzi-pariz: portione5\e aequates, quarum
Abinadab,n. vyktadačem
htf.
mádáb(—
šlechetný). 1. Abinadab, íevita v Karíathjarimu, prima ad Ec ctesíam, cui ipse, dum víveret, prae

v1áKrt.71,2Krá
jehož domě ábyla
chována po druhýsyn
20 roků,
ř.—archa
2. Abinad,ab
lsaiův
bratr D|a\ i;důvl Král.
byl ve6volis—7m
Saulově bt
ve
válce sa Filištinskými,

erat, attera ad defuncti haerede s, tertia vero ad
ad quem spectat praetatae Ecclesiae tus
Puatronatus, quam Collaturamvocant, tibere, abs

que aliqua contradictíone perveniat“, o kterémžto
ustanovení kardinál Harrach 14. lednna 1664p
nadalb,
sy2nSaulův;
padlnadab,
v bitvě otec
na hoře
Gelboe,
1 K .132
— 4. Abi
jednoho
ze hlásil, že platnost má pouze se zřetelem ke jměnl

ab íntrínseco — Abiu.

21

7 beneficia nabytému [Viz též ustan. ze 14. února

civílem
sufíragaatur
His, siobtíngeret.
vere pauperes
sínt,
1661,z r. 1669.zr. 1442at..d] —Nynthakouskn
etiam
mpars,
quaepauperibus
ad inopíam
ve příčině posloupnosti intestátnf po duchovních sublevandam addici pooterit. Deficientibus c san
katolických plati ustanoveni obsažená ve dvor. guine haeredibus. pars iis assi nanda ad ecclesiam
dekretečh ze dne 6. ledna 792 23. srpna 1799,
haetedítatent
non
bene
iciatorum Quoad
ea observetur
norma,lericorutn
ut
onorum
27.1istop.1807.16.září
1824, 19. června 18'43a perveníat.
relictorum partes consanguínei obtineant, unam vero
jiná,
čl. 21.
konkordátu
nýbrž
aupere s loci decessus, quibus ítidem consanguínei
platí jež
dále,nebyla
jak vidno
2 min.
naříz. z zrušenta,
9. list p.l859
č
371
58. zákoona ze dne 7. května 1874 tnd:gentes modo supetius allato substitui possunt.
a četnýchzrozhodnuti úřadů soudních a správních.
zpozůstalosti
intestátnt
po duchovních
Dle ustanovení těchto o7ůstalost intestátnt roz dlu tno
zákony stanovené
poplatky
a tax _řpjatítt
dělí se na tři díly, kter ž dle toho, byl--1i zesnulý ho níků není pozzákonu pos'oupnostyíntestátnf
možna, poněvadž cokoliv nabývají. nenabývaji pro
duchowií
trvale
jako
beneficiát
ustean0\
ven
(bisku
sebe.
ale
pro
klášter
(řád).
Po
zákonu
státním možna
pm\;,é kanovníci, faráři a pod.n) bo nikoliv (ad
nututn antovibiles, jako kaplani, nadt'ninístrátoři a jest při nich u nás pouze se zřenlm ke jmění, o němž
pod) rozdělují se tak, že v ptvém připadě obdrží reholnik před slavnou professi nepořídil a pro něž
soudem ustanoven kurátorr, jakož i se zřenlm ke
jednu
třetinu
kestel,
druhou
chudí ve(resp.
chudin
ský ůstav)
místa
a třetí
příbuzní,
druhém
pak jmění těch řeholníků resp exřeltolniků, jímž zákon
připadě obdrží chudí jednu třetinu, příbuzní pak
dovoluje poslední
polřlzenl
Praha
- učílnití.
rt (Srv.
Von jaksch,
den l:.in
dvě třetiny; ano v obem pr'lmpaděmohou příbuzní Gesetzlexikon,
obdržeti i třetinu chudých tehdy, žádaii- li za to a kiiníten, Abgaben undlVcrlasscnscha ten geistlícher
ayrrletof r. Handbuch fiir
rozhodne- li úřad správní, že jest příbuzné míti za Personen, Prahal
„v mm\dě chudě"_. Kostelem a místem rozumi se den politischen \[erwaltungsdíensg IV. 152nn.; Acta
tu kostel a místo, kde zesnulý jako beneficiát po
It“/l
sledně byl ustanoven, b t'tam na př. jsa v pensi) et decreta conciliiprov. Pragen. a. 1860,str. 271!nn.].
ab intrlnseco v. ab extrinseco.
nezemřel; bvly-l-i pakve arnosti, kde zesnulý bene
abiogenesis vi7.prvoplozenf.
ficiát posledné působil, kromě kostela farního 1ko
Abíram, lzbr. 'Abirám, prvorozený syn Hileův
stely
filiální
(ale pod
se
třetitta
kostelní
dle různými
počtu du ga1 tronáty).
při místě rozdělf
farním z Bethelu. Zemřel, když Hicl, nedbaje zlořcčcní,
a při filiálkách mezi tyto kostel), což platí vto mto vysloveněho Josuem (Sdc. 4" 2).l jal se znovu sta
případě i se zřetelem k třetině chudých, neboť jinak
jeticho s 3n Krá
třetina chudých piisluší jen chudinskému ústavu věti
AbSopevňotatí)
o
biárm,
EliE'tbůvz čeledí Fallu
kmene Rubenova, bratr
athana, s nímž se sú
toho
kde října
se nalézá kostel
farnílJ(nejv.
spr. častníl vzpoury proti Mojžíšovi a zahynul. Země
soud. miSIa,
dwr 31.
16635
)
okněžich,
kteří
ncbyli obročníky,
třetinachpudých
chu se
všecky
VizSir.
o tutti
dýtn místa,
kde
s přísluší
v
řel, při čemž
Numotevřela
161'11'“a pohltilal
' De
10, 2. 10517,
4522.„Kore'.
'dč.

\šak nerozhoduje

misto úmrtí „al/lodn'r/lo,
nýbrž

tozum i se chudinský ústav místa, kde zesnulý ntěl
S\e
posleldni bydliště
(nejv. spr. sodu dvůr
9. dubna
1895127).—
Ustanoveníuvedená
neplatí
()dtt
chovnčfchvojenských, u nichž nastupuje zákonná
posloupnost příbuzných dle práva občanského
(okruž. dvor. vojen. rady z 20. února 1779). Ta ké
po duchovních titu řecko-katol. tnísto má zákonná
posloupttost íntestátní, zanechalí- Ii choť a dítky;
jinak platí u nich předpisy platné plro duchovní ritu
latinského
(dvor.
dekr. z30.1.27
pros. června
1784, ze1843).
17. říjn_a
1799, ze 14.
června
Koncil provinc. praž. 1z r 1560 tit. Vlll cap. V. „de
hacreditate Clerícorum ab intestato detunctorum“
kryje se s výše uvedenými předpisy státními, když
stanoví: „Patres in Concilio congregatí statuunt,

A.blsag,ltór 'Abiša, divka
aze Suna

(nyn. Sólcm v kmeni ssachar, ošetř0\matelka sestár
lého krále avida 3 hrál. 134; po smrti Davidově
Adoníáš, čtvrtý syn jeho, žádal od Šalomouna A. za
manželku, chtěje toho pak užfti za podporu svých

snah domoci
prohlédl jeho
záměr
a dal se
jej trůnu.
zabiti, alomoun2však
3 Krlá
Ablsaí, Mr. 'Abfšaj n. 'Abšaj, bratr ]oabův, syn

Sarvie sestry DavidovB muž udatn', jeden z nej
řednlěljšiehválečníků
avidových
'ar.
, emuž v různých
protivenstvích a bo
jich pllatně služby konal ano i život mu zachránil,
když
boji s Filištinskymi
zabil
obra jesbibenoba,
kter' žv Davida
usiloval zabiti,
2 Krá1.12

A lsue, llór. 'Abišů'=a(

otec múj jest spása),

ut consenetur vígens in rovincía vetustissima 1. Abísue, syn8Bále--a, prvorozeného syna Benja
consuetudo, dívldendi huiusntodi haereditates in minoval
Fineet'tv,
ve
lekněz v Par.
řadě čtvrtý), .Ab
! Par. 64e„ (s);nuvádí
se mezi

tres partes aequaale.s Quarumuna competat

Esdr.
75.
ecclesiae, cuí defuncto beneficií nomine inservivit, předky
Arbisur,sdrášovýmí,
Mn Ahtšůr,
druhorozený
syn Semeje,
licet usque ad vitae finetn mínísterium non pro
prvorozenéno
Onamova
zhaplokolenl
Hesronova,
traxerit.Si quis plurium sim
eit cíorum manžel
Abihailin
(v. 2. Abi
al).
usum obtinuit, ea pars dividatur inter eeelesias pro
Abit 1-, libr- 'Abita 1, jedna z manželek Davido
ratione fructuum inde perceptorum. Si pluuríbus
ntatlka ar.
Safatltiáše, pátého syna Davidova, 2
rál, 3,
succeessive beneficiis provisusfuit, ecclesiae Kých,
tribuatur, cui nltima vice adscriptus erat. Ecclesiae
Abitob, hbr. 'Abftůb, syn Saharaima Benjami
opulentae autem alia ecclesia per dispositionem níty a manželky jeho Husim,1 Par.811. Vu/g.
Epíscopi substitui potest. Pars talis, quae ab Anti
řek.l „Mehusim
glenuit
A.",a
dle ní ltór.
ces překlad:
stítte vcl Canoniccis ecclesiae cathedralís, huic attt pr
„Mehusim
pak zplo
odil A-a“ ; avšak
„mechu
usim“ Hummelauer
metropolitanae oblingeret, destinari poterit pro sim“ dlužno přeložili: „z Hu
rerum adjunctis seminario sive clericorutn sive pue
pře
e.:k1 „Mehusim
rorum. Altera haereditatis pars cedat pauperibus raimúv)
zplodilA (ano manželka, nýbrž syn Saha
loci, ubi defunctus beneficiarius erat, eadem servata
'Abí'ni'
(— otec můj
jest $jahvě),
distnbutionis lege, pront de ecclesiis dictum est, ze Abiu
čtyř ltbr
synův
Áronových,
kterýž
měl zá druhý
rov
si pluta simul vel successíve beneficia obtinuerat; s otcem a starším bratra-msvsy'm Nadabcc,m jakož
nisi quod pauperibus assignata maneat portio, eti íse 70 staršími olidu provázeti Mojžise na horu
amsi ecclesiae opulentiori subroganda sit minus Sinai, Exod.
Br7
)l'n
obyl ve dnech svě
dotata. Residua detnutn pars tertía tribuatur con cenl svého na24kněžství i s3bratrem Nadabem za
sanguineis, quibus ius succendi secundum legem chvácen ve svatyni smrtí ohněm (snad na způsob
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Abiud — abluce v liturgii.

sbor inquis. _28.března 1900: „Haeretlcorum abiu
blesku),
kterýž vyšela „od
zdá, : velesvatyně,
to zaHospodina“,
trest, že přit.0tak
ětováneí rationem recipí possc coram quopíam ab l_žpiscopo
delegato ut Notario et aliquibus personis utí te
dali do
kaditelnices oheň
misto stibusf' Pro rekonciliaci a a-i apostatů, haeretiků
ohně
posvátného
oltáře„cizi",
zápalntg.hoobyčejným.
A1 íhud 1. syn Bálea, prvorozencc a schismatiků se stranv biskupa předpisuje Pontit.
Rom. (parte lll.) zvláštní ritus a formuli. jinak
Benjamínova;
2.
syn
(je
e
den
z
Špotomků)Zoroboba
belův v rodokmenu Pánaje ežiše, Mat. 13.
užívá se u nás a zhusta též jinde pro ai konver
abíuratio v širším slova smyslu tolik jako při
titů formule tridentského avyznání víry s doplňkem
vatikánským
o instrukce
primá as.l10.z
eomyzlnosti
papežové.
sežně
zřeknutí
se
něčeho
(osoby
_neb
o
včcn;
v
už
Avšak
zmíněná
ervence
1859
ším slova sm slu značí n
kjako přísežné
zřeknutí či odprísáhnutí bludů víře protlvných před předpisuje formulí kratší, které zmzáse dle odp. S.
e1899 užívati všude. [Viz ji i celou
svědky,s spojené s vyznáním viry. Proto a. ři ff 28. pro
konversích jest identická s vyznáním víry. Theo instrukci tu vIrl as. katol. duch. “ 1906 str. 202nn.]—
Srv. Církev, přijetí do ní.
Pch
llogíe
rávo církevní
zná a-í čtverého druhu:
Ablasser lgnác, lmaíř, 11 ve Vídni 6[1736, s.
.a dea rornali,
skládanouhaeretikemnebo
apo.
stato'u notorickým; 2. a
ementí; 3. .
1799;(Passeck)
maloval obrazy
de levi; 4. a. de víolento. skládanou osobami, sece
na .Mnooltářní prof kostel v Pa
ablegát papežský,ablegatus pontítícius
které menší či větši měrou z haerese jsoupo
pode
nebo apostolicus,
papežský vyslanec (ne ve
zř.e|é l1Adčí
musí nutně
predcházeti,
m-álí
do vyznání
z censur víry
církevních,
do nichž
upadl, smyslu diplomatickém). Ablegáty odesílá papež
býti rozhřešen a do ob_cováni eirkcvního býti pří l. odevzdat katolickýmpanovníkům čes né dary,
zpravidla
od
papeže
benedikované.
Zvláště v do
jat.
ůže se státi veřejně (před celou obci cír
kevni, na př.
ostele, způsobem slavnostním) bách dřívějších přinášeli ablegati papežští takové
dary panovníkům a knížatům
mkatolickým přín ro
nebo
|před
duchovním
k tomu
zmoc zení korunních či dědičných princů, pak knížatům
něnýmjeansoukromě
aspoň dvěma
důvěrnými
svědky).
Přijímati
n-i příslauší totiž dle ustanovení konc. tri (sess nasto_up_ivším vládu, nebo slaavným vojevůdcům
XXIV. c. 6. de ref.) biskupovi, který však může a vítězům čestné odznaky (na příklad baret, kortl,
k tomu zmocniti i jiného duchovního, zač jest to meč) od papeže benedikované; 2. doručít čer
ný kar dinánlský biret pro nově reované
muto u Ordinariátu žádatí.
Dlužno pak o abi
uraci, vyžadované přinávratu haeretiků uvésti toto: kardinály, kteří nesídlí neb nejsou v '
jedná--li se o návrat( konversi“ | kacíře nebo rozkol dobou, kdy kreování jsou v papežské tajné kon
nika do lůna církve katolické, vyšetřuje se v každém sistoři. jako diecesním bískupummimmo ím, n bo
jednotlivém případě především platnost křtu kon apoštolským nunciům. Ablegát doručí tento biret
vertitova. „ln conversione haereticorum, a quocum papežskému delegátu, jenž jménem sv Otce no
ue loco vel a quacunque secta venerint, inqui ému kardinálu biret na hlavu nasadí. V Rakousku,
panělsku a Portugalsku (dříve též ve Francii a
rcndum est de validitate baptismí in haeresí sus v království obojí Sicílie) jest timto delegátem
ceptFi':E
leecrct.
uís. 20. Nov. 1878 et
21.
18831. Výstedlkem nvyšetřování jest jeden

zctběclhto
tří gřlípadů:1.7.jíšt
že dosud
dvůbec
pokřt
nebo že byl no
pokřtěn
neplatně:
vcí:)ymtopřípadě udělí se usvatýk rest formou
prostou a nenásleduje žádné odpřísáháni („abiura
ti0“ ant absoluce. „Instituto in singulis casibus
examine, si compertum tuerít, aut nullum aut nul
liter baptísmum
collatum
erunt
absolute“.
[Decnet
cit. 187tuislse,3baplízandl
„Si baptismus
solute confemtnr, nulla sequitur abíuratio nec ab
absolutio, eo uod omnia abluit sacramentum re
generationís“. lustr. S. Otííc. 20. julii 1859.12. Po
vyšetřování zbyla pochybnost o platnosti křtu
v haeresí přijatého: tu udělí se křest soukrome
s podmínkou Křtu předchází odpřisahnutí a po
podmínečném křtu následuje podmíněná absoluce
ve svátostné zpovědí. „Si pro tcmporum aut loco
rum ratione investigatione peracta, nihil sive pro
valíditate sive pro invaliditate detegatur, aut adhuc
probabile dubium de baptismí valídítate supersit,
tunc sub conditione secreto baptízcntur“ . jDecr.
18781885) „Sí baptismus sit sub conditione ite
randus, hoc ordine procedcndum erit: a) abíuratío
seu lidei piofessío, b) baptisníus conditionatus,

papežovýmpanovniktsrv.bíret kardinálsk ý“);

3.
de vzdat
novym odpoledne)
kardinalúm červený
v jejich příbytkiu
v imě
(zpravidía
kar
nálský klobouk, který jim papež (téhož dne

ráno) byl nasaadil na hlavu ve veřejné konsistoří

(srv. čl. „klobouk kardiná lský“); 4. odevzdat
„zlatou

růži“,

kterou papež světí lV. neděli

postní a posílá jako čestný dar buď vynikajícím
katedíálám nebo svatyním, nebo panovníkům &

panovnicim,
knížatům
katolickým
& . „zla
“). —a Vkněžnám
dřívějších
dobách (srv.
činil
se rozdíl merzí ablegati pontítícíi a abl. apostolici;
prvním svěřovánabbývala posláni uvedená sub |)
aablegáta
2), druhým
sub 3)ze a svých
4). Zpravidla
papež uza
jednoho
tajných voli
komor
skutečných nebo čestných. Někdy však činí v j'ímku,
zejmena chce-li vyznamenatí někteíého prcl ta neb

kněze.
byli laikove',
v dobáchšlechtici.
starších několikráte
ablegátyTaké
zvolení
Hrál: za
be er Hanuš, malíř, zvl. na skle, ve Vídeň
ském ovém Městě ve druhé polovici XV. stoleti,
dvorní malíř cís. Fridricha llí ; r. 1478 měl dohled

na provádění sklomalcb pro kostel sv. jiří v teh
dejším cís. hraděv
Mč
Ableitner Baltasar, sochař bavorský, u. 1613,
c) confessio
sacramentalis
cum absolutione
condi
tíonaía“
jlnstr.
1985
9..j3 yšetřovánim
zjištěno,
že z 1705; od něho m. j.. kolossálnísochy sv. evan
gelistů
v kostele sv. Kajetána v Mnichově, náwh
konvertíta již byl platně pokřtěn: tu nesmí křest
býti Opakován ani prostě, ani s podmínkou, nýbrž hI. oltáře pro kostel sv. Peha tamteža
Ableltner František, sochařbavor., svn před.,
po odpřisáhnutí následuje absoluce z censur. „Sí
constiterit baptismum validum íuisse. rccipieíídi 5.
' od něho Madonna nad portálem měšť
sunt tantummodo ad abíl'uíatíonem. seu professi
(„
v Mnichově a oltář sv. Teresie
onemtídeíťjDecr.187t1,.uando
validumsínlě7zsÉiírgcrsaam
koste e vnejsv.
mžt
iudícatum íuerit baptisma: sola recipitur abiuratio v abluce
litur Triojicet
i. ]. Abluce
hlavy (capitila
seu fidei rofessio, uani absolutio a ccnsurís se— vium) _dála se u rkatechumenů před pomazáním jich
quitur“. [nstr. cit l "9.1 K dotazu .An abiuiatio
křižmem nedělin
v den veud lOVání
slavného
křtuKdž
svi
haereticorum recipí possit absque interventu Notarii, sv.
na Květnou
panělsku
a Gallií.
íd est coram solo saceidote ab Epíscopo delegato
ak synoda mohučská r. BIS stanovila, aby se u č
aut coram tali saccrdotc ct teste“ odpověděl posv. lování křtu sv. dálo dle rituálu římského, odpadlo

Ablusils — abomínat'lo desolatíonís.

lcapitilavium.—2. Abluuce či umývání nohou

%

od něho podezřením, jakoby sám bažil po koruně

(pedílavium) konánn:a a) pocestnym a hostům,
o čemž zmiňuje se sv. Au
a autor spisu
„S ntagma doctrinae ad clericos et laicos“ , b)
ud
lování
křtu sv.
vMíláně,
Gal"lil;
c) na
Zelený
čtvrtek
(v. t.večlŠpan_ělskua
3 Abluce

královské, přešel do tábora Davidov. Taam a
vraždil ho ukladně vojevůdce Davidův joab, jednak
z pomsty, že Abner zabil bratra )eho Asacle, kterýž
jej byl na útěku přes veškerou výstrahu pronásle

jakožto nábožensko-symbolický úkon nejen u idů,
nv'brž 1 u pohanů. Jest určit
ltým výrazem vnitřního
přesvěděení, že člověk, kdykoli se blíží k Bohu,
má býti mravně čistým; není-li, musí v budití
aspoň opravdovou touhu po této čistotě.
umývá ruce, poněvadž rukama jedná; mývánl
rukou tudíž vhodně znázorňuje čistotu v“jednání
čistotu mravní. Tuto mravní čistotu měl
na zřeteli sv Pavel, kd ž v listě svém ] Tim.
28 vybízel křesťany, aby istých rukou k Bohu po
zdvihovali. Dle tohoto napomenutí křesťané umý
vali před modlitbami i soukromými iveře nými
ruce své (Tertull. Apolog. 39; De orat 13; hr)'
sostomus Hom. 4.13 loCr ..n 4.). Proto též vpřed.

ve
en dá Abnerovi přednost, a on přijde o vrchní
01de

;

7(2l.Král.22',"-30)
jednak , poněvadž
jak dí josef
ní. 7,
5.), zeeřevnivosti,
se Flavius
bál, že
manilavium, umývání ruklou) vyskytujese doval

síni starých chrámů l.lulmístěnybyl ' nádržky p_rame
nitě vody (Euseb. 10, 4). jako věrícl, tak i liturgi
kové umývali ruce své 7.důvodů nábož ensko-s m
bolických (Cyrill Hier Cat. Myst.
h.z.). Na ý
chodě celebrantumývalsi ruce bez5 ro—tředněpřed

abnět fór. C_JDNVulg.„,balteus,cingulum' pás
kněží hebrejských (Ex 2843940,3923 Lv 87,16) i ji

n 'ch osob vznešených (ls. 22-49; byl zhotoven z bí

lho lnu (jemného kmentu) a ozdoben květy, jež
vetkán anebo
vyšít)
byly nitěmi
(modré,
nachové,
šarlatově
a bílé; barvy
yl asijacintosvé
4
široký a velmi dlouhý, takže se otáčel několi ráte
kolem těla; konce jeho splývaly v předu dolů. Po
dobal prý se pestré kůží hadí (jos. Flav. Ant. Ill.7,).

Abo (Aboen
,město
Finsku
(Rusko),
někde)QA
í bogen.._.,)(díoec
katolic á diec se;
řadavebiskupů
počíná se sv. jindřichem mučedníkem cca ll
posledním biskupem byl Arvid Kurck, z. 1522(srvn.

. I'auli šitím/tíhl“Chronicon
Finlan
deusium
Gabr. episcoporum
rMan, Aboaeí
799;
oílertoriemipo přijmutídaru (Catec. XXlll.,.2.) Na aGeMXI-hs
Šeteies lZpisc. 337--338); kathedrálni klostel
Západě umývá si litur ruce pouejprv přede mší
sv., řikaje pří tom pedepsanou modlit
„D
Domine virtutem manibus mels. ." Umývání toto
odnáší se k celému výkonu mše sv, aby kněz či
stýma rukama obět' Pánu přinesl avčist' ch srtukou
tělo Páně držel. oSakramentáře z
toletí
zmiňují se )jž ot
mývání rukou a mají těž

“Šbnoabs&bohab) l. Emanuel, rabín špaň., :.)
loogia“ Amsterdgm I629), obranu tradice
2. ls á n. VŽ'du
odkudž
1492
vrabínské.
puzen vypovězen
ldg_panělsku,
:pp. výklad
Pentateu
c u a oblibenou kdysi u židů knihu morálně-po

učnou Mma'rat hammd
d'ór (:Svícen). 3. lsák? u.
1606 v Portugalsku, vyst. se do Nizozemska, potom

různé mod itby lgro touto umývání, z nichž mnohlé do Brasilie, posléze vrátil se do Nizozemska a :.
jakožto rabín v Amsterdamu 1693. Vydal špan.
.4
Dle
uvádíaMarltčue
( enejstarších
antíq. eccl.„Ordines
ritibus,l .(l.V.ll.P

umývalrsi
1célebrant
rucesymbo
těž olie
plockých
přijmutí
obětních
darů.
Vedle
důvodů
třeba
ří
šřeklad
Pentateuchusobre
se stručným
výklademAmster
(Para
rasmiscommentado
al Pentanteuco,
pustiti i důvody praktické potřeby, poněvadž při
I.Makk 16“"' Ptolemeus, „vůdce na
odbírání obětních darů mohlv
a při okuřo daA
váni mohou se posud prsty znečistiti. Toto omytí poli jerišském“, zet nejvyššího kněze, nazývá se
rukou, vlastně prstů děje se nvni hlavněp ot,o synem Abob
bovým (& zo-ó 1306501;
poněvadž kněz dotýká se jimi Těla Páně a kalicha
abolltlo, abolíee, zastavení či potlačení soud
' rv1".
Dále umývá si kněz prsty, když ního jednání nebo vyneseněho rozsudku, jest
vypiv puriíikaci, vezme oběma rukama kalich za dnim z mimořádných prostředků řízeni soudního,
může se týkati buď
ďjednání mimosoudniho nebo
kuppu a drže p_rsty, jimiž se dotýká hostie, nad
kalichem, dává si na ně nalití trochu vína a vody,a započatého jednáni soudního, nebo vyneseněho již
rozsudku, prvé naříditi může i biskup, druhé může
při
tomje quod
o sebesum
umý\i'aje,modlí
osm):„Corpus
luum se státi jen z důvodů velice závažných a tolíko
omine,
.“
omývání prstů
děje se proto, aby ani částečka hostie na prstech ne od papeže, který též může zastaviti trest rozsud
zůstala anebyla pak nějak zneuctěna. jako přede mší kem již řádně stanovený. Dle toho, na čí popud
sv. dle předpisu, tak | po mši sv. chvalitebnýin zvy aholice se stane, rozeznává se a. soukromá (a.
kem umýxá si kněz, odloživ paramenta, ruce, aby si privata), jež vychází od žalobce, a. zákonná (a. ex
připomněl, že ukončil sice nejposvátnějšiúkon, ale
že čistotu srdce má si zachovati ive svém denním lege), bvycházi-li návrh od žalovaného, a a. veřejná
publica),
jež tb) vycházela
hlavy, ja
povolát'íu. Z důvodů právě uvedených umývá si kněz (a.
ožío
akt milost
[Hefm r, od( nejvyšší
Kirchenrecht
11.
též ruce dříve nežli vykročí ze sakristie ,aby uděloval HŠ n.; Bror/e, Disciplinarvertahren 15
sv.kpřijímání mimo mši sv. (lotis prius manibuu,s) a dnu," Dlas kanon. Gerichtsverfahren i. StratžreychíL
.“

kyžtetigit
byl Sacramentum
rozdal toto abluat
sv. přikrnánim(digitos,
quibus
rv.

abominaríum nazývala se kniha, v níž obsaženy

mMšesv. —Abluce
bina ce. — veSZ
Abl uce
viz pu byly „abominationes",t. j. anathemata, vyslovená
riíikace.
v. kailsicha
sty—Křest
nd papežů a biskupu proti škůdcům)
církev

abluci v. kře

z knihy této pak byla anathemalta v“kostelích
tranc. do ního
dle potřeby ohlašovana
miuíkán, gen. inkvisítor v Carcassonnu, z
L-y
onu cca l315—19;.rp.,Commentaria in IV lvibros abominatío desolationís (řec. Měly/yu má:

Ablusíis n Asbíuvlís, de, Gotíríd,

-sententiarum.“

ablutorium :umyvadlo v sakristii.
abnegace, sebezaiření (v.t
Abner (I:br. 'Abn r, 'Abiněr syn Něra strýce
Saulova, statečný vojevůdce Saulůvvvbojích proti
Filišlinsxým a proti Davidovi. lo smrti Saulově
DOdporovalrozhodně Saulova syna lsbosetha v boji
o trůn královský proti Davidovi. Byv však uražen

ěgqmóacwg, ohavnost, zpuštění či věc ohavná,
která jest zpustošením; v hebr. šiqqůe mešoměm

DI,.,
“WD

'j'lPW_— ohavnost zpustošená či děsná),

znesvěcení
chrámu vjerusalemsaktírho.
kteréž prorok
Daniel
předpověděl
927,1
Proroctví
Hal,
jež mluví o zpuštění, ktlelrěazpůsobí vůdcové a
stoupenci ciziho krále, a 1211,jež udává dobu, po

Abondio — abortus.
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které nastanou zase časy lepší, vztahu'i se k onomu :. v Praze 1675 (?). Od něho jest„ Pieta“ v životní
znesvěcení, jež se stalo 2 rozkazu
ntiocha Epi_
velikosti
z vosku polychromovaná,
v kostele
sv. ucha
v Mnichově.
— .Antonio,
medailér,
tann.a Uznáv se to od exegetů vůbec a vysvítá téměř
to
z ! Makk.užívá
157, kde
svatolžihsec,vvyličuje
ono jižznesvěcení,
o něm
ych
yrazův:

sochař
a malíř, pří
otec dvoře
před.,2.„_
cca
byl
zam
městnán
M_axímílíana

_v__ail,áně

lí., 5.1;191;
m. k:tadonny
mcdaillís sJežíškem;
poaprsím
pó'e'lvyua
(ohavnostdlezpuštění)y,
Kristovým,
jinou zhotovil
s reliefem
Daniel užilégmltólfe'wg
ve svém proroctví
tex tu řccichž
ěho dolfa
(srovnávajícího se s textem hebrejským); neboť Esličk_y ří.vosku, jež nalézaly se v klenotnici cis
způsobemt tímddvá na evo, že v onom znesxě
abort sčili potraceni plodu (potrat) jest
cení vidi vyplnění řečeného proroctví Danielova
Mnozí rozumělí a rozumějí dos ud onou ohavnosti předčasné vyjití plodu nezralého, dalšího života
zpuštění sochu ]upitera Olympskěho kterou Anti neschopného, zlúnamatčina. Proc ratito abozr—
čilí vyhnání plodu jest čin předsevzat'
ochus Epifanes postavil na oltáři zápalu. Soudíli tus
tím účelem, aby potraceni pt_odu nastalo.
ro
tak na základě Vu
ugaty, která na řečeném místě středky, jichž se k tom
mi užívá, jsou různě; některé
tiochus
olati
1 Makk. abomin
1'37 má znění utoto „Aediticavit rex_
An působí „vnítřné“ požíváním jich jako jídeel a ná
pojů,
jiné působí „země“, vníkajlce skrze rodidla
onís super altare aDei"u (král Antiochus \systavěl
ohavnou mo
odlu zpuštění na oltářiBožím) sněnim
do lůna lůna,
matčina,
zasep);V
působí kmechanicky
(ti
námjainéu
ua
však směřují
Avšak znění to není přesným překladem textu ře
na záhubu plodu,a jelikož plod vyšlý před šestým
ckého, který, jak řečeno, má [3067.07th tenywačwq měsícem
těhotenství, i když vyšel živ, mimo Iůno
matčíno
žití
nemůže
a
zahyno
outi
musi.
\-'e
věcl
johavnost
zpuštěni),
ani v celé souvislosti
není
ecí o modlc,
nýbrž oamodlářském
oltáři, ostave
tcdy_ neliší
vyháněnífetus)
plodu čili
nikterak
od utra
ném při oltáři neb spíše na oltárí zápalu in) 1013 cen
oduse (occisio
usmrcení
jeho,
Jiutnamqoinu) a o obětech na něm podávaných způsobené chirurgickými operacemi v lůně mat
čině (perforace, embryotomie, embryothlasie, cepha
(l
Makk.
W). [ jest
správnější,
nosti
zpuštění
na proto
ečen zajisté
dvou
místech ohav
před Iotripsie, kraniotomie). Pr oto také v mravouce a
kanonickém právu pod názvem procuratio abortus
gověděnou
ne tak"ono
znesvěcení,
které zahrnujeme zpravidla nejen vyhnání plodu nezra
y se bylo rozuntětir
stalo pouze
postavením
sochy jupite
o, nýbrž i utraceni ploduvvůbec (vkkterémkoli
rovy na oltáři zápalu, jako spíše to, které se stalo
vůbec dlněá
otáře pohanského íJupiteru
měsíci _těhotenstvi),
tedy každě
zni
lodu. Od v hnáni
plodu zmaření
nezralěhonebdobře
„Olympskému) na oltáři (neb snad při oltáři) zá čeníp

pal atím, že naaněm podávaly se oběti jupíteru tnusínplelišili urychlení

porodu

(acceleratio

partus), jímž dítě přichází značně dříve na svět,
Olympskěmu,
jemuž
k poctě
Antiochus (2M
i chrákm
nazval
chrámem
jupitera
Olympskěho
k. než by jinak se stalo Po sedmi měsících těhoten—

6.

o avností

zpušt

ni od Daniele před—ství jest dítě zpra'vidla_ již imimo_ lůno matčino

pověděnép_onkázal též Páncl žíš ve svém života schopno; někdy i dříve, již i po šesti mě
proroctví o zkáze Je raus le ma (M.at2415)

sících;___tou
dobou„nedonošeně“
plod jíž jest dítě
zralýjestcíetus
ovéto
sice matu
slabší
a to jako k znamení tak blízké již zkázy jerusa— rus).T
a menšia,knež dítě „donošenc'ů a vyžaduje zvláštní
lema, že již e jennemyslíl
rychlýmpřiútěkem
budeproroctví
lze se
zachrániti.
tom na
géče a Moralístěrozlišují
opatrnosti, ale může
při životu
zachováno
přímé
a nepřímé
vy
an II31 a 2", leč snad jen jistoou měrou ve býti.—
smyslu předobrazněm, patrno z toho, co bylo právě háně ni lploodu (directa et indírecta procuratio
řečeno, že totiž ono proroctví vyplnilo se již za abortus). rimo v) hání plod, kdo činem svým právě
Antiocha. Avšak myslíl na Dan 997, kde ror ok vyhnání plodu zamýšlí; _nepřimo vyhání plod, kdo
mluví o době messíánské. Kterou ohavnost však čin svůj podniká za jinym úmyslem, na př za pří
či zneesvěcenl mínil Pán ježíš? Někteří myslí na činou uzdravení matčina, ale voli k tomu prostře
obležení jerusalema, jiní na obležení chrámu od dek, ze kterého potrat pravidelně pochází nebo
v_ojskaTitova. Avšak dobývání Jerusalema nebylo alespoň snadno pojití může. Starší moralistů ob
iž znesvěcením chrámu, a v tu
hrá
dobně také lišili přímé a nepřímé utraceni
yl již obléhán, nebylo více lze z ]erusale_ma utéci
et indirectaooccíslo
ale
atak podole ra_dyKrisstovy se zachrániti. Správněji plodu
rozvrh tendirecta
není správný,
jei ží přít. letus),
zv. nepří
proto vykládají jlni, že ohavnosti z uštění od Da měm utraceni plodu čili při utoracení plodu na zá
niele předpověděnou mínil Pán jeež š ono znesvě cliranu matky právě ono utraceni plodu jest pro
edkem k zamýšlené záchraně, tedy jako pro
ceni chrámu, které způsobili zelotl či horlivcí ži
dovští vražděním a jinými zlořády v místnostech středek řimo zamyšleně. Dosti dlouho také lišen
du evněný aoduše vněný
d (tetus
chrámových v tu dobu. když již vojsko římské,
inanimatus
et animatus).
mínil/,__žne
Fla
,Válka
l.V,3. 1,0 aby je3.)\
kladu se
tělo mužského
pohlaví Aristoteles
utvoří teprvetotiž
po 40a
dobyvši
Galileje postupovalo,
oblehloý__(jos.

ského teprve až po
ech od očetí čítaných;
lěkařía theologově doby starší dr eli se této do
mlčuje o těch slovech jeho, jimiž onkázal k ohav nměnky (vyjma Alberta v., Skota)aasoudili, že te—
red
nosti zpuštěni, předpověděně od aniele, a uvádí prvee dy s plodem se spojuje rozumná duše, pře
ona slova jeho, jimi: jakožto znameni blízké zkázy tím, že tu je ouze vegetativní, po př. jíž sensitivnl
města udal nastávaíci již obléhání jerusalema duše (Srv. rráburu, Psych. ll., 2
T
„
slovy „Když uzříte jerusalem od vojska ohlé výzkumy tysiologíckými dokázáno, že oživení plo u
stává se hned, jakmile vlákenko chámové (spermato
hatí zpuštění
(nikolivjeho
oble“\lebo
tenýt), nastávající
tu vězte, toto
že seobleháni
přiblí— zoon) vniklo v buňku vaječnou, tedy ne slce hned
žilo
města není známkou totožnou s onou, ji zazna
za souloženi,
přece svého
brzy pobytí
něm;
jest tedy
každý
plod
hned odale
počátku
oživen
a neníd
ů
menal
sv Matozpuštěnl)
uš nýbrž odlišno
známkuou druhou odýoné vodu, proč by byl oživen nějakou duší jinou než.
(od
ohavnosti
lidskou, nebo jakýmkoli jiným principem
Abondío Ales ssa ndrro, muedailéra obratnýi rozumnou,
života organického bez přítomnosti duše rozumné
zhotovovatel
plastik .voskových,
žil od 1606
prí Však take konstituce „_Apostolicac Sedis“ již toho
dvoře
cís. Rudolta
Praze, později
od 1632
byl ve službách kuríírsta bavorského Maxímilíanal., rozdílu nečiní, starší trestní buíly tak lišily, a proto
tomu
nebráaniŽ
_yyťvravoováníLukášovo,
který, ypodá
vaje proroctví
ristvoo o zkáze jerusalema,
po

abortus.
,pokud ještě platí (o irregularitě), stíhají jen potrat
plodu 40 resp. 80dní starého. —Každé vyhnáni plodu
nezraleho (immaturus) a každé utraceni jeho jes
v podstatě své totéž jako zabití člověka nevinného,
jelikož plod jest jíž člověkem, pozůstávaje z těla
z duše; má tedy tatáž práva jako každý jin?
u-v

člověk; nahodílá
okolnost,
vězí vProto
lůn
matčině,
nemůže ho
zbavovatiže t ještě
chto práv.
dlužno o zmarcní plodu souditi dle těchže zásad,
dle kterych soudírne o zabití člověka nevinného;
ba co do zloby své jest zničení plodu ještě horší,
jelikož nedochudčetr nejenom život tělesný odnímá,
nýbrž krest ncmožnym činí. Důsledně tedy díme:

25.

nimi bolestmi, nebo obtíže kojení atd. Každé přímé
vyhánění plodu, ať se dě'e za jak'mkoliv účelem,
jest těžce hříšně; a toho t žkého hrichu dopouští se
i matka i všichni ti, kteří ji pomáhají, at' skutkem,
ať radou. —Dle souhlasného učení bohoslovců ne
hřeši, kdo za určitých, přesně vymezených okol-_
nosti, matce na smrt nemocné dává lék, který jí
síce uzdraví, ale zároveň přívozuje nebezpečí po

tratu plodu. Takový čin sluje nepřímým vyhná
ním plodu,
oněvadž vůle konatelova nese se
přímo k uzdravení matky, a jen ne římo nebezpečí
potratu jakožto nutné zlo přip0u tí, jelikož jinak
nelze. K dovoleností nepřímého vyháněni plodu

Každé prrrné vy_háněnineb utraceni plodu jsou však nezbytny tyto podmínky: a)- matka vězí

jest

těžkým

h_ríchem a nepřipouští žádných v nebezpečí smrti a nemůže jinak zachráněna býti,

než užíváním řečeného léku (pouhá těžká nemoc
nestačí); b) lék ten není plodu najisto záhubným,.
nýbrž jen (třeba i ve valné míře) nebezpečným;
c) nebezpečí matčino nevycházr z těhotenství,.
nýbrž z nemoci k němu se přidavši (komplikace),
tak že léčení nesrněřu'e k odstranění těhotenství
jakožto příčiny, nýbr kráčí cestou, jakou by
| it netěhotných žen kráčelo. Zdá se nám však, že
rozprava o dovoleností nepřímého vyháněni plodu
jest rázu spíše akademického, než praktického, ne
boť při úzké souvislosti matčina trstrojí s plodem
je-h
vyhaněnr
plodu plodu
neoduševrrěného
hříšným,
jím nedá se dobře mysliti, že by jednomu prospělo,
tírn sprše
vyhánění
oduševnéného.
RovnLes-t
2 není
dovoleno vyhnatl neb utratíti plod, aby život matčin co druhému škodí. — dovoleností nepřimeh
zachován byl. Dříve chtěli srce někteří bohoslovci utraceni plodu není ani akademickýrozhovor
v tomto prípadě připouštětí dovolenost maření možný, a to z důvodů výše uvedených; však take
plodu a porovnávali plod s neoprávněným útoční zastanci t. zv. nepřímého utraceni plodu nehájí ho
kem, _protr kterému matka i zabitím jeho (occisio z jeho „nepřímosti“, nýbrž jen z jeho nezp tnostt
mjustr aggressons) bránítí se smí; ale nedostateč k záchraně mat-ina života, dle zasady: „u cl po
nost tohoto odůvodnění snadno poznáme, uvá svěcne prostředky“. Katolická rnravouka tomu
žíme-h, že plod, nemoha užívati rozumu, není ne arciť nikterak nemůže přísvědčití, neboť „non sunt
spravedlivého útoku schopen a že vůbec v lůně íacienda mala, ut inde eveniant bona'. Ostatně
matčině neleží ze své vůle, nýbrž z Božího řízení. jest otázka ta výše uvedenými výnosy sv. Oíircra
V té vecr máme některá rozhodnutí sv. Olíicia. definitivně rozhodnuta. Věda lékařská má však
Na _otázku:_ „An tuto doceri possít in scholis ca jiné prostředky pomocí matce, ale arciť jen je-li
tholrcrs, hcutam esse operationem chirurgicam, plod již tak dalece vyvinut, že jest naděje, že by
quam cranlotomiam appellant, quando scilícet ea imímo lůno matčino žití mohl. V tom případě
omrssa mater et filius pcrituri sínt, eá e contra lze uměle způsobili porod
ř dčasný crlr
admrssa salvanda sit mater, infante pereunteP" porod urychlitl. Dítě ředčasně narozené jest vždy
odpověděl dne 3l. května 1884 tento posvátný mnohem slabší, než (Ete donošené ; jest ted před
sbor: „Tuto doceri non posse.“ Později pak dne časný a uměle vyvolaný porod vždy na ů or dr
19. srpna 188_9_totojen o kraniotomií mluvící roz těte; proto jest sice dovolen, ale jen když-važné
hodnutí rozšířil slovy: „et quamcunque chirurgi ohledy na matku toho nutně vyžadují anebo když
cam operationem directe occisívam fetus vel ma- ředem " jest jasno, že by matka donošené
trrs gestantísf Opět později vyložil i název „di dítě poroditi nemohla. To se nejspíše stává, je_-h
re_ctn_occrsrva“; předložen totiž dotaz (jejž pro matčina pánev tak zúžena, že by vyvinuté drtě
dutežttost okolností v něm vytčených doslovně jí projití nemohlo; tu radno, urychliti porod, do.
oprsujeme): „Titius medicus cum ad praegnantem kudž dítě ještě projití může. Posvátný sbor
gravrter decumbentem vocabatur. passím animad ínkvisíční dne 4. května r. 1898 odpovídá na
vertebat lethalis morbí causam aliam non subesse tři dotazy: ]. Eritne licita partus acceleratlo,
praeter lpsam praegnatíonenr, hoc est. ioetus in“ quoties ex mullerís arctitudine impossibilis eva
utero praesentiarn. Una i tur, ut matrem a certa deret foetus egressio suo naturali tempore?
atque rmmínentí morte salvaret, praesto ipsi erat ii. Et si mulíerrs arctitudo talís sít ut negue
vla, procurandr scilícet abortum seu íoetus ejecti partus praernaturus pnssíbilis censeatur, licebrtne
onem. Vian-r_i
hanc consueto ipse ínibat, adhibítís abortum provocare aut caesaream suo tempore
tamen medrrs et operationibus, per se atque im per—fícereoperationem? lll. Estne licita laparotomia,
medrate_non quídem ad íd tendenlibus, ut in ma quando agitur de praegnatione extrauterína, seu
terno srnu fetum occiderent, sed solummodo ut de ectopicrs conceptibus? Odpověď daná zní: Ad 1..
vrvus, sr iren. posset, ad iucem ederetur, quamvís Partus accelerationem per se íllícitam non esse,
proxrme moriturus, utpote qui immaturus omníno dummodo períiciatur justis de causis et eo tem
adhuclessetf
' ' „Petit, utrum enuntiatas pore ac modis, quíbus „exordinariis contingentibus
operatrones in_re etitís dictís círeumstantiís instau matris et foetus vitae consulatur. Ad ll. Quoad
rare tuto, possrt. Odpověď, dan dne 24. července primant partem (abortum) negative etc.: ad secun
1895, znr stručně „Negative“ („ asopis katol. du
m vero quod spectat (caesarea): nihil obstare,
chovenstva“, 1897,str.5l3 nn., dr. Tumpach, Procu quominus mulíer, de qua agitur, caesareae operati
ratro abortus etc.). Nestačí-li pak na omluvu ta oni suo tempore subjiciatur. Ad ili. Necessitate
kové duvo_dyjako jsou: odvrácení hanb . zacho cogente lícitam esse laparotomiam ad extrahendos
vání _matčrna života, platí ještě mén důvody e sinu matrís ectopicos conceplus, dummodo et
jiné, jako na př. četná rodina, nebo snaha, aby foetus et matris vitae, quant m líerí potest, serío
et opp0rtune provideatur. ( asopis katol. ducho
drtek
vubec nebšlo,
nebo'nebo
obava,
že před
by rodička
záhy pozbyla
kr sy své.
bázeň
porod venstva, 1899, str. 255) Poslední dotaz týká se.

omluvnych duvodu. O neplatnosti některých těch
duvodu, jichž, tu a tam na omluvu způsobeného
potratu se užrvá, máme výroky církevních autorit.
Tak neomlouvá, že děvče těhotné potratem unikne
světské hanbě; innocenc Xl. roku 1679 zavrhl tuto
(34.) větu: „chet procurare abortum ante anima
tionem ietus, ne puella deprehensa gravida occi
datur aut iniarnetur"; na rozhodnutí tom ničeho
nemění okolnost, že censurovaná věta rozlišuje ještě
mezi oduševněným a nenduševněným plodem, neboť,
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Abos — Abraham.

Život A--ův popisuje Gn 11“—
(velice řídkého) mimoděložného těhotenství, kde Hobergov aj.)
vajíčko ve vejcovodu se oplodnilo a vyvinulo; tu 251'. Bydlíl 3původně v jlhobabylonském městě Ur
rciť plod nemůže přirozenou cestou na světa
třeba jest břišního řezu. —-Mluvíce o potratu vůbec RI.t.),kkteré bylo střediskem kultu boha Sin (měsíce).
rozkazu
Božím
m
u
kut.a
73) A. opustil
městzo,
nemůžememlčenímpominoutipotrat zavrněu y, které ohrožovalo jeho
monotheismus.
K roz
který zavinily buď samy ženy těhotné (nepřiměře vsysitěhovat se z prříhuzenstva přidána zaslíbaeznui
nou námahou, zvedánimt těžkých břemen, tancem, (pravděpodobněji již zde, a nikoliv teprve v Meso
skokem během
m, acnhlazenim e..atd) nebo osoby potamii),ž
. estane praotcem četnéhonároda,
íué (slrašením, lekáním, houěueím, udeřenint a p.) že bude provázen ezvláštní ochranou a požehnáním
etřeba vykládati, že každé takovéto jednání jest Božím, a v něm že poželínáua budou všecka po
hříchem, ač je--li si konatel třeba jen nejasně svého kolení země, t. ]. žez jeho potomstva vzejde spása
jednání a možných následků vědom; směrujelí všeho lidstva, slíbená protoevangeliem již pra
takovéto jednání příuto k tom
nu, apby trzatzpů rodičům a ústy Noemovvými Sěmovi (Gn 1217
soben byl, jestt o zajisté přímýmvyháněním plodu; Opustiv Ur, A. zdržoval se o nějaký čas v jiném
děje II se tak z neopatrnosti neb lehkomyslnosti. sídle kultu boha měsíce, v aranu lV t.) (Gu 1131).
dlužno o něm tak soudíti, jako o každém jiném Po smrti otcově (Skut. ap. 7) A. v 75. roce svého
pokračuje na své cestě do země Kena
přichází
neopatrném činu, 7zI1
iněhož životu neb zdraví bliž
tle
MĚN, Vulg.
ního nebezpečí
— ješt ějest nám znetíuiti až k Sichému, k dubu More (1—
se o trestech
plodu. Cír
ní
tresty
jso ustíhaj7ícíchvyhánění
to: 1. thě biskupůmvyhražené
„convallis
illustris").
zjevu ea
propadají (dle konstitucelprostolicae Sedis“) pro slibuje
potomstvu
jeho Bůh
zemí,seveAbramovl
které A. prá
dlí.
curantes aborlum efiectu secuto. .
kterých
otŽOdoěkování patriarcha přináší obětí Gn
diecesích (a tak i ve všech českomoravskýnch) bývá Na
pohjbuje jakob
se mezi
tíuttoBeth
místemnzvaným
Luz
procuratio abortus reservátem; tu dlužno bedlivě (Plrterépozději
nazval
28'“) a blíz
dbáti na znění reservátu, abychom věděli, koho kým Hajem přináší Pánu oběti nolvén(Gn 120,133).
stíhá (zda také pomocníky) a jak (zda jen efíectu Později volí směr jižní a kočuje do Negebu, t.j.

secuto nebol
trestní

pokus). — Obecn zákonník krajiny rozprostírající se na jlh od hor Hebronských
aran. Hlad nutí praotce hledati útočiště
rakouský jedná „o vyhnání lodu ze ží k
— írre ularit exabortus v obilní komoře starého východu — v tě. Zde
llmarm,De byla mu odňata manželka do harému araonova,

vota 5144—

rocur. viz irregul arita.

brzy však zase vrácena. Gn 1210
“.“ — Po návratu
occísione
Atquisgr
18715.— ]. aennaccln'
abortu et tetus.
embryot
omia, Rom
. — Ber De
er z Egypta kočoval A. po Palestině, až konečně stanul
wall, Dírekter Abortus und Kreaniotomie.Míinchen

u dubu Mamre (&“Dp v. t.) nedaleko Hebronu
1896. — A. BRomae
cuac/|,1901,
Disputationes
ico 101113315).Když Amrafel, král Sennaaru, Arloch, král
theologicae4.— Fr. physiolo
61,sz liber
Ellasaru, Chodorlahomor, král Elamu, aThada,
die Berechtiňung der \'ernichtun des kindlichen
Gutiů (?), porazili v údolí Siddim (D“-_IWH I'
JDE/')
Lebens zur ettung der Mutter
i.ibingen 190%)
pět králů západních. kteří se zdráhali odvádětl
Abo
os1708,
Girolamo,
školyVř
n“.Na
na
Maltě
z. v Neaposkilad.
1786neapol.
žák Durantův.
obvyklýGomorrhy,
poplaatek Sennaaba,
(Ba u, krále
So
odcimuy, Bersu,
krále
králeA
psalr
řady bera, krále Sehoim, a krále města S_egoru a Seme
oper mnoho cirkevnipch skladeb vedle celéMir.
za ali
Abot, franc. rodina malířů na skle ve

XVl. to.l a v prvé po
1. stol., členové ljejí Lota, synovce Abramoova, pA pustiliese za vít z
nými králi,
je apozd
řešladl
v noci
ne
městadohnnil
Laiš (které
ji slulloDan)
a lota
zhotovili malovaná okna pro kostel Panny Marie daleko
v Alcnconu n Argent
ze zajetí vyprosstil (Gn
. Mnozí pochybuji
bra de Raconís Charles Francoi 15 d', n o historičnosti této události. jest pravda sice, že
cca. 1580 z rodiny kalvínské, jež přest0uplla ke 318 ozbrojených služebniků, které ntěl A., není ve
likou mocí válečnou, třeba
ak míti na paměti:
katolicismu
1592;
stal se kazatelem
ma Lava
almužrn
ikem a) že A--oví poskytli též pomoc Ammorejcí|Ma,mre
při král. dvoře
íranc.,1637biskupem
rskýmm,
.
oS/v. jaz. franc. hojně polemických pojednání Eschol a Auer; b) nevíme, jak silni byli východní
proti prolestantům a zvláště, vybídnut byv k tomu
králové;
c)A
.
ttŽebojoval|
s
nimi
v širém
poli za
ilého dne, nýbrž přepadlje v noci,
a konečně
sv.Abrabanel,
Vincencem Abravanel,
z lauly, proti jansernistům.
an.el .
dl) Melchisedech při isuje vitězství A-ovo samému
. racejícím se
ví přichází
Abraham, patriarcha, slul původané Abrám Bohu (Gn
v ůstrety král Sodomy a Melchuisedech, král Salemu.
(31733 : otec vznešený; srv jménoassyrského Melchisedech
(v. t.) přináší na poděkování za ví
oynrna z r. 6771676 Abirumu, „Keilinschríftliche tězství A—
—ovo obět díků, hostí A--ovu družinu ;:
Bibliothek“ l. 207.) Dle Gn 17' změnil Bůh jméno uděluje mu požehnání. 71.dáv ámmu za to desátek
ze vší své kořistí, odmítá však velkodušně králem
Abrám v Abráhám ©5323) na znamení, že Sodomským mu nabízenou část jeho majetku ne
bude. “".-J“51
Da'3&_ — otcem (hlučícího) muo7', příteluivšnaného
141724).
se k čet
He
yl Bohem(Gn
ujištěn,
že seNavrátív
mu dostane
ného potomstva, které bude sice po 4001et bydliti
nina národů;
ze tří kmen
:otec vz
ství
dle toho jest slovo Anhráhámstaže
v Egyptě,(Gnpotom2vsak
že se uváže v držení země
šený množství. (Plná to: ma by zněla Abr_am-hámón). Kanaan
151-211.Když bylo A-ovi 86 roků, po
vila mu otrokyně jeho Hagar. syna, který byl na
Byl synem
bratrem
Náchorovým
a Ara rozkaz Boží nazván lsmael (ÚXCTN—
nóvým
((in'l“hare<;.tvý(m,ys
1125)
se narodil,
nedá se přesně
— Bůh slyší,
m čití Dle eltronologického systemu Lin(ílova (Cyrus,
Miinchen 1903, 11)- dlužno položiti jeho narození vyslýchá. Gn 161-10).Smlouva, kterou před tím již
do r. 2157 a jeho úmrtí do r. 1952 před Kr. (srv. započal Hospodin s A-e-m uzavírati. dovršena byla,
též Dornstetter, Abraham, Freibur in B. 1902, kdyžA
osáhl 99 let svého života Smlouvou
buodu
. nn.) Za manželku pojal svoji po orodou sestru touto zavázal A. sebe a své potomstvo ,
Saraj (Gn 20'2), kterou nelze stotožňovatissjes „choditi před Hospodinem a že budou dokonalými“
chou hór. jiskháh (in 119 (proti Hummelauerovi, Bůh pak se zavazuje, že: a) A-a otcem četných ná

Abrahamovo lůno — sv. Abraham.

rické, tvrdí však, že jsou zabarvena
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přiměsky

:rodů
jehobude
dostane
se v vtrvalé
drženíučiní,
zeměDKpotomstvu
anaan c) Bůh
vždycky
něž
thologíckýmí
Winckle
er a alíe
_jle
remias).
ak
jeremias ve(Stucken,
své příručce
„Das
ném, zvlášťt'laskavěm poměru k jeho potomkům astrálně--m
sttáíí. Symbolickým znamením tohoto
oměru,
Testament
nim
Lichte
des alten Orients“
,
npíše,
že vypravování
biblická o(Lipsko
A-ovi
: ' olboustramčésmlouvyvyplývajícího,lk
byla Ne
ob jsou vyšperkována motivy astrálnimi více než jiná,
n7|
svych toulkách
onděvaž A. začíná novou éru. jíž' méno Ab--ram
_eg
ebem A. přichází do 8(:erary; král tohoto města pon
odnímá mu Sáru podobně jako kdys před tím byl (božský)ž otec jest vznešený má pr ráz astrálný,
učinil farao „v Egyptě,
čbrzynapíňu
však ejiro
rovněž
navra— bab
poněvadž
bůh měsíce
v Ur ctěný, v (vliteratuře
lonskéSin,
velice
často sluj
nu
cuje
Konečně
se
slib Bohem
daný. Sára povila stoletému man elu chlapečka —
IV 9 jmenuje se otcem devětkráte). ePodoaněySára
lsáka(|7i'l 3 :směje se (Gn 1717-10,
1812216),který odpovídá prý haranskě bohyni měsíce Nikkal
a.tu
Ve jménu
uotce_ A
skrývá
se
b | 8. dne obřezán Propustiv Hagaru s lsmaelem, prý lisna
ad slovo
jerach—
m ova
sc.l Thare
V počtus
lu-žeb
] zvolil za místo svého pobytu Bersabee (v. t.) níků Abramových 318 jest prý hledati počet dní
Gn 211-3'. O několik roků později osvědčil A. svoji v roce měsičném, o kterých jest viděti měsíc, A.
skálopevnou důvěru vBohi,a jsa odhodlán p_řinésti bo uje se svými3l8 lidmi podobně jako bojuje
pedmětv všech svých nadějí, svůj nej msíc se svými 318 dny světlými roti temnu. Také
dražší pokladp— svého s na ísáka. atuto velko třináctka
' (západní krá ové platili o l2
dušnost dostalo se mu op tněho ujištění, že v jeho let poplatek, třináctého však roku se vzbouřili jest
prý čislo měsíčn; 12 totiž dní jest přlpočitati
polomzstvu
ožehnáni
všichniživota
národové
země k roku měsičnému, abychom ho vyrovnali s rokem
(On 22,V'MŠ) e.l37 budou
roce svého
A. ztratil
s\oji milovanouech.oť P- choval ji v jeskyni Mach slunečným, třináctým pak dnem začíná nový rok.
kterou
přiléhajícím
od Efrona
je od 'chodu
k západu
apelc.
kterou
určils za
rodinnou polemk
hrobkukoupil
(Gn 231._20)
Ke A.
tak pry
jako egohybu
m síc Vypravmani
0 A--ovi
a Lotoviprávě
prý
thura, kterou pojal po smrti Sářiuně za manželku, obsahuje ,bliženecký motiv“, t. j. poměr měsíce
porodoíla mu šests nů. V 175. roce svého životta ke slunci Byt' tato domněnka tup a tam byal
A. zemřel a nalezl misto posledního odpočinku po
duchaplná, přece střízlivá kritika musí doznati, nže
boku své milované družky života v jeskyni Mach jest plodem přiliš živé obrazotvornos Ii.
pele u Hebronu (On 25
A. oří důležitý jdeme měřítko, dle kterého bychom oddělili jádro
mezník v dějhinách zjevení Boží vAž po A-a historické od přiměskůastráln' ch? Střízlivý,1e-dno
kráčel Bůh v přípravě lidstva na 11slíbenou spásu
cestou universalísmu, stejnou měrou věnuje pěči duchý sloh, kterym vypravu 'e iblpe odrobn'lé ůdaje
otpošr
afícké, reelni
lí ení
rvních
obyčejů
v dob patriarchověs
s.rv Dr.H
Hazuka,
„Srovnání
ži
všem národům; A--em začíná doba partikulatrístické
] Ten, jenž chystá viýkup lidst va, ne vota a zvyků starých abyloňanů se ž "v.-otm patri
chgávy
p_ohany
svými
( kt.
app. l46)
dle současných
pramenů;t evčné
včKDudálosti
1906 až
a volí si
jeden jíti
národ,
kte l_cestam
ymčl býti
jediným
no archů
1908)svědčí,
žeesv atopisec
sitelem čistého náboženství a zaslíbení mesiáš líčiti chtěl a skutečně těž líčil Proto také domněnky
astrálně--mytholo ické nenalézají ani v kruzích pro
-s
ských,e
,jimnž prvnímu měla býti hlásána svým časem
spása ykupitelem vzešlým zjeho krve. Vyvolení mitnoutí
testantských
velikoěhověří
souhlasu.
Tím bible.
více jestl;: za
tomu,
v inspiraci
tohoto národa
k úkolům
da ekosáhlým
se
volbou
jeho raotce
A-a. tak
— Pon
vadž A.z stalíoaml
Abrahamovo lůno (sinus Abrahae, 01017509
tak význačn místo v dějinách spáasy,iprot: mluví ÁFQUÚH) obrazné pojmenování předpcklí (před
se o něm velice často jakvZ\S,
vúZv Trak Kristem| a nebe (po Kristu) jakožto mista klidu
hamůuv“
Ex3
To
Esth Blu3'f', 1413, a odpočinku ve společnosti Abrahama, kterýž7 ja
sám
Hospodin
si přivlastňuje7
jméihko
Ž 4610, Skt. ap. 313, 732, a ůsíy 7proroka lsainše 4l9 kožlo společný otec všech věřicich (Řím
"12
íkon
prohlašuje ho za svého .přilelětt Kristus, jenž sluje shromažďuje tam syny své (Luk. 1622).
synem Abrahamovým“ Mat. 1, z
zvu „Bůh graficky pěkně znázorněnoA .l. skulpturou na ka
Abrahamův“ dokazuje nauku o vzkříšení Mat.223'1, thcdrále
AmíaenskéAbraham
(v. ob
sv. Abrah!
Kídunájá(Chldo
Mar. 1295. uk. 2037, a svědčí, že jest A. v kiálov 

Ef
ství Božím Luk.
že do lůna jeho přichá nita), poustevník v Chiduně (Kidun), žáks
réma. Pocházel z bohaté rodiny; zřekl se sňatku,
zejí po smrti spravedlívi, Luk. 1622-30.— Na základě rozdal dědictví své chudým, a žil 50 let jako pou
těchto a četných jiných textů biblických, kterych
tuto pro stručnost neuvádime, jakož i pro četne stevník. Vykonal skutky heroické,zaby duši zblou
díle
neteře
své
Marie
zachránil
2.366.
Život
t
jeho
ctnosti, kíerými se patriarcha stkvěl, (skalopevná
víra, p_oslušnost [Žíd 1191, důvěra v Boha, lska,
myli/'!nm„„ "'""
která jest ochotna pro Boha obětovati všecko,
láska k bližnímu, soustrast s trpícím, mírumilov
nost, ůstupnost, nezištnost, ohostínnost) —
v církvi považován za svat ho. Starokřest'anské
náhrobní nápisy přejí zemřelým, aby byli či! 7-03
“015“Affýaáít (Kaulmann„, Handbuch der christ
lichen Archaologie“, Paderborn |905, 215).
časů
Damasových
se v mešnim
kánoně
xzminka
“0
„sacriticium činí
patriarchae
nostri A.“
Odl X.
věku
Vyskýtá se jmeno jeho v marlyrologiich; dle řim

ského marí.
odneQ. října.
Církev
sama konás
ho vzývvá pa
vaamátk
moo.dl jeho oc.omm
am
. — Názor, který považoval Á-o
-ar za osobu čistě
mythickou, dnes se všeobecně v kruzích vědeckých
nověiši době jina domněnk ,která vypravováním '“'.
biblickým 0 A-o-vipřipisujc sice nějakejádro histo
Obr. 9. Abraham. Skulpturn na huimlnile Amienskě.

Abraham.
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Abraham z Basry (Basory). nestor. metropolita
(Acta s. A.) sepsal sv. Efrém (M7 : PL LXXlll,
.rp.
aram. text v .Lamy v Analect. 011.1591), jenž v Basře (nedaleko perského zálivu) cca 9
o něm loižl aké 15 hymnůuv( vy.d Lmay 1889
9.) výklad k Theodoru Mopsv a četné listy 0 rozlič
Svátek dle řím.a'Máhtyr. 16. břez [srvn. Ville: Kal2 ných přcdmětec

l.,3310, 466.
.opat a zakl. kláštera Sainí-Cír ues
Abraha zplbsry, spisovatel dialogu s mnichem
u Clermontuu, 71.v Syrii u Eufratu („super Eu ratl Sinajskýmmo zřízení klašterním; překl.arab. zacho
val sev
z.XV stol. v bíblloth vatikánské.
fluvii litus“ ; chtěje navštíviti poustevníky v Egypt

Abraham ben Davld z Portaleone (Abraham
upadl v zajetí.
PozdějiSváe
odebral
se vdo
(A_u
vergne).Z
před485.
k15. červ
.naFrancie
— 3. cmnlCh
Arieh), lékař žid ., 71. v Mant ově 1542, z. 1612 S)).
knihu o starožitnostech žid. „Šilté' haggiborím“
palestinský pbiskupvkratcjskš (Krateia — Gěrédé), (Šntíty
silných, Mantua 1612). Překlad uver. B. Ugo—
žilkonccm
ivotopísjehozachován
arab
kya z části Vlsktol
řecky. [P. leden, Historia s. líní v „saThe
saurus antiquítatum sacraru
Abramíl ex apographo Arabico v Anal Boh 1905
Abraham ben lsák Beder sl(::zBězmiěrsu, kdež
(XXl ,349— 356.
se narodil), velice plodný náboženský básník žid.
m, mnich ruský ve druhé pol. XVll. stol.,
1
mimo to :p. slovnik hebr. synonym
horlivý přívržence ruského rozkolu, jehož se sice cca
pod názvem Čhótam tókhnít“.
1666 na synodě moskevské zřekl ale za nedlouho
mben Mardochal Farrtssol, žid. nč.,
opět zjevně jej hlásal, načež uvězněn a r 167 pocház.h 7, Avignonu, usadil se v Mantově, později
up.á1en Spis jeho důležity jsou pro dějiny rus. ve Ferrare; mimo spis geograf. a kosmogr. Jp.
rozkolnikův. Pair/nc! 1, Nomenc.l 7.
br aham varhanářrv Lo tě v XVíll. stol. po ním
stručný
k Pentateuchu“(,
:kvěkommentář
ty liiíi), Kazatelí
a jobo Pirché šóša
stavil veliké
varhany-me:
vm
chrámech
sv.djílji a
kubav
Pra
a.ze(3'5ov,Dějh180.)

sv. ja

Abraham ben

bn Ezra v. Aben Ezra.

Abraham ben Meír dc Balmes, uč. žíd. XV stol.,
v Leeci v Neapolsku, :. 1523, lékař karJ. Gam
mariho a prof. univ. padovskké. Přel. do lat spisy
Écnátký to1523
Averroovy—mimo
:p. heibr.grammatíku („Mígné
Ab
brahnm,
mě.z 34 3411.7-8 'Abrám',
(srv.
Sozom. biskup
1.2. c.8arbelský,
;.45vát ůn.[A.Panomarev

bra ham, arcibís upeachrídskýu XVII. stoleti,

jenžbse
sjednotil
s
raham
Antiochejský
v Ahrahamíté.
v Prav. bog. enc. ,

8.

aamK Bulharnsk,
m. jeho
umuč.
resneBol
ení
Abraham
muč.
(sv.)l.:.dub.,
1229vm.
Abraham, patriarcha armenský, r. 596 zavrhl garyn
jeho osatatků(doleadimíra)6. bř. [Bar-mírou,lstočn.
sněmm
ysitísmehalcedonský a uvedl svou církev v mono nagiogr. , Goluóz'nstry,lstor. kanoníz svjatych v r.
e. str. 38; Sergy' Měsjacesl. 11,

Abrraham, první katolickypatriarcha armcnský

.84.1

(vedle monoíysítského), r. 1742 Benediktem le.

Abraham cchěcllcnsls u. 1600v Ekkelu (Hékelu)
664, stud. vkolleji maronitů
Abraham & sancta Clara. OSA, proslulý kazatel vgyrii, : v
ímě stRalsel učiteleom sy
ršlinyv
v Pro
a spis. popul. knih náboženských. Dřívější meno pagandě.
ndo
Pařaížarabštiny
ž,e aby sůčaslníl
5110 před vstoupením do kláštera bylo jan lrich syrský
při vydlžvání
lyyglhottrjqk
v níž
obstaral
a arabský velikék
tex k.npooRuth.
jakož
i arab.
text
ležerlev Mwer
lin). N.Stud
v tesskírehu
v Badensku
Mak Práce jeho setkala se s odporem u ji
dn11709.
na jes. gymnasiu
vln 3k
_golštatě a na bcncdíkt. škole v Salcpurku. R. 1662 n'ch spolukpracovníkůřečeného díla,\a1eríána de
jsa jínoch 181etý,vstoupil do klášt. bosých augusti Favígny a Gabriela Síoníty, proti nímž se hájil
níanů ve Vídni, stud. bohosloví v Mariabrunnu.
listy tiskem vydanými 1647 Vrátiv se do
kněze vysv. ve Vídni 1666, stals e1667 kazatelem pracoval pro kongregací Propagandy. Literární čin
v poutmckém místě Maria Stern,sv Taxau Augš nost A-ova byla velice záslužná, neboť jí uvedeny
purku,1668_ n. 1669 kazatelem ve Vídni. 1677 ka byly ve známost mnohé prameny orientální do te
zatelem při císařském dvoře vídeňském, 1
doby nepovšimnute.
c 479. eho uvádíme: Syno
převorem konventu vídeňského, 1652 kazatelem psís lil. arab 1641, lat. překL llstů, řeči pravidel,

potvrzen'

&?

napomenutísv. Antonína ponst.1641,1646,Con

ve
btýrském
opět ve Vídni; LA1691
provincn
ílálema Hradscí zc1689
dcfímtoremřádu.
y cílíi Nícaeni praetatio cum títulis et argum., canon.

nikal důkladným vzděláním theologíck' m, hlubokou et constít. ejusdcm, qu_ae haetenus apud Orient.
znalostí lidí, jichž slabosti bystře um l pozorovati natíones exstant, nunc prímum ex arab. in lat. versa“
„Catalogus libr. chaldaeor. tam eccl.
a vtípným způsobem kárati. jeho kázání jsou ne Pař
obyčejně originální. svěží, vtipem sršící; misty však
uam pro
ro51anor.auctore Hebed jesu, latine donatns
triviální. Sebr. v dání eho spisů v 21 svazcích
ct
notís1 illustratus
( m 1653);
spolu christiana—
s Leonem
Allalíen1de
„Coneordantía
natíonum
vyšlo
v
Pasově
1
5—4
(2.
v.yd
1874);
nejnověji
rum
oríentalíum
ín íídei catholicae dogmatibus“
(in 1903vydává : usnesení městské rad vídeň
ské H. Stricgl výbor z nich v 6 sv. Srvn. arajan, (Mohu
uč 1655). Proti tvrzení protestantů o původu
primátu papežova vydal spis .Dc orígíne nominis
„Abraham a Sancta Clara“ (Vídeňl ) ).
Abrraah mbaanšándád, přijmím„Chromý“,iden Paapae nec non de illíus proprictatc in Romano
tický s Abrahamem Kommentátooree,rn spíSOvatel ne Pontifice, adcoque de ejus prímatu contra ]oannem
storiánský Vl ..stol Sp. katechésí martjánůta),roz Seldenum An lum“ -Řím 1660.

hovor proti

idúm, knihuo cest

královsk(: aj.

lšo' bar-Nna
(jesus
bar-Nhua)ž
áAbú Nůch a patri
archa
Timotheus
!. byli
jeh

17lorlns_k1j,rus.
náb. na
„.
cca braham
1720,z 17,97
působil jakomnich
kazatela sp.
& učitel
akademii kyjevskě; později byl představeným růz

raham bbar
r Dášán
Lité, (jejž
Aássemani
ztotožňuje
s Abrahamem
ád :p.
Kommentář
liturgi
cký, v němž učí praeexistenci duší a monarchianismu.

ných klášterú
a dosáhl
důstojenství
archinzíandríty.
Opravil
starý rus.
překlad
homilii sv. jana
Zlatoůs t.

sls) z. cca 1536, byl nějaký čas mnichem v kláš
onte- CassínskeCHLSp. ivot sv. Eustachia, patrí
archy konstantínopol, a lat. překlad dějin sněmu
tlorenckeho, jež sepsal řecky nepochybně Doro
theus, arcib. my_tilenský. PřekladA -ův vydán tí

cesi jeho pat íli (z doby jeho pocházejí snadt. zv.
.Fíisinské zl,omky zpmědní formulky a homílíe

některé z nich znovu přeložil. (Palmierí,
Abraham Bartoloměj. bískupk rétský(C reten amenc

skem v Římčl

1.

No

Abraham bísk fr_1sln_ský956—
—,994pocházel zKo—
rutan, pečoval o míssíí mezi Slovinci, kteří k die

staroslovínské, zachovavší se v lat. Kodexu frisín—
ského klást. sv. Korbiníána).

Abraham — Abrahamlté.
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Abraham Galante, rabín ital., :. v Římě na poč. ckého. ale dekretu o sjednocení církví potlepsatl
nechtěl a po návratu svém
za,sazova1 aby
XV1.stol.,.rp.kabalistický kommcntář k Pláčijerem
(„Qinat setárímt), tišt.

1 ,
raže 1621.
Abraham Haličský n.vČuchlomský. ruský světec, lsídor byl sezazen. Šťamzfri, Nomenclator S.)
Abrlaham
Usque,
id se
:: ve
v Lissaboně,
o vypuz.
1493—1506
usadils
Ferraře, k ež
Zl'ídil
žák Sergia Radonežského,
.
20. června, židů
knihtiskárnu, v níž 1553 vydal špaň. bibli známou
vSpb-1891.1Janamarev
kterýžto den se slaví.A.|arch Leam',d Svjataja
Rus. pod jménem, ,Bibležž.1dovská“n „BibleFerrarská“;
VPravbog.
enc. ], 90
.
překlad řoídil z hebrejského za _pomoci nčkolika
učenců Boporádal zároveň dvojí vydáni: jedno
_:Airaham
1.Je.rusal
přijmím
Hazzaqén
Star , Hallevl
u
vXVl.
so.t|Sp. pro židy, druhrě pro křesťany; obě vydání liší se
od sebe jen nepatrn
kommcntfvkabalistický
o70tc hodnech 2Danielový_ch Abraham
leadyslaw,
71.1860v Sambořc,od
(„Mešáréqitrin“)tišť.vCařihr.1510—enlsá
1888 pro círk práva na univ. lvovské. 87). Pruska
3/1
kommentář
k Písní rab
pisni š(vytišf.1'—5_8).—3.1)
Megas
(ibn-Migas),
špaň., 17. v "klad Pentea ustawa košcielnopolytyczna z 21. maja 1886 (Krak.
tencliu(„1\'ebód 'Elohím“)n, vytišt'. v ařihr. 1605. 1886), Proces inkwižycyjny w ustavach Innocen—
n Chasan en juda, rabín polský, ip. lego 111.i we spo lczesnej nauce -t.1887). Exhor
tatio visitationis s nodalis z dyccczyi wroclawskie
kommcntář
knihám ..2roroků, hagiograíům zw. XlV. t. 889), Sprawozdanie z poszukiwa
akrátký
ke pěti
Movillothke(1593,1126
tatuta synodu
Abraham almankas ben josef, jeden z nej w archiwach rzymskich (t.
rawa
znam žid. kabalistů něm. XVI. stol., .r). kommentář v Kaliszu z r. 1420 (.t 1883), Poczštki
ke Genesi („Ha'éšŠlél“)

atronatu
Polsce polowyw.X11.,2.vyd.
((Lvov1889), _Orgamzacya
ošciolaw w
Polscedo
Kaškarlský,
reformátor
v Abraham
Vl. stol., zakl
veleiký klášt.
nahořenestor.
lzlá umnišstva
Nisibis. Kra.k 189 ), Statuta legata Gentilisal z r. 1309
Abraham Mirožsk, rus ý světc,c zakladatel (Krak. 1893), Powstanie or anizacyi Košciola la
pskovskóhoř
svat. 24. z kláštera Špaso-Mirožského, z. 1158, cinskiego na Rusi (t. 1904,rjakób Strepa, arcy
halickiZahalon
1391 1409
.
Abraham lelbskýn. z Beth-Rabbanu (dlerodiště biskup
Abrahaam
žid (špaíř'ikXQÚB
V.1)stol
, talmu
disía, .íp. komm. ke knize Esther („ješa' Elohlm'),
svého), sp. nestoriánský, nástupce Nars_ův__I
vepškole tišť v Bagdadě 155, v Ben. 1'62
nisibské
asi na Soudců,
poč.VV.1Králů,
st 01.1D1eEbcd
A raham Zantl zvany hakko hen“ Ikněz),ra
klad kn. josue,
Ekklesiastiku, lsaiáŠý
e,
1! mal prorok, Danielaa, Písně Písni; mimo to po bin benátský, „. 1670, z. 1729, lékař, filos a básn.
jednání o pausách při recitaci brcviřc & sbírku
hymnů. Ze všech těch spisů zachovala se toliko \Sgenpoetickou parafrási žalmů „"Kehunnat'Aoráhám'
Abraham Zeeb v. Abraham Sec
jediná hymna na konci nestor. žaltáře
baraham Ostro
ben David :p. kommentář
Anrahamfly_ 7jen, minorita na Slovensku v kl.
k aramejské paratrasi Pentateuchu, v tiší. vev
knížka modliteb nábož
dání Pent. s třemi 'l'argumy aram. (řlanau 1614, košic kém z.
Frankfurt

1!81

16971, „Fakulc hořící o pravě cirkvi Kristově, jejich

Abraham Palicyn (světským jménem Averkij lva správných pastýřích, tolikěž vrchnosti duchovní,

novičl,posadě,
rus. mnn:.ich6v6
kl. 16esv.
Trojic
ce v Scrn čel
icv antikristu, křestanském náboženství, očistci, pří
ském
6.11
7. Byl
hlavním
níkcm hájení zmíněného kláštera proti vojsku pol mluvěs svatých. zpovědi a způsobu přijímání vel.

skému 1608 S.„ kazanie oosadě Troickago Sergi
svátosti oltářní světlem_svýmhloupý
| sprostý
roz
eva monastyra ot Poljakov iLitvy, i o b všich po —umosvécující.:
zažžet
(Brno 1700.
Srvv.n .Tar
Vlak, Děj. č.1 tll. č 1. str.
';oa
v lRošii mjatežachá kdež popsal ud losti roku
;, __
Abra h,amité 1. sektáři v Sýrii, kteří v 1x stol.
Abraham Pečengský, ruský světec ok. r. 1492;
Abrahamem
Antiochijským
božství
Krista
svát. 4. n[Bar1uéav, lstočniki rusk. agiogrr.7 8; sPána.
[Srv. Marzrr',
Le gran dupirali
ictionn.
historique
Ver/ušmrkij, 1stor.skazanie o Volog. svatých, str.
sve čty
481—
2. náboženští
blouznlvci
Bydžovsku
; hammer; 1konop.Podlin.sr.33|
icátých
letech thll.
věku. na
Z nedostatku
archimandr.,
a Abraham
divotvorce,Rostovský,
dle Golubinskeho
XIV.sruskýdlsvětec
a
karia z. 1045 dle jinych v X1—X11stoleti.dlSvatek
29. ři'. .l'rnamarav V Praav bog. enc. l, 203-210.]
Abrahaam Sabba, žid šp,aň. kabalista, uchýlil
se po vypuzováni židů ze Španělska1492 do Lisssa
bonn, potom do Fezu v Marokku. Sp. komm.k Penn—

četb NZ oblíbili si SZ, který židům nebýval od
nim n. Křesťane dávali se mezi židy, zvali je
k sobě a přijali neco z náboženství židovského.
Nedávali svých dětí krtíti, světili sobotu, popirali
božstvvi Páně. Obřízka některým se nelíbila, proto
zachovali se jako Abraham, o kterém shledali, že

byl i dříve mužem Bohu milým, než ten obřad byl
zaveden. jiní 1 tomu se podrobili. Z NZ podrželi
tateuchu
(„Cerór chammor“),
vytišť. v 1Cařihr.1514,
v Benát.15131546,
, v Krakov
5.
víru v proroctví Apokalypse a 01tče náš. Mravnim
AbrahamSeel) n ZeebbenBenjarnin židexeg., původcem této sekty byl rabín Mendl 7. Bydžova,
;. 1698 v Lítevsku, .r). komm. kPent. („ erá' 'Ab
vůdcem
jan Píta,
krejčí
1 Chudonic.
ráhám“). tišt. v Solnohr. 15.68
byli: ovčáci
Václav
Vacek,
Lukáš, jlnípřivrženci
arel a
Abraham Smolensku, mnich a světec rus. konce Volný, edlák jan Baura, jeho manželka a d ti.
Xll. — poč. XIII. stol. Životopis jeho napsal žák (,lenoves jeinibyli: chudší lidé, chalupníci, ovčáci,
jeho mnich Efrem vyd. v Pravosl. ob s.
některé vdovy z okolí bydžovského a jičínského.
(...3 [Gali/bimbif, lst. r. c.?l, 772; A. Panomareu Vyzrazeni byli asír 1747 neebo na počátkul. 1748.

vllrav. bog. encl,
Hradecký biskup jarn josef hrabě Vratislav zavedl
Abraham
. ulssnna,m1n01ita přísn. obs.,
zatčenými
kanonickéře_č1
šetření,
kterém
Pita
s? Instituzionicanoniche (Neap. 1864,2.vyd 1868), se
usvědčen
z rouhavých
proti po
Pánu
ježíšibyl
a roz
1'ozioni e problemi di diritto canonico publico e séváni bludů a z církvei s přívrženci vyobcován.
prlvato in conformitá del diritto novissimo ed ultimi Světs soud odsoudil jej ksmrtiupálcním, Vacka
a mannelku
aurovu Ludmilu ku stětí, bratří Volni
decrcti
coll'
aggiunta
di alcuni
mcnte sul
concilio
ecumen
ioc (t. t_ratlati e special byli daní na tři léta do žaláře. Zatvrzelý Pita dal se při
Abraham, bisk. Suzddalský (14311—1452)
sůčastnil rozsudku přes prosby ženy a dětío ětně do rou
Se spolu s metropolitou Isidorem sněmu floren hání.1>řičiněnim Ant. Koniáše přece odvolal a
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zemřel 5 církví smířen v Hradci Král. na hranici
l8. prosince 1748. Rabín Mendl, jenž ovčákyajiný

neděl křesťanskému náboženství vyučován. Ne—
zřekne-li se svéhho bludu budiž enerálnim kom
mandem přidělen k vojenským s orům v Sedmí-
byl odvezen do hradech, Haliči, Bukovině, v temešském Banátě,
7
března
1750.
kolem Bydžova Ricce a Slavonii. Ženy neebuďte od mužů odlučo
se Abrahamity. vány a nikdo nebuď týrán. Proti dekretům ne
rospěla ani prosba u císaře, který nechtěl činiti
R. 1777 přij/rmalura
krazjský
h_ejtman
hradeckýv Hradci,
Václav násilí jejich svědomí, ale také nechtěl strpéti sekty
Ferdinand
Řicehn
aradnici
jaroměři a Bydžověz slib a přísahu od lidí z kacíř tak nebezpečné. V prvých dnech dubnových vy
ství židovského obviněných, že nenpadnou více do vezeno bylo asi sto dvacet deistů a neznámo
takovéhob
—oP vydání tolerančního patentu kolik israelitů. Hned po prvém dni ecsty přišla
13. října l78uldkráíohradeeký biskup Haay jako krá některým lítost a říkali: „Proč jsme nezůstali
lovský komisař dne 9. větna 1782 setkal se v Ro
dobrými
jak jsme přihlásilo
bývali před
jak
mile došlikatolíky,
do emešváru,
se tím!“
jich osm
kytně a Chvojencis padesáti dvěrinaerodinami, jež náct přičiněním Alberta Karlískěho, dozorce král.
nechtěly zůstati
ani katolikězm
na víru škol, že se vrátí do katolické církve. Listina otom
Lutherovu
nebo Kalvinovu
yli tlo ei dáti
ebezůhon—
ných mravů, jejich děti byly pilny křesťanských sepsaná, nakteré učínílkaždýznamenísvé ruky, před
cvičení, a vš chni měli se uctivé k biskupovi a ložena byla císaři, ktery tam tehdy meškal. Sedmná

Brostý lid židovské víře vvučoval
vrablrya
upálenrocepo 177
dlouhé
uřlivém
75 dalovazbě
se
dešeoturodin obřezatí a nazývaall

kněžím Vyslechli laskavá Hayova slova, uzná
vajíce jeho dobrou radu, ale že prý jejich rozum,
jak děl jejich řečník Kašpar, nemuže snésti kře
_stanských tajemství a že prý nemohou věřiti, co
je proti jejich rozumu Vyzn
ná\ali jednoho Boha,
zavrhovali Nejsv. Irojici. Věřili, že byl Kristus, a
že jest Duch Svatý, ale ne jako božské osoby.
Bible prý není Bohem vnuknuta, ale obsahuje ico
Bůh mluvil i co lidé napsali. Bůh prý zjevil vše
již prvnim lidem, jak to
obsaženo v písmech,
které Hospodin oděvzdal Lloaehovi, aby je v arše
uchránil, jež přijdou prý jednou na světlo. Dokud
se tak nestane, věřili ve zjevení jenom tam, kde
se jim Bůh zjevil svými skutky. Křest jestjim
vynálezek lidsský, kterém v dětství nemohli se
ubrániti Své děti dávají křtíti a oddávati, protože

ctého června vyznali katolickouviru ve farním kostele
temešvárském. V .iželicích, kde— jak Vavák praví —
„téměř všichni měšťánkové od katolické víry nejprv
k evangelické, pak k helvetské a naposled

hovadské
odpadli“
ěmlyal783.Z
býti gruZnt ardubicka
deistů neb měli
ari
ánn prodávány
13., úno
býti deisté hned v zimě vedeni do Banátu Pro
mrazy se vrátili a teprrvé 24. března obleceni byli
do charvátských šatů, na hlavě oholení a tam od

ve eeni.
Zůstaly
jenom
děti vrchnost
mladší desíti
let.
V
eháeh
dala se
později
na mírnější
cestu. Deisté a israelite neměli býti nuceni k ží
dovství, ano ůřadové neměli se jich ani po deismu
dotazovatí, ježto sám císař v Uhrách se přesvědčil,
„že muži i ženy, dilem z hlouposti a nevědomosti, .
dílem z lehkomyslnosti a chuti ku cizincování
k toomu svedení byli.“ Zneuživáni jména deistů a
tak zákony vlasti přikaznjí. Vrchnosti goásloucbají, israelitů mělo býti zahlazcno. Vyhlášena bylo, že
iVř
eich
zákonem jest desatero
a obě
přík/
am lásky
ří vnesmrtelnost
duše, ne
však
v muk
pe každému, kdo se za takového, neebo za „“beránka
kelné. Modli se Otče náš a zpívají žalmy,a spra
v,ydáholí
mánebo
se „bez
dalšího otazování
rlčtyřiadvacet
karabáčem.
.dátia
stím domů
vedliví, at hříšníci.—Také ve Skutčivyskytli se lidé ran
toho druhu, neměli však střediska, řkouce, že víra poslati.“ Ženy měly býti trestány metlosu aneb měl
jejich byla „odjakživa“, přiznávaali se „k tom trest býti odložen. Bití ukládalo se ne roto, že.
novému nebo „kecísaře pánovu“ náboženství. Lid je deistou, nýbrž protože praví se býti něí ím, čemu.
je zval berany, Lampelbríider, Hay pojmenoval je nerozumí. Konsistoř králohradeeká připomínala du
deisty,
azývall kteréž
„boží jméno
viurou."i sami
— přijealiau své
1782vyznánli
poda
chrudimský krajský úřad zprávučdo Prahy o lidech,
kteří se nazývali lsraaelity. Bískupovi Hayovi a
krajskému ůřa
adu bylo .srpna nařízeno, aby je
v slechli. Setrvaji- -|i ti lidé při svém, pak ať přijmou

chovenstvu, abys napravenymi zacházelo laskavě .
také dvůr nařiioval, aby vyhostěnym osobám, jichž
napravení
dobréaby
chování
se zjistilo,
bylbyl
povolen
návrat do avlasti,
jim usedlosti
i děti
yy vrá
ceny a výtěžek z je lChvčnaajetku

aby jim byl vy- —

abad::
T.
katol.
1878;
ořizku a jako
aťisou vyhosténi ze svých placen.
Hrelfertv(Sčas.
č. museav1,377
mk,
Dě.duch.
prostonár.
pozemků. Vyznání Israelítů shodovalo se dosti hnutí; Shopu, Paměti Fr. Vaváka 1908.
.
s vyznáním deistů, v Písmě nebvli ani s deisty ani
Abraha mowicz 1. Adam 5. ., rektor různýeh'
mezissebou jedné mysli. Mělivuet SZ, proroctví, konviktú 'esuitských v Polsku. .S). „Kazania nied
očekávali Messiáše, svétili sobotu, zavrhovali ob zeí lne“ (\lVilno 1750 „Kazania przygodne míane
řizku, protože Abraham ji také ne lpodroben — prz
owitaniu trybunalu W. Ks. Lt "(1749—
—50)

SD eistynad
a Israelllitybyli
Ži —
smolenský, (Wiln
kalvinec,
obránce!
želicich
Cidl
Pospřízněni„
ma eh bžbloudilí“
domlnvách vradil
různověrství,vojvoda
vyd. „Katcehizm'
1598).
Abrahamova lůno v. Abrahhma
Hay 12. září 1782"kudůraznému jednání proti ním,
aby vůdcové mírným způsobem byli odstraněni,
Abt'v.va1\br
abrakadabra
v.
aabrax
x
as.
aby nesměli nzaviratisňaíků a děti jejich aby byly
Abram Mikuláš aS. ]. u. v Xaronvalu v Lo-
dány na vychovávní v náboženství a mravnosti,
pak aby dobrý spis Měsenguyův mezi lidemvpře trinskn 1589, z. 1655, prof. exegese na universitě
kladu byl roz šířen. Uřadové světští hrozili, že je v Pont- á Mousson. Sp „Pha sV. T. sive sacra—
dají 2 usedlostí vylmstiti. Řekli na to, že půjdou, rum quaestionum ll. “(Pař. ul648), kdež pojed
kamkoliv císař chce, že všude Boha naleznou, a nává o bíbl. šestidenní, o řekách a mistech raj
odpověděli na námitku že si na tureckých hrani ských, o Noemovi, o zmatení jazyků, o říši assyr
díeh těžko chleba vyd šaji: „Vždyť nám přece do skě, o Abrahamovi, Faraonovi, o pobytu lsraelitů
vooli, abychom si vzali ruces sebou. “Dvorskými de
o chronologiíéSoudců,
krety bylo nařízeno a provedeno: z pozeeůmk a Evgyptě
obariovi
Médské ,juditě,o ozajetí
příštíbabylon
Messi-—
svrchků neprodáno nic, majetek ybl zachován zá
ášově a se
o 70
téhodnech
Danielových
po
zmiňuje
o tomto
díle), N(Calmet
Nnoni Pano
konným dědicům, nebyli--li bludaři, a v jejich pro chvalně
spěch spravován. Děti méně než patnáctileté po politani Paraphrasis sancti secundum oannem
važovány buďte za sirotky, a dánny do výchovy
křesťanským sedlákům nebo do vašského sirot evahgelií“
tarrn 111P. \piřekl.
ilíi zMaronis
et „Georgica.
řečtiny, B'ueolica
Pař. 1623),
mmen
čince v Praze. Kdo se prohlásil za deístu,buď šest Aecessit diatrigbade quatuor ííuviis et loco para

sv. Abramius — abrenuntíatío.
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disí ad __exlícationem versus 290 libri quarti Ge ve dva hady (jakožto nohy);vpravíci drží bič,vlevici
orgicon“
( ont-á—Mousson 1636). [Sommerwgel l., pakštítt(v.
obr. 10.
anebo
kolem větvegod
by
16—
dvojitého kříže.
O raz
tenvěnec
představuje
prý pt
výronů an_ebvlastností nejvyššího boha, totiž:
vararnius,
bísk. Arbélskš'v Persii, v době ních
70129(mysl), 16709 (rozum), (peommg (opatrnost),
rořiásledoyřní
Sapora
ll
mu
en
a
stat
cca
348.
vátek 4.

óvvwll$(moc,bíč), aoqza _(moudrost,věnecčikruh);
AbramovnNikolaj Aleksějevíč, ruský círk. lidský
trup znamená pry nezrozeného, věčného
historik (zvl. o dějinách cirkve pravoo.slv Siiřbi), otce. Obrazová i nápisová výzdoba gemm prozra
zuje
vedle vlivu nauk gnostických takké vliv juda
v Kurganu
bolsk), 1832
na
círk. škole
tobolsk (gub. Tobo
1870.31).
„ oannnučitel
sMaki
ísmu (na př.jménaajaó, Adónai, Sabaotlí, Gabriel),
kultu slunce (ozářená hlavva postav, kohout, ěmno
movič, mítropolit
Tobolskij i cnristíanstva
Ewíbírskíj [1711—151“
(Petrohr.
1850), „Ovvedeníí
u Bero Míthras a p.) a náboženství egyptského (e yptský
zovskich Ostjakov“ (t. 1851), „Materialy dljae_i_storii kříž s uchem, posvátný brouk Ěgypfanův c robák
christianskago
SíJiri, so v_rem
ipo  scarabaeus, jména lsis,A nubis aj.); naproti tomu
korenia
eia v p_rosvěščenía
:". g
naačaa
“(t 1854)
úplně ostrádáme tu sebenmenší stopy vlivu nábo
ženstvr křestanského. Vzhledem k veliké různosti
_Propověd' [hlásání| _evangelíja sibirskim Vogulam“
|854i,
„Mítropolit
prosvětitel
Sibirí
i osnovatel
eja Kíprían,
lětopisi“ pervěj
(t. l .')9),
„Starin zmíněné výzdoby navrhl Bellermann (1820) toto
jich
roztřídě_,níježssc ujalo: 1. abraxas y, jež ve
nyja ikony v Tobolskoj eparchií (t. 1859), „_Qeorgíj vyzdobč
své tlumoči názory Basilídovy, 2. a-bra
asty s motivy vzatými z náboženství východních
jaš'.čurží5nskíj,t a_rchíepiskop Tobolskíž í Síbirskij
[1845—
t. 715_8š,
„Pavel [1757—68]"
P Konju kevič,
polit
'l'5_obolskij1i
ibirskíj
(t. mitío
1868,\;

„Autonij
Stachovskij_,
mitropolít
Tobolski(j
i Sibir
skíj
[1721—
40"
1863),
„Ev
vlampíj
archíepískop
"lobolskij í ibirskíj [1852—561“ .llobolsk 1869),
„Svjatitcl Filothej, v schimě [v řeholíl Theodor,
posvětitcl sibirskich prorodcev [luzem__ců]“(0msk
1882),Pa/mnrí,
„Tjumenskíj
Troickij—_monastyr" (t. 1882).
Srv.
omenc.

Abramovič Dmitrij

lvanovič,

(hál.Orum,
egyptskéhao),_jež
ognostikožvé
přizpůsobili
3.
oídy,
jež vyzdobou
svoji_svým
vy
má'zkají se z _a_a____a
Basilídgbvých,y jež však možno

přičitatí
aspoň z části jiným
gnostíkům,
př.
Oiitům, Valentíníánůma
.
souvislostinas ta

jem
nemAb
jest_patrně
slovo
Abra
kaddnýmjm
ra n.
bAbraxas
aras abra,
jemuž
gnostikově
p_řípisovalí moc kouzelnou, psali je v několika řád

u. 1873, 1898 cích pod sebe, vynechávajice v každé následující

dobu trojhranu
(vízpís__n_í_eno,_
řádce
vzaduujed no
tak že celek měl po
docent na
círk.
petrohr., 1903
magistesr
bohosl.,
1907
mř.akademii
prof. staroslovanštíny
adéjí
nr
[Srv.
]. Letlzfcy v DictionABPACAAABPA
1íteratury. Sp. velmi cenné dilo lzslědovanie [studie] naíre d'Archéol. chrétienne i,
ABPACAAABP

o kievopečerskompaterikě nucena/vl kakístoríko 127—150
Bani/!: v .Diliteraturnomcpamjatnikě't
etroh. 1902).Srv. Palmi í:tíonnair_e2 _del"hé_ologie caěthocrí,
No
omen
lique [,
.] -—ještě
Abreu kbr. ',Ebron město v územíkmene Aser, stredovělkzuh mezi kouzelnými

tormulem i pověrečnými naléréžto jméno některé rkpsy na uv. míst skutečně záme i onu iznostickou iormulí
Abrakadabra (Abracadabra, am_aj_í_
"___íísto.Abrann“;
anebo snad nynější Berwe,
braculaus), akožto prostředek
vých
.

105. 192811,
buď snad totožné s „nAbdo“

v. t.;\ kte

abrgsax v. abr

ABPACAAAB
ABPACAAA
napneaa

ABPACA
ABPAC
ABPA
ABPf
AB

Abravanelv.Abarbane1.
roti zimnicí
[srvn. (,ech
Z:_'_br__
:.
„Kouzla
a čáry starých
Abraxas ÁBQuŠorg,.1 název,j'ímž gnostik Basi v P_a__n_;.
arch. XlV (18é9),143
Obr. 11 Abrakndabrn
lidcs (vc ll. stol .) nazýval ne'vyššiho Boha neboli N
abrek libi. 'abrék Gn 4143. Když josef vyložil
reneus
Contra haer.
|,knížete
24, 7 365
aiv|_|_eheskýchsfér.
ista pak svym
m365 nebcsům
roz faraonnvi šťastné jeho sny, farao ,kázal mu vstou
vrhují[13así1idovci|jakomathematikové, nebofosvo pítí na svů vůz druhý, a služebniku volati před
jivše si pravidla jich, přenesli je na povahu svého
ním: barak__
a.“
lovo
toto odvozováno"
jednak
od
kbr.
pokleknouti
(taaky _bylo
' „ut
omnes
učení;a knížetem
[těch
Abra_ coram eo ge_nuilecterent" a dle nlí český překl.:
xas,
prooto
ý_pak jejich
v sob
bpě nčebes jest (překl.
Desoldův str. 5).
mena totpižČstiovaa Abraxas,
„aby rakku“
všichni př_ed___
nim koleno
jednakDelitzsch
2 dny,“.
otec
králůuvkioníli“),
(tak Fridr.
hledíc k číselné hodnotě jejich, dávají souhrnem „abara
vzhledem k tomu, žeí Taígumy mají tento překl._),
onočís|o365
u?1,==2,9==100,__ú—1,
"=
200).
jím_ž jednak
z eg,p__t_._
bape —__hlavaa_+
reek__=
sklon
ítí»
(1 n. Rossi),
_
_mu
urdc
archaeologové označují gemmy (kaízne'e) jichž pu
vod přičitatí dlužno beze vší pochyby asilidovcům učenec
kelitzsch;
er kopl abork
_
„lehni naHaikavp?,_2in_i
zem! ( eíl poukazul'B
Frant
dle mí
i jinym seektám gnostickým; názvu toho užívvaji nění
ll.
Brugsche
konečně
jest
a.
poegypštěné
slovo
k označení jich proto, že na většině jíchj 'ménno A.
emítské a značí „plokekněte“. [Srvn. Vigo/:roll::
ÍCSÍvyryto. Gemmy ty sloužily patrně za amulety
nebo talismany. Nápisy na Obj. li, 124, 554-1
abrenuntíatio, odřeknuti se; tak nazývá se
nich jsou vesměs řecké, vy
část
obřadů křestních. Ve druhé části obřadů slavného
skytují se na nich jména:
fam (_ Jahvé) Aówvat n křtu svatého, před vlastním úkonem křestním, ob
flówvat, „dva,-(hg,hng, ML saženo
dvojí SIÍbsOVáIOlÍ
( sponsíones“),
ježk sobě
náleží ajestvzájemněs
plujíĚ
křtěnec nejprve
od 
99 u; a j., často ve spojení říká se ďábla i všech dhořichůijeho, což sluje „abre
se£)jménem A. jedna strana
N!

n__a_čež
vchází ve smlouvu
křestní
s Bohem—
gemm ozdoben bývá zpra nuntíatío",
a vyzn
ru(,professio,
sponsío
tídeí“).
Kate
arochos (pars ll.
vidla vrytýmí bizarními no chismusvsněmu trídents kého ad par
stavamí symbolickými. Ta
ca.!LŘ)
X.Vlli) ter
vysvětluje
zmíněné
součástí
ta
to:
acerdos
conceptis
verbísdvěeun1,
qui
kovou postavou jest na př. baptízandus est, ínterrogat: ,Abrenuntías Satanae
figgra
hlavou
na et omnibus operíbus eíus, et omnibus pompis eíus' ?'
li
kémstrupu,otíkterý
vybíhá
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Abreu — Absam.

At ille, aut eius nomine patrinus, ad singulas inter prohlásí-li zákonodárce. že zákon pozbyl plat

rogationesrespondet: ,Abrenuntio. lgiturquiChristo nosti své; nebo nepřímo,
nom n daturns est, hoc priínum sancte et religiose
polliceri debet, se diabolnm et munduín deseiere
Deinde ad ipsum baptismi tontem consistens, inter
rogatnr a sacerdote hoc modo: ,Credis in Deum
Patrcm omnipotentem'? Cui illc respondet: ,oCred'.
Atque ita deínceps de reliquis symbolí articulis
rogatus
suam
solenni religione „profik-tur.
Quilmssa tídem
ne
“*
hriqtianas
legis vim et disciplinam contineri perspícuum est."

vydá-li zákonodác

zákon nový, zákonu staršímu opačný, kde arcit'
nový nabývá platnosti a starší ji z toho důvodu

pozbývá.
zákonodárství
obojí odvo
ávání jest Vobvyklé.
nepřímécírkevním
však převládá;
v zá

konodárství
jest
zrušení
pra
vidle
em (O zobčanském
.
zákonpřímé
dárství
církevním
má papež právo zru ítí (at tim at' oním způsobem
obecne zákony církevní (leges communes), kter
vydala církev z vlastní své zákonodárné pravo
moci, nikoliv však zákony božské, které církev
věřícím jako hlasatelka zjevení Božího jen ozna
Abreu
r_třueszbáři
dila
jejichbratři,
v kart
.lk v Evoře(Porlug.)a
kl. $. ]ose ccae 1750, níuje; biskup a údělný zákonodárce má právo
zrušití zákony ůdělné (leges particularcs), ale jen
A reu,
de v jáln
Nunevsz. 1738,
vareuhl.doaCastello),
malíř
portug.
Lissabonu,
perspektivní ve svém údělu. Ještě nutno poznamenali, že právo
platné zákony údělné ruší se (nepřímo) opačným
malby (strop kostela Menino Deos zákonem obecným jen tcchdy, obSahuje- li opačný
v& ornamentuálui
Lissabo
obecný zákon klausuli: „nun obstante quacunquc
Abreu
Abrego)
theol
v Ode
Seville
na poč.Petr,
Vll.františkán
“p. špaň.,lprof.
a
„nas Ma
ambr
Wat:
tio corum verborum, quae deipatrgm vírgíneemafe lejíebparticulari"
cisse prodiderunt usquam evangelistae“(Cadiz 1617),
Abršpach
fara
díoec.
KH. (Adršpach,
rrnbrou oApclersbaeh)Hořejší,
\skěho, zpr vu lil. k faře
„Exposíto cantici Magnificat“ 6(lt01617, „Expositio zdoňovske (.lVlerkelsdorf), 1787 Iokalíe. 1855 fara;
canticietrium
puerorum“
de Šimon
mal.(t.)ort..0pracoval v letech kost. Povýš. sv. Kříže, patr. matice náb. 1324k., 6ak
s.v Abrunculus, biskup trevírský, :. 127, dle
1592—95 _pro klášter sv. Šalvatora v Tltomaře (7
olt. obrazů v am
mbitu
jiných 22/4 53-.

Abreu d' Šebastián,

jes. portug., „ v Crato

1593, prof. theol na univ. v Evoře, n'dež 2.1674.
_Sp.„lnstítutio parochi sen speculum parochorum,
ín quo tum parochi, tum omnes animarum curam
_gerentes tnuneris sui obligationes ac methoduum
ad eas rite adimplendas tacile intucri possunt“
(Evora 1665, později často znovu na různ. místech

-v'
)Abrll Bartoloměj,

sochařšp. zValencie,usadil

se 1607 v Toledě, kdež provedl práce v mramoru

Maria delv Sagrario,
provedl
okrášl.alistěnSta
skulpturami
mramoru 1618
v kůru
klášt

Gnadelupského,1620
pracoval
spolu s“jinými na
hořejší
části král. pantheonu
v Eskoria

Absolom, kbr. Diaby,

dle alex. překladu

ABEOUGÍMH, třetí syn Davidův, kterého mu po

rodila manželka jeho Maacha, dcera krále gessur
ského Thalmaj (2 Král. 3, ! Par. 32). Aby poorc
stal zprzněni své sestry 'lhamary, dává vilného
polorodeho bratra Ammona zavraždíti (2 Král. 13)
aprchá před Davidem k svému čdu do Gessuru.
Po třech letech se vrací a o dalších dvou letech
se usmiřuje s otcem (2 Kr l. 14). Sestavuje si tě
lesnou stráž a připravuje vzpouru proti. svému
otcl, chtěje se zm
mocniti jeho trůnu (2 Král. 15).
Po čtyřech letech vzpouru v llebronu skutečně za
počíná, táhneddo jerusal ema a zmocňuje se ha

ril uaan Alfonso, špaň. sochařlu
v Madridu remu svého otce (2 Král. 162')). V leese Efraim, vý
chodně od jordánu, dochází k bitvě, ve kteřě A.
nar poč.
století.
Odn ěho hlava sv. Pavla jest poražen. Pichaje, za let! se svými dlouh' mi
1707 v\'lll.
museu
Valladolidskěm.
zAbrlncae (Abrincen. diec.) v. Avranches
vlasy do větví terebíntu. oab, nedbaje přání a
vidova, zachovati život nezdárného syna, proklál
Abrjucklj
Dmitrij
Selme
novič,
theol.
spis.
rus. u. 1797 z. 1860, učitl naboženstvi na škole visícího A--a a dal ho pohřbiti tak, jak se pohhřbi
hornické. Šp..,U ki [lekce] z 5\jaščeni_oj istorii
'Vetchago Za\ětzlíj“r(l"ctrohr. 1841, „lslorija cerkvi vali popravení zločínrcil,hnednnmamtstě smrti jeh
v náhro
zažlvav, údoli
vpočinku
lese dojámyb2
.e17—_18.Nedošel
tedykrá
od
'Vetchozavětnoj“(t.1854),
istorija
Nov
vago Zavěta“ (t. 1846), „Svjašěennaja
„storjaazemnojž
izni lovském“ byl dal kzurídití(2 sKrál. 18'0). Dnes ještě
Christa Spasitelja, Božestvennago osnovatelja No
v údoklí
edronže„náhrobek
Absaslohu
lo
muv“ ; se
jestv
kjiss,to
toto kuriosum
vozavčtnoj
erkvi' .t. 1854), „Slova i rěčí“ ( ukazuje
ř-ecko-egy tskeho náhrobkem Absalomovým není.
85.9) [)a/mimi, Nomencl.
abro ace jest úplné ZflllŠenÍneb odvoláni zá
[VzišzI
[J.a
alestine
Guide
historique.
Pař.
1904,
jd.
kona li ského. Trojím totiž způsobem zanikáaji zá
Absalon (Axel),n 1128,studoval v Paříži, stal
kony lidskké:
ominutím neb dosaženlm učelu,
b) prá\oplatnýntž
obyčejem c) zrrušením neb se
1158 bisk.dánským
roskildskýŠm
.odvoláním,
ježjestbutl'úp1né(abrogace),takže'
a rimasem
šv “11178-narcib.1undským
Výpravami vá
lecnými hleděl baltické Slovžtsnypřimeti ku přijetí
-celý zákon zanikáá nebo částečně (derogace křesťanství, ale tím zavinil ltlavnč jejich zahubu.
takže
po č sti
jen zanikánem
a pomísta
části vješt
zůstává.zákon
Abrogace
a derogace
zá jinak získal si velikých zásluh o pokřestění a civili
saci skandinavskeho severu, \ynikal jako státník
.koně
zákon
zjevený jí nepřipouišstí,
leda eřirozeném;
bychom ani
zánik
starozákonních
předpis a podporova
vaetl věd; nejst. dejiny dánské sepsány
obřadních a vládních chtěli zváti abrogací neb de

d_.ogaclOvšem
však zákonodárství
lidské jí vyžá
jakožto nntný
doplněk zákonodárné
moci,
ggbeot začasté starší nějaký zákon, jenž dříve obec
němu do_bru prospíval, později za změněných okol
nosti nejen že neprospívá, nýbrž snad i škodí, N
špatně by bylo postaráno o dobro obecné, kdyby

byly,:sajeho podnětu.Z . 1.201
on (Absalon(diec.
Sprinckírsbacensís),l
opat Sp.
kl.
v Springietsbachu
trevírská),z
0123.
„Sermones testivales“ (vyd. Migne patr. lat. CCXl).
Absalon, mnich Xll. stol., zhotovil spolu s tra
terem Gosbertem nádhernou bronzovou nádrž pro
letní retektář kl sv. Maximinav Tre\',tru která se

zákonodárce
rušíti zákonů
zastara
nezachovala
král. knihovně
brussel(pouze pozdější jeji nákres
ralých (srv. neměl
Dan. bpráva
hm); ovšem
káže mu
úřad, vpohříchu
Absam, mariánské poutní místo v Tyrolích nc
aby tak činil jen z vážných důvodů. Odvolávání
.a zrušení děje se dvojím způsobem: buď přímo, daleko lnnomosti a'Hallu. R. 79 7 17. ledna uví
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Absdoríský -—absoluce.

děla selská dívka Purcherová v okně oblaz ma
riánský, jehož dosud nespatřila Lid tyrolský po
vaažoval to za prst Boží. pevně důvěřuje v božskou
pomoc, bojoval statečně proti vetíelým Francouzům
a dobyl nad nimi 1797 2. dubna u Spínges slavného
vítězství. Obraz P. Marie na skle vystaven v chlámě

absoluce z lat. absolutio_-uvolnění, rozvázání,

rozhřešení.1.a.svátostná

jest rozsudek, který

nad přítomným kajícníkem vyřkne kněz jakožto
soudce ve svátosti pokání mocí klíčů od Boha
v ordinaci propůjčenou, opatřený zpovědní juris
dikci řádnou nebo odkázanou. „S. q. d. absolu
tionem sacramentalem sacerdotís non esse actum
a-ském k uctív ánni. — Přívětivé tyrolské mělsntleéko iudícíalem, sed nudum mínisterium pronunciandi ct
A
je
doposud
hojsné
navštěvovan
ným
pou
mí
stem. (Sr. Kr
„GeistL \Vallíahrt“. Vídeň 1872, declarandi remissa esse peccata_confitenti.
Tríd. s. XIV. de poenit. can. IX
„Dominus noster
73— Mathon,e ,S,ŽivotP. Marie". Brnol
Q..
R 771.
jesus Christus, e terris ascensurus ad coelos, sa
Absdorfský He rma n (Hermannusa s. Francisco), cerdotes sui ípsius vícaríos reliquit tamquam _prae
píarísta, „. 1673vLitomyšli, z. tamtéž 1739 Vstoupil sides et íudices, ad uos omnia mortalia crimína
do řádu 1692, působil na školách řádový,ch pozdeji deíerantur, in quae hristi íideles necídcrint, quo
přednášel klcrlkům íilos., theol. a círk. právo,' za pro potestate clavium remíssíonís aut retentionís
.
býval se hlavně vědami 1ilos.$)—.„Philosophía com peccatorum sententia mpronuncníent.“
endíosa methodo'm resolutiones"distributa (Wild cap. V. Ku plaatné absolucr svátostné jest p.'ítomnost
gerg 1711),„Exercitiaoetiduanaspilítualía non solum kajicníkova, aspoň mravní, nezbytuaaNadpřírozená
rclígíosís sed et saccularíbus personís ad profectum moc ku přísluhmání svátostípokání uděluje se ve
et perfectionem spiritualem adspírantihus perquam svěcení na kněžství, tak že jenom řádně vysvěcený
utília (Hradec Král. 72
(ler, Lebensbbe kněz může uděliti svátostné rozhřešení. „S. q.
schreibungen 1799,55; Hora'nyi, Scriptores piarum non solos saccrdotes esse ministros absolutíonis.
scholarum 1
rid. ] c. cap.
éje-l-i se v některých spí
sech zminka, že i díakoni v prvotních dobách ab
Absel
(Abselcilus,Apsel)
převor z.kartus.
klášt.
vBruggác
h, 11.v BreděVilém,
(Brabantsko),
1471. solucí udělovali, není míněna absoluce mátostná.
Sp. „Opus super Genesim“ , „tPsalee|íum et Canti nýbrž kanonická rekonciliace čili smíření s církvi
cumcanticorum', „'lractatus dc oratione domiuíca. kajícnika, který veřejné pokání vykonal. Takovouto
absence, z 1_at.absentia, jest tolik co nepří rekonciliací směl k rozkazu biskupovu provésti
tomnost, pop
ě zameškání nebo vynechání idiakon. — Moc klíčů, kterou kněz v ordinaci ob
povinné prítomnopsti buď při volbě nebo při soudě, držel, jest moci soudcovskou, a může tudíž vyko
nebocco do ovínnosti residenční, nebo se zřením návánaabýtí pouze nad osobami podřízenými v urči
k povinnosti choru (viz příslušná hesla: volb. tém ohvodu. Osobya obvod, v mž kněz svou
moc soudcovskou, ve svěcení přijatou, právoplatné
soud, co
residence,
chor,dá\v.ky
kanovníci).
— oabsence
t ž vykomvatí může, vykazují se mu zp nědn íjuris
tolik
abs enčnt
Byl
vlyt
druhdy po
platky, které v dobách, kdy dřívější praxe pnpou dikci. řádnou nebo přenesenou. Pravomoc zpovědní
štěla. aby týž duchovní mohl míti zároveň více jest ku platnému rozhřešení svátostnénm naprosto
residenčních obročí cirkevnmíchna různých místech, potřebna „Quoníam natura et ratio íudicíí illud ex
byl duchmní takový povinen ročně odváděli bí poscít, ut sententia ín subdítos duntaxat feratur,
skupoví za udělení dispense od residencní povin persuasum semper in ecclesia Dei íuit, et veríssimum
ností, tedy za dovolení k absen ci. Ta ké řeholníci esse synodus hat-c confirmat, nullíus momenti ab
jakožto vikáři či administrátoři inkorporovaných solutionem eam esse derebe, uam sacerdos in
obročí klášterních odvádív all takový-ot roční po eum protert, in quem ordinariam aut subdele atam
on habet iurísdíctionem.' Trid. 1. c. ca ).
.
platek
za to,
břaoplatky
jim dovolena
sence zklášteru
řádové pospolitosti.
tyto nyníab
již Předchozípodmínkou odkázanéjurísdikcejestuznání
neexistuji.
to,c co farář svému předchůdci způsobilostí čili approbace od biskupa místa, kde
kněz svátosti pokání posluhuje. „Quamvís presby
jako
zváno terl in sua ordinatíone a peccatís absohendi po
někdypensi
abs z farních důchodů ročně odváděl, Týt/t.
abslda v.eIaps
testatem a_ccipiaut,decernit tamen sancta synodus,
nullmn, etiam regularem, posse contessíones sae
].,
vÚštěku 1669, vstoupil culariurn, etíam sacerdoturn, audírc ncc ad id ido
du 1686, vyučoval" na školách řádových, zvl. neum reputaí |, nisi aut parochíale beneíicíum, aut
ab episcopis per exameu, si illís videbitur neces
v Olomouci theologíi. Dědicutvípo rodičích se svo sarium, aut aliaas ídoneus iudícetur et approba

ením
představených
dalc
Kvlem. con
kol tionem, quae ratís detur, obtineat.“ Tríd.s .XXlll.
lejí
pražsklě
7.30 Sp.„1nuuaculataconceptío
clusioníbus theolo icís et dissertationíbus duabus de ref. cap
o uce daná neschopnému
íllustrata“ (Pr. 1670, „Epítome theologíca, seu quae u nehodnému neplatí. Proto uapomíná Rl.t rom
stíones et resolutionnes deu niversa theologia suc ATit. lll. cap. 1. n. 22) „Vídeat autem diligentcr
cinctc cum suis difficultatíbus collectae et in univer sacerdos, quando et quibus contercnda, vel dene
ganda, vel díííerenda sít absolutío, ne absolvat
sitate
Olomucensí 1pler
annos tradítae“
(Olom. eos, qui talis beneíícíi sunt incapaces .“
. ab
1712, 2.
71,8)octo
L„eonardi
Lessíi quinqua
gima Nomina PDei, a_djunctis piis meditationibus soluce kanonická jest rozvázání z pokut církev
cuilibet divino nomini correspondentihus“ (Olom. cnlh čl censur a reservvátů. Svátostná absoluce
1729), „Quadiiga CIJlTllSgloriae tn quatuor sanctís

iest
juris rozhřešující
divini a předpokládá
přítomnost
němuž:
kněz přimo
mluví slovkajícuíka,
vy: „Ego
te ahso vo.“ Censury naproti tomu jsou jurís ec
clesíastcl, k absolucí z nich stačí vůbec forma
: mrídíckěho, přičemž není nezbytně třeba
= ,?
osobnípřítomnosti censurované:m. Absoluce z cen
sur můíe ústně ] písemně, skrze posla nebo bez
středně udělena
býti,naplatnost'
jl nezávisí
na vůli
Abso naVácl vS. ]., po zrušení řádu kněz absolvovaného,
nýbrž
vůli círLe
evního
představe—
S\ětský, oodkázal 1790 200a 325 zl. na rozmnožení ného, plati tudiž jestě dříve. než abssolvovaný se
dvou nadací aoostatek jmění svého pk na nadaci o toom dozvví, a k podstate její nenáleží nějaká
přesně určená slova. „Ad essentiam et necessilatem
lzlvlgštáíš,ňesměs pro studenty z Uštěku. (Stud. nad. absolutíonís ab excommunícatíone pcrtinent solum
simis ac _sapíentissimísEcclesiae Doctoríbus.totídem
parelíis in quatuor Gradícenac canoniae praelatis,
tum ss. theologiae, tum juris utriusque Doctorílms,
qua elogiis qua scripturisticis quaestíonibus consíg
nata, in quatuor promotis ss. theologiae doctoribus
et totidem licentíatis,
ecclesiae
proieslsis,
adumbrat.-:.“
(Olom Gradícensís
e lzel,
Jesuiten
148.

Český slovník boho\ ědny' [.
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absoluce.

verba, quibus exprimatur suifícíenter eífeetus pro
prius absolutionís, scílicet: vinculum tolli et ho
minem per excommunicationem jam separatum
a conununione ecc esiae et íidelium eidem restiíuí.
Unde non sunt necessaria aliqua determinata verba
ut Doctores communíter sentiunt, sed uaecumque
sufficiunt, habentía p_raediclam signi icationem.“

crimine sollicítationís ad turpia. O obou těchto při
padech jedná bulla papeže Benedikta XIV. „Sacra
mentum Poenitentiae" ze dnel. června 1741. Kdyby
některý z uvedených dvou reservátů vez ověd
nicí se vyskytl, zachová se zpovědník dle nařízení
p_ražskésynody z r. 1873cap. lV .10:„Coniessarii,
si talem casum in sacro tribunali detexerint, preces
suas
ad Nos vel Gcneralem Vícaríum Nostrum dí
(Altieri, de excommunic. 1v. disp. 7. c. 1. — tr
Suarez, de censuris, dísp Vl1.1)Co tu o klatbě ře rigant, ut de speciali absolvendi facultate ipsis tri
čeno, platí i o ostatních ccnsurách.
S hledem buenda provideamus“ —- .
ervátů biskupských
k oboru (forum), pro který absoluce okanon-"cká nemůže, vyjmařp i,pady o nichž bude snb 111.W.

resp. svátostná platí, rrzeznávás

r vnější

(forum externum, forum tori), 2. obeorIvnitřní (forum

internum, f. conscientiac), kterýž opět jest bud' svá
tostný (in quo aliquid gerílur inteprvenicnte Sacra
mento Poenitentiae sive absoluíione sacramentali)
neho mimosvátost rý, když na př církevní předsta
veny absolvuje mimo svátost pokání z censury nebo

reseivátu,
3. pro obojobor platnát:.ensur
(pro u'troque
o)— 3. abs\luce
z reservátůa
Reser
vaty stanovíti a absoluci sobě avyhradili může
toliko vyšší círke\ní předs_.-tveny mající řádnou
pravomoc pro obor vnitrni i vnější („pro foro in
terno et externnn“,) tudí
aepež pro celou církev

(,casreus
reservati
papales“),
biskup řeholní
pro svou
.
iscopales“
), představení
prodiccesi
pod
řízené řeholníky („e. r. claustrales“ ). Re
ees
y pa
sk., téměř všechny až na dva, zadrženy jsou
hlavně pro spojenou s nimi církevní pokutu čili
censuru. Pokutou jest dle konstit. „Apostol. Sedí._"
ze dne 12.“října 1869 buď „excommunícatio“ nebo
.suspensio“ nebo „interdictum“. Z klateh tu obsa
ŽB"_\Chjsoun které vyhrazeny papeži zvláštním

pojednáno,k rozhřcšovati
b
zmocnění
tomuměl od obyčejný
biskuap. zpolvlědnik,leč
kadš
obecných zákonů pro celou církev platnlých: |.:.Vpří
padě skutečného a naléhavého nebezpečí smrti smí
každý řádně ordinovaný kněz rozhřešovatl jakékoli
kajícníky ze všech, komukoliv a jakkoli vyhraze
ných hříchův a censur. Obecný závon ten z odvěké
ustavičně praxe Cirkevní odvozený vysloven na
sněmu tridentskěm, kdež zároveň uvedena pohnutka
zákona. takto: „Pie admodum, ne I.ac ipsa occa
sione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custo
ditum semper íuit, ut nulla sit reservatio in arti
culo mortis, atque ideo omnes sacerdotes quo Iihet
poenitentes :! quibusvis pecccatís et censuris ab—
solvele
(s. XIV
cap. z7. r.del863
Sacr.
K
tomu possunt“
dodává syn.
pražská
kp Poen7.).
17
.Consentímus, ut articulus mortis intelligaptur de
quovis vero et proprio mortis periculo.“ z. Prosttý
zpovědník smí platně a přímorozhřešovatí z jakých
koli re ervátů nejen in ait'ícuo vel perieulo mor
tis, nýbrž i v takových vskut u naléhavých přípa
d_yžby odročeni absoluce po svědomitém
vyšetření okolností spojeno bylo s nebezpečím ve
likého pohoršení nebo zlé pověsti. (Sbor řím. in
kvis. 23. (3U.) červ a:1886 ln casibus vere urgen
tioríbus, in quibus anbsolutioditierrí nequeat ahsque
periculo gravis scandali vel infamíae . . . darí po
test absolutio, injunctis de jure ín ngendís, a cen

způsobemněkteré
(-speciali
n odo“),
jiné miněná
rostě, jiné
hí
skupům.
konečně
nikomu.
konsti
tuce má na mysli jen ony pokuty církevní, jimž
vínník'IPSOfacto propadá, bez zvláštního výroku soud
ního (. censurae canonicae Iatae sententiae ípsoque
facto incurrenaae“). V příčině censuríerendae sen
teníiae a jiných pokut kanonických, jež soudce cír
modoSunsunobontiíici
reserva
rozho
et Univ.
ínq
kevn [ po zákonu vyřknouíi může, jakož' 1ve příčině siurísetiam speciali
přimo rozhřešovati
irregularit konstitučí nic změněno nebylo. Také dva 15. června 1897 sm'r zpolvědnsíkR

případy papeži bez censury whrazené („íalsa accu

satin de sollicitatione" a „accěptatio munerum nota
bílíum a religiosis utriusque sexus" =zůstaly v plat
nosti. — Re_serv
váty biskupské ohy'cejně s censurou
spojeny nejsou a liší se v jednotlivých diecesích od
sebe obsahem, rozsahem i počtem. V konstit. „-Apo
stolicae SL'tliS“však uvedeno také několik rescnrvatů
biskupských s censurou spojených a pro celou
církev plalných. Absoluce z reservátů a censur
dějesse buď na základě pravomoci řádné neebo
přenesené, obecných zákonů církevních nebo zvlášt
nich výsad (privilegií) ]. Na základě řádn(: jur is
dikee (potestate ordinarja) absoluci dává duchovní
představený, který si hřích nebo censuru vyhradil

ze všech reseívátů také ztoho důvodu, že by ka

jícníkovi
velmí hříchu
krušno zůstati
bylo, kdyby
absoluce
ve smrtelném
m
obez
delší
dobu.
jež by za příčinou vyžádání a ud lení potřebné
pro
zpovědníka
ía
a
kulty
uplynula
K
uvedeným
padům dlužno připomenouti. že prost ý, t i. Žpři—
ných zvláštních fakult nemající zpovědník (Confes
saríus simplex), který in articulo vel pericnlo mor
tis rozhřešení acasibus speciali modo Papae reserva
tis uděluje. kajícníkovi pro případ uzdravení nebo
v váznuti z nebezpečí složili má závazek, kterýž
suje „obligatio standi mandatis Ecclesiae“, nebo
„obligatio se sisíendí Superiori“, nebo zkrátka
rekurs". V čem tato povinnost záleží, vysvětluje
(„reservans ), jeho nástupce („successor“) a vyšší Čongr Š. Officii l9. srp 189 ' „Obligatio standi
mandatís
Ecclesiae irnporltat onus: Sive per se,
představeny církevní („snperior' ') Papeež může roz
hřešíti ze všech resservátů, komukoliv a jakkoliv sive per Contessarium recurrendr ad 5. Pontiíicem,
vyhrazených, pro obor vnitřní i vnější. Z biskup ejusque mandatis oboediendi, vel novam a solu
ských reservátů rozhřešuje moci řádnou biskup,— tionem petendí ab habente íacultatem absolvendi
(sede vacante kapitolni vikár a nástupce v úřadu a censuris S. Pontiíici speciali modo reservaíis.“
biskupském. —ll. Na základ jurisdikce přenesené Závazku toho však není, byla--li in articulo vel pe
(potcstate delcgata) absolvují z reservátů a censur, ricnlo mortis dána absoluce z řípadu sv. Otci jen
tomu od řádné vrchnosti duchovní zmoc prostě („Simpliciter“) zadržen ho. (5. Re
.lnq.
nění byli Papežská plnomocenství na 5 let platná 17. junii11.891) V případech sul) 2. 3. předepsán
(„tacultates
quinquennales“
) udělují
biskupům
pře jest rekurs ve lhůtě jednoho měsíce bez rozdílu,
nesenou
jurisdikci
rozhřešovati
ze všech
reserváíů
hyla--1í absoluce dána z ccnsur prostě nebo zvlášt
papežských až na dva; ano biskupové mohou tuto ním způsobem sv. Otci vyhrazené; rekurs uložen
bpoena reincidentiae—.íbsolutio ad rein
pravomoc i dále odkazovati („subdelegarc“) zpo
(Sbor. řím. ink\is. 17. června 1891
vědníkům své diecese. Dva apež reserváty pro cidentíam.
vždy z přenesené pravomocí biskupů dekretem a 16. června 1897) . V případech, když ani
kongr S. Oiíícíí ze dne 27. čeevrna 1866 vyňaate
jsou: 1. Aííentata ahsolutio personae complicis in zpovědníkovi ani kajícníkovi žnení možno po.sv
Poenitentiaríi
ka
materia turpi a 2 Falsa denuntiatio coníessarii de jícníkovi
velmídopsati
obtížno bylo žjinbgho zároveň
zpovědníka

absoluce.
(zmocněného) si vyhledati smí absoluce z reser
vátú udělena býti bez závazku dodatečného re
kursu (S. R. et U. lnq. 9. listop. 1898. Z tohoto
velikt ho zmírnění dosavadních před isů, kteréž má
prakt cký význam pro všecky pripa y, kdy kajicník
vskutku nemůže ještě jednou se dostaviti k témuž
zpovt:dnikovi,
v ci
zich
iarnostech,jakož
zpovíi (při
ání missiieh,
v žalářichvýpomoci
a pod., vyňat
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předcházejí. Každé „nocturnum' má jednu „ab
soluci“ a tří „benedikce“, vyjma v posledních
třech dnech sv. týdne a v officiu deíunctorum. —
8. absoluce za zemřelé, 'iž koná celebrant po
posledním evangeliu mše zá ušní nad rakví s mrtvo
lou („Absoluíio praesente funere"), nemá povahy
svátostné anl kanonické, nýbrž jest církevní mo
dlitbou, přimluvou za odpuštění hrichů a trestů pro
zemřelého, tudíž za účelem vyprošení absoluce od
Boha. Konají-li se zádušní služby Boží za nepří
tomnosti mrtvoly, na př. ve výroční den smrti nebo
v den Dušiček, říká se po mši zádušní absoluce
nad tumbou uprostřed chrámu postavenou. („Abso
lutio praesente tumba vel tumulo.") Modlitby, ob
řady a zpěvy konají se tak, jako při rakvi s mrtvolou,
až na to, že-celebrant s diakonem při absoluci ab
sente cadavere státi má vždy mezi tumbou a ol
tářcm, at' se absoluce koná za laika nebo kněze,
vyjímajíc případy, kdy mrtvola za mravně přítomnou
považována býti může. Decret. S. R. '.
.junii

jest
dle7.odpovědi
zmíněného
Sboru
inkvis.
ze dne
června 1899
řipad „agosv.
solutio
complicis“.
_- Z censur, jimž kajieník propadl „p8r sententi
am judicis", nemůže obyčejný zpovědník (pro foro
cxíeruo) bez zvláštního zmocnění ani in artieulo
mortis absoluci dáti. — IV. Na základě zvláštních
výsad: V době milostivého léta dostávají zpověd
nici rozsáhlá plnomocenstvi a privilegia k rozhře
šováni z reservátů a zaměňování slibů. Rozsah
zmocnění určuje papežská bulla a pastýřský list
biskupa, jímž se jubileum ohlašuje. ádni i mimo
řádní zpovědnici jeptišek a řeholních sester dostá
vají plnou moc rozhřešovati z reservátů papežských 899 N. 4034. ad dub. _lll: „Num officium agens et
i biskupských; vyňat jest případ „falsa accusatio diaconus in Absolutione absente cadavere collocare
conícssarii“. V diecesich českomoravských mají se debeaut semper inter tumulum et altare, et
zpovědnici zvláštní výsady různého rozsahu. — subdiaconus inter ecclesiae januam et tumulum,
4. absoluce přímá, nepřímá, absolutio directa, sive Absolutio tiat pro laico, sive pro Sacerdote ?“
indirecta. A. p. 2 rutrtm'lu jest rozhřešení z re
— „Aífirmative,
quo cadaver
mo
servátu vyznaněho, vědomě dané od zpovědnika raliter
praeseusf' excejŘto
— dy casu
se mrtvola
tysickysitnepří
zmocněného
. „, : lzřl'c/užmžbeunastupuje, když tomná za mravně přítomnou ovažu'e, stanoveno
pro nějakou překážku (fysickou nebo mravní) po dekretem ze dne 13. února ] 92 č. 767 dub. 26:
drobná zpověď jesí nemožná; takto rozhřešený „Cadaver abscns ob civile vetitum vel morhum
jest však vázán dodatečně s úplnosti podrobnou conta iosum, nou solum insepultum, sed et huma
tintegritas materialis) se vyznati, jakmile překážka tum, ummodo non ultra biduum ab obitu, censeri
ona pominula. rl. „. z razr—will; jest rozhřešení,
potest
ac sičtvrte
foret Rhysicepraesens."
— 9. (402—417.
absoluce
Zelený
:již apežlnnocencl.
jímž přímo odpouštěji se hříchy nezadrženě, za na
\ÍI'ŽCIIČ pak toliko prostředečně, moci svátosti. Epist. 25 ad Decent. u. 18) dosvědčuje obyčej církve
Kajicnik takto rozhřešený jest povinen později ze římské, že v ten den veřejni kajicnici, když po
zadrženého hříehu dodatečně se vyznati u kněze kání svě dokonali, opět slavně s cirkvi smiřováni
zmocněného, aby i z reservátu přime'ho rozhřešení
co Rom.
s oP. _rcconciliatio“
nebo „absolutio“.
dosáhl a zákonu rcservačnímu učinil zadost. — balí,
( ontif.
H: „De reconcilíatione
eniten
5. absoluce generální, absolutío generalis udě tium, quae íit in teria V. Coenae Domini“ Někteří
lovaná umírajícímu v. band/dia a;:udo/icaiu urti i název „Zelený čtvrtek“ 5 velikou pravděpodob
cn/a mort/"r.— . bsoluce generální udělovaná nosti ze zmíněného obyčeje vysvětlují. Veřejni ka-*
tercíářům. Terciáři požívají výsady, že každ' zpo jicniei totiž po edchozi absoluci opět do církev
vědník může jim devětkráte za rok (na Ho Boží ního společenslvn řijatí přistupovali s ostatními
ně a tak z mrtvých údů živou
vánoč., velik. a svatoduš., ve svátek nejsv. Srdce ' věřícími ke stolu
ježišova, Neposkvrn. Početí P. M., sv. joseía, jizev cimi, z uschlých ratolesti opět zelenými, t. 1; no
sv. Františka 17. září, sv. Ludvíka 25. srp., sv. Alžbět ' věmu životu probuzenými se stávali, pročež ctvrtek
19. listop.) po obyčejně svátostné absoluci udčli i ve svatém témdni i „dies viridium“ nazýván. bso
ještě tak zvanou a _
'. požehnání spojené luci kajicníků připomíná i německý název „Antlass
s plnomocnými odpustky. Doha k udělování této tag“ (Antlass :lzntlass, Erlass der Kirchenstraíen,
.
á od rána třetíchozího dne do večera uve absolutio) a francouzský jeudi absolu, čtvrtek ab
dených svátků.
předchozí den („pridie“) smí sc soluce. — 0. absoluce v právu církevním těž
mlclovati jenom soukromě, t. j. „inter ipsius sacra tolik jako mndanalio čili prominutí co do neper
in_entipoenitentiae administratíouem“, v den svátku solvováni mši sv. jest vyhrazena Apošt. Stolicí, a
vsak nejen soukromě od kteréhokoliv zpovědnika, UJ . C. C. uděluje tuto absoluci či kondonaci jenom
nýbrž také „publice a curatoribus, in ecclesiis, in tehdy, je-li patrno, že mše sv. nebyly slouženv bez
qmbus erectae reperiuntur corumdem sodalium viny odkaznikovy a neni také takového důc odu,
congregationes“. Při požehnání tom užívá se této O' y se z něho mohla dáti náhrada na stipendia za
normule: „Dominus uoster jesus Christus, qui nesloužené mše sv.
. “. C. 3l. srpna 18l9, 14.
beato Petro apostolo dedit potestatem ligandi pros. 1822), nebo je též důvodem k této absoluci
atque solveadi, ille te absolvat ab omni vínculo buď naprostá, ano někdy i relativní chudoba od
tlchctorum, ut habcas vitam aeternam et vivas in kazníkova (S. C. C. 21. června l879): V případě
Saecula saeculorum. Amen. Per sacratissimam pas zcela tajném kondonaci tu uděluje posv. Poeniten
sronem et morteui Domini nostri jesu Christi, pre tiaric. — ll. absolutío ab instantla, osvobozeni či
c_|buset meritis Beatissimae semper Virginis Ma propuštění z instance, zove se v cstním řízení
riac,_ beatorum apostolorum Petri et Pauli, beati církevním (těž světském) onen způsob ukončení
Patris nostri Francisci et omnium Sauctorum, aucto processu soudního, jimž obžalovaný se propouští,
ritatc'a summís poutiiicibus mihl concessa, plena jelikož pro nedostatečnost důkazův ani pro něho,
rlam indulgentiam omnium peccatorum tuorum tibi ani proti němu rozsudek vynesen býti nemohl, nebo
unpertior. ln nomine Patris 1- ct Filii, et Spiritus jelikož žaloba nebyla náležitě podána, tak že o pc
Sancti. Amen.“ (Srvn. arrarir, Prompta bíbl. can. titu žaloby nelze rozhodnouti.. A. a. i. děje se tu
s výhradou práva na obnovení řízeni. [Mtínchen,
Supplem. s. v. absoluíio generalis) — 7. abso
luce při modlitbě brevíre sluje kapitola v zá Das kanon. (ierichtsveriahren u. Straírecht, l. 208.1
věrku primy a modlitby, jež matutinu po „Pater 12,absoluce před bitvou jest rozhřešení svátostné,
uoster“ následují a spolu s benedikcemi lekcím které uděluji kněží vojínům, chystajíeim se do boje.
...

t
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absolučni formule.

Sv_.Alfons
Liguoricontlictus,
(] heol. Moral.
Vl. .mori
486)
„Siimmineat
\el sit Lib.
multitudo
um, v. gr. in nauiragio, nec possint omnino
audiri [suiíieit ad sacramentum integritas iormalis.
lnq
oocasuj
possent
etiam
omnes
srmu1,dicto
uno
pecqclži
o, quod minus intamat (\el etiam secundum
quosdam, si aliter íieri non possit, dícendo in e
nere, se esse pueccatores) absolvi dicendo: lggo
vos absolvo etc.“ Vojenský knězm však přísnou
povinnost, sl šeti před bitvou ve dne v no: i zpo
věď, křesťan tí vojinově ak vyzpovídati se ze
vrubně ze svých hrichův. ovinnost tato vdobách

gatíoue
satísfactionis
in ordinerl
obtineudamí
peccatorum
veniam," Výklad
njead nepřirozený
a_nelze ho užití o opětné a. týchžnhn'chů, protože
již první a- i byla náhrada přísná změněna v mir
nou a lidskou. — Dle Suareza slova a. značí: „ on
iero tibí
gratiam ex
se remíssivam
De
Lugo
a Palmieri
opravuji
ho, že p_eccmati_“.
říci:

„Ego, quantum
est contero
ex me, remitto
eotigiry
pcčncaltatua
quoad
culpam et
id,
remissionem
culpae consequitur“. Než Dicastillllo,Wieírowski a

De Augustinis
Lugovu
(sp. Si. správně
1. th. ll, zavrhují tuto
tky domněnku
p_roti vý
kladu Suarezově činěné nemají ápilatnosti. Slovy
nynějších jestje jak
kněze, tak
pro kajícnika
tím těmi nenaznačuje se prý nikterak milost posvěcujici.
naléhavější,
to pro
pozměněný
způsob
válečnictví
čini všeobecně rozhřešováni před bitvou velmi ne Než sv. Tomás Akv. správně—
řes odpo r Atz
bergerův — tvrdí, že ,absolvo te je kratčeji řečeno
snadnýmb ne--li nenioažným.(SIV.
[“erroru
bíbl.
solutio; Suppl.
5. v. Prompta
absol—
Ill., ,aco3nierotibí
sacramentum
absolutionis
(Ill, te
q.
ad 5), podobně
jako abluo
te, consecro
Dr. Peci/dick, dZ ovědnice.
Praha Vid.
1897.1905,
— B;“ehl',
Handbuchf
ath. Mil.-Geistl.
5. ——atd., a pokud se forma prosebná (deprecatoria)
rovná indikativní, jest i onou týž smysl vyjádřen,
Par/ara/ólaltšzíd
dMí/.i.id TfL/i.
č.,56
SCÍIIÍL'ÍI,
Past. heol.
lnšpr.Ga:
1893) P.:/iť.
[Žil/rl.— že se totiž uděluje znovu milost Boží.
paak
absol čuní formule. Forma svátostného rozhře může někdy býti a platna a pře
bez účinku,
šení v rituálu římském (tit. Ill. cap. 2.) uvedená, má
tyto součástí:]. becné rozhre še „Misere proto není vyznam a. v těchto případech nepravdiv,
smysl nemusijako
býtitojen:
k milostí
neníuděluLití
pi'l řtu;prá
ale vo
ovšem
k vý
atur tui omnipotens Deus, et dimissís peccatis tuis, posvěcujici,
perducat te ad vitam aeternam. men.“ (Deinde kladu Suarezovu: ,coniero tíbí gratia rn ex sc rc
dextera versus poenitentem elevata, dicitz) „ln missivam dodatí lze ,in quantum ííeri potest', t. _j.
dulgentiam, absolutionem et remissionem peccato ne-li skutečně, aspoň tak, abys měvlprávo
dis
iS.p 12,mi
rum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors losti. Sr. Gonet, Clypcus thom. t
30.— Zbýváj 'eště otázka, v jak_ě_mv
smyslu dluižno
Dominus.
“ Rituál .pripomínátoz
ab
p_ři
slovech Amen.
„Indulgentiam
. . .
vi ] kněz
pra bráti a. při lrozhřešení od hříchů \ še
vicí proti kajícníkovi a měl ji pozdvižoez,nuaž dělá V domněnce, že se všední hříchy odpouštějírl for
maliter rozmnoženim
milosti polsvěcujíci,
křiž.
ruky budiž
obrácena
ke kajíc
niku, Vnitřní
ako y plocha
kněz ruku
vzkládal
na hlavu
jeho. bychom
se Suareeezem vykládati
slova a. přimohli
od
Vzklá áním rukou kn a v prvotni cirkvi rekon pouštění lehkých s těžkými: Uděluji ti rozmnožení
ciliace kajícníků. — Následuje rozhřešení z trestů
milosti posvěcujicí, jímž se ti formaliter odpustí
církevních, jímž kajícnik snad nevědomky propadl. hrichy
všední; pr|_ odpouštění
pouze
lehskýchpůso
losti posv.,
kterou
ll. Abs olu tío a censuris ad caute am: „Domi luji tí rozmnoženim
nus nosťerjesus Christus te absolvat: et ego auctori bivosti (per se) zprošíuje lehkých hříchů. Než do
tate ipsius te abso lvo ab omni vínculo excommu— mněnka ona nezdá se býti pravdivou, všedních
hmřichůzbavujeme se formalíter skutky opačnými;
nicationis,
interdicti, inolutio
quantuma a poněvadžnnez ese domnívati, že by se všední
poss
um et suspensionís
tu indiges. eet
med.“1.11

hříchyodpouštěly
před těžkými
a že bys
Be
eccatis:
ínnomine
atrís
1—et „e
Fiii,0 teetabsolvoapeccatístuis
S iritus Sancti. Amen.
“ Při dávám
ti milost posvěcující
příslušnou
(dle miry)byť:
e

lá kněz pravou rukou kříž tvým skutkům lítostí, nezbyvá než vykládati slova
nad kajícnikem. Slovo
o„sus ensíonis“ vynechává se
takto: D ávm ti milost Šposvěcujici ja
při zpovědi laiků. Rozhř ení z censur není sice absolučni
kožto
v edních
hříc th..
ce ozáklad
tom v.(kořen)
A Šalodpuštění
lddk, De sacr.
poenit.
nutnyrn, leč by_ známo bylo, že kajícník pokutou Vic
církevní jest stižen, přece ak z o atrnosti vždy
11,
p. ll.cati
(Si. 1890
1. th. n.lV,311,
132d cL)__;M—
anzom',
na
aecp
OstatníDe mo
se předesílá absolucí z hříchů, kd
ad nevě tura
domky v pokutě nčjakč se nalézal
latnost teto dli_tby_chvalitehným oby ejem cirkve svatě se
absoluce „ad cautelam“ jest taková, jaký jest roz— připojui, k podstatě formy vsak nenáleží a k po
sah pravomoci rozhřešujícího kněze („in quantum
sluhov
ni
svátoscti
pokání
ntuny
nejsou.
Trid.
.
ca.p 3: „Docet S. Synodus, Sacra
possum“).
az,u zdali slůvko „edeínd “ před
menti Poenítentiae íormam, in qua praecipue ipsius
posvátný Sbor
obřadů
bře
hil |n vis síta est, in illis ministri verhis positam esse: Ego
rozhřešením
z hříchů
má 11.
vynecllíno
1býti,_od_g_ovřděl
te absolvo etc., quibus quidem de Ecclesiae sanctae
novandum"
íDecretaa
atuthen
R.
r27
Ačkoli v něk erých vydáních rituálu římského čer more preces quaedam laudabiliter adiuguntur, ad
ipsius tamen tormae essentíam nequaquam spectant,.
venou barvou jest tištěno, není
slovem
kladě neque ad ipsius Sacramenti administrationem sunt
rubriky a nemá býti vyneeochán pouhym zák
necessars
arí.ae“ — vátostná forma absolučni není ve
sněmu
florenckeho
učí
Trgdenltiínum,
že
podstatou
svátostné formy jsou slov
absolvo etc. “ všech církvích stejná a nebyla ani v západní církvi
Význam těchto slov absolučníchE%)yltea
různě vykládán. vždyt tž.á Hlavní rozdíl je mezi formou indikativní
Dle Conincka znamenají: „Absolvo te, quantum ex a deprekativní. První označuje se skutečný výkon
moci soudní, j. slovvy: absolvo te a peccatis tuis;
coníessiorpiesjíiotmui
cošnoscere
te esse
reum etneb
esse] habeo te absolutum (5710as avyzsngqyéyoy),
bene dis
kdyby
zpovědník
k tomu hloedlěl,
mnebo kdyb se b 1 zmýlil, mae sis a me absolutus (t. j. chci, abys byl rozhřešení),
kajícnika za ncdisponovan ho, byab
a. platn.a
Deus te
per 3,
minnistleriuínmeum
De
Gabriel přikládal zase slovům tm smysl Lugo,
Deabsolvat
poen. disp.
06); druhou (srv.
označuje
se přímo vůle, aby Bůh hříchy odpustil, j.slovy:
A„bsolvo
te ab obligatione
eccata, nikdo
quae Domlne
mihi
confessus
es“. Než zconiitendi
hříchů v edních
jesu, remitte peccata; remissionem-pecc
e
není povinen se zpovídati. — Amort vykládá je torum tribuat tibi Deus, absolvat te Deus).
podobně takto: „Sacerdos commutando nomine Dei pouhou prosbou — bez označeni rozsudku aukto
satisfactionem rigorosam in temperaiam ac humanam ritativně proneseného nelze rozhřešov
vati, je patrno;
poenitentem absolvit iudiclalíter ab ulteriore obli něco jiného je prosit-i, aby hříchy byly odpuštěny,.
rozhřešení z hříchů

mm

absoluční listy ——
absolute.

:: něco jlného je odpustíti. Obojí forma však 'est
odí'ívodněna0dvojí
hieratíc ou
rávní ((),swald)povahoui
noleb rozhrešení,
dvojí působností
ve
svátostí pp(kání: přisluhujíciho a pi vodce; zdá se
však, že indikativní je vhodnější. e sama sebou
t j. hledime-li jen k ustanmení svátostí pokání
Kristem Pánem) i deprckativni platná býti může,
nyní se již nepopiinráe(vyjma De Augustínis); je
kázáno,
Ze kdys
ejen cen.,
ve výcho
sr. Morinus,
De sacr.
|. hodních n.církvích

i'almieri,
Dectrkvi
poentn.h.
druhdy
iv
západní
až ]do,parerg.
Xlll. lil ),ínýbr
[, ačržne
vše
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smí se vztahovati jen k okolnostem přítomným
(„conditio de praesenti“) nebo minulým (cond. de
praeterllto“
), nikoli
k budoucím.
Rozhřešcnl
daně
5 podrm ou
de futuro,
na př. „ego
te absolvo,
si
intra mensem restitueris-, jest nedovolené a ne
platné. „Onmes conveniunt, validam esse absolu
tionem, quae datur sub conditione de praeterito
vel raesentí. E converso communiter dicunt D.
inva idam esse, si conditio sit d_eíuturo; et hoc,

quod
. . cognoscit,
r.
etiamsirestitues“
dicatur: (S.A
Absolvho te, .si .Deus
31). Podmíněné formy absoluční dovolenot jest
užití, jsou--li okolností v jednotlivých případech

obecně (Kirsclh,
Gesch. A
d. his
kath.
l44—l5l),
a,(Lea
storyBseiclhtep.
of auricular
Con takové, že s jedné strany svátost pokání jest v ne
fessionl. str. 145; Morinus, De sacr. pocn., Append. bezpečí, aby nadarmo udělena a zlehčena nebyla,
a l. 8, c. 8—12); dosud pak užívají ji cirkve vý zároveň pakssdruhé strany duše kaícníkova aby
chodní vyjma_armenskou (R. M. Rhalle, „GOŽ rou
_umrmgíou třig _uer'avmag 1905
44—
—.48) Sněm

tridentský prohlásil indikativní tomu za podstatnou,
ne vša jaoožto indikativní, nýbrž pokud je vy
'ádřením soudního rozsudku,: enž | deprekatívní
iormon
může býti vyjádřen.Zlda
však mo niEo
sněmu tridentském
i v latinské církvi
lo y
platně uděleno býti rozhřešení formou deprekativní
(jak soudili Dom. Soto, Drouin a j.), je pochybno
(Oswald, Hurter); mát církev sv. zajisté právo
stanoviti podmínku platnosti; a akt soudní je jen

škodu velikou neutirpěla. Raymundi ntonii Episc.
lnstrlich'o
(edtyto
t5. případy:
1902. Tit.„Absolutlo
Xl. cap. 3.
g
n.
302gast.
uvádí
condi
tionatla conferenda est non solum"dubie dispositís,
sed etiam illis, qui non undique Sacramenti poeni
tentiae capaces esse vídentur. ld quídem contíngit:
]. si rudens dubium adest, an poenitens lam ad
sufficientem usum rationls pervenerit; 2. sil ncer
tum sit, an poenitens adhuc viva;t 3. si mo
oríbun

dus incerta vel nulla dederit poenitentiae sdigna;
4.
certa pecccata
non possint.
ldemmdícas
sí si
Confessarius
posthaberi
absolutlonem
lmperti
ru
tehdy
e dle normy
authentickě
vy denter dubitet, an formam substantialiter tintegram
konn.ápl_atenv
IV kdyžvěrečná
modlitba:
„Passio
protulerit.“ — Formule absoluční z reservátů, jež
Domini I—IOSÍI'Í
jesu Christi, meríta beatae Mariae nejsou spojeny s c_ensurou, "est íorma communis.
írginis, et omnium Sanctorum, quidquíd boni
teceris, et mali sustínucris, sint tíbi ín remis Tatáž forma pllatí i pro rozh ešlenl z klatbjn'uín foro
Rituál ímský (Tit.
cap.
'
sioncm pcccatorum, au mentum ratiae, et prrea  ínteríorí.
mium vitae aeternae.
men.“
oibdlt a tato, ač „In foro interiori,r Confessariusll habens facultatem
absolvendi excommunicatum, absolvat juxta íormam
přikázána není, nemá téměř nikdy býti opominuta, communen1 supra praescriptam in absolutíone sa
ježto dle učeni vážných bohoslovců má mo
tostného dostiučinění. „Probabile est cum d. Thoma, cramentalí. " Ve formulářích pro ten případ uvede
v rituálech diecesních, činí se obyčejně zmínka
S. Anto
onio et aliis, quod per illa verba („Passio ných
udělené plnné moci papežskén nebo biskupské a
Domini“etc.)o
bonaooerpapoenitentis ele oudává
se příčina, pro kterou kajícník klatbě pro
vantur ad satisfactnionem sacramentalem. “ S. Alh
Th
]. 6.
4
potřeby vibec z uve e jaladi. Zdviženl klatby _pro obor vnější „absolutío
nýchmmodliteb žádná seznevynechávn. „ln contes formou
excommunicatione
in (tit.ll
forolIexteriori“
děje s
v rituálu římském
Lcap. 3.) uvedenou,
brevioribus
sionihns
autemMisereatur
frequentlouíbucs,
e crit dicere: nebo formou zvláštní v jednotlivých případech
omítti potest
etc.
„Si potestas absolvendi ab excom
„Dominus noster jesus Christus etc.“ ut su ira předepsanou.
municatíonis sententia Sacerdoti commissa íuerít
usque ad illud „Passio Domini nostri et c.“ Ri_t. a Superiore, et in mandato certa forma sit prae
rom.
tit. lll.smrtí
cap. szmínkn:? z užití
V naléhavé
potřebě„Ego
při scrípta, illa omnino servanda est. Si vero ín man
nebezpečí
krátké fomiy:
seu commissione dicitur: „ln forma Ecclesiae
te absolvo ab omnibus censurís, et peccatis, in no dato
consueta absolvat", haec servanda sunt“ (Rit.
.
mine Patris 1- et Filií, et Spilitus Sancti
c.) Pro absoluci ze suspense nebo interdiktu
(Rit. rom. ]. e. n. 5. V prípadech nezbytné po „extra vel intra sacramentalem confessionem“ užití
třeby, jako při ztroskotání lodi nebo před bitvou
jest dovoleno a platno, udčlíti rozhřešení většímu kap.
může 5.ZtlulOCílčný
tit. 3.
ve.dené kněz formule v rít. římském
Palič.Špb.
počtu kajícníků najednou, slovy: „Fgo vos absolvo

absoluční listy (libellí absolutlonís) zvány též
a peccatis vestrís.“ (Gnry ll. n. 4348. . 4.0
atr
nost velí, abjz ovědník formuli absoluční řikal v prvních stoletích křesťanských přímluvné listy,
mučednici
vyznavačl
prosili biskupa,
by
ajícnikům
nějaknebčást
vyměřených
trestů byla
pošeptmo, nikoli hlasitlšě, tak že okolostojicí ne leiž
zpozorují ničeho kdybyssnad třeba bylo propn
stiti kajicníka bez rozhrešení a nděliti mu jen po odpuštěna a dobaá pokání zkrácena k(=_libelll mar
žehnání. Nenl zpovědniku dovoleno formu abso tyrum).Viz mučedn ik a kázeňk a 'tcí.

absolute, adv. dle významusub „absolutus“,

luční
úmyslem,()
že nechce
ani
užívatiříkati
slov: s „gEo
ten nabs
ovol rozhřešiti,
. .", ani změ
znamená ]. „celkem
slmpnlliciter,
o věci
bez zrřkdyž
etele mluvíme
]: jiným okolno
niti formu svátostnou krk, aby neplatila. „Slmulare povšechně,

Sacramentum
non mor.
licet, ].sed
licet“
S.
Alphons. Theol.
6.nte ere,
. celarseoluční
formule podmíněná.
Rituál římskýbmluvijen
o svátostné formě prosté („forma absoluta“). jsou
však případy, kdy dovoleno jest užíti formy pod
míněné („absolutio conditionata“ ). Není třeba, aby
zpovědník _podmínku vyjádřil slovy stačí, když ji

stem, neboůkd ž přihližime kjádru věci, k většině
jejich
aépř.a.
(t j. pochybi;
celkem) je
to
spravedlivý človk
—i loquenalo
kdyžs em tam
proti

tomu sto í výraz „secundum quíd“ (: částe ně,

ctive“ :_.
—vzhledem
k. amenáyprotívu
.)k,
podmět
formu
jistého
edu
.nZ
adv.má„respe

cí naprosto
'lstý, z |v_bytynosti(plynoucí
výrok
pouze v myšlenkách prípOjí. „Con itio nonnlsí in vyžadu
bez ohedu
na jině,na.l10mo'citur
absolute
terius concepta, absquev verbis expressis formae rational IS tento výrookntýkáse lověka jako člověka
(redupl kativně); 'e--li obyčejnéčpostavy, říkáme, že
absolutionis
(Bend .XlV.
de Sgak'
. je veliký „respec íve“__ vzhledem k chlapci, ale
dioec.
I. 7. c.praemittatur.“
15.) Obsah připojené
podmínkyvak
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absoluti clertcl — absolutio complicis.

malý vzhledem k obrovi. A. pak odporují podmětu
věroky, které se netýkají na ř. člověka jako ělo
ka (treduplikativně).
— 3. ; namená
protivu jeadv.
„hypothetice“,
„eonditionate“
a. neeessarium
co
nemůže nebýti, hypothetice nec. je co samo sebou
(hledíme-l-i k h_vtnostivěcí) není nezbytno, co však
za dané podmínky nezbytně jest. Na rozdíl od a.
futura nazývají se conditionate futura a) \ěci, které
by se v budoucnu stal, kdyby nastala okolnost, na
které závisí, která v ak nenastane b) věci, jichž
budoucnost závist na okolností, k jejímuž uskuteč
nění
nepřihlížíme.
ól'guarít/la,
Lex "Varů,

propadl
by klatbě.
(„Quaomvishujusmodi
absolutio
valida futura
sit, dum
do ): pa e poenitentis
dispositiones a Christo D(oiminoad Sacramenti Poe
nitentiae valorem requisitae non detuerint, . nihi
Iominus sacerdos ipse. poenas nequaquam effu
Řietacpropterea.. .excomm
municationcmíncurret.“)
a ákladě
obou kznisíněných
konstitucí
ustanovil
papež
Pius lX.v
„Apostolicae
Sedis
mode
rationi“ (sub numkxn)s_že propadají klatbě, zvlášt
ním způsobem papeži vyhrazené, kněží absol
ventes complicem in peccato turpi, etíam in mortís
articulo, si alius sacerdos, licet non approbatus

Dist.
eat ax. ph.—",
2—3; ad contessiones, sine gravi aliqua exoritura intamia
5.
KUE.

absolut clerle, cnlázevkleriků ordinovaných bez et scandalo possit excipere morientis confessio

titulu či aJsolutně, v. absolutní svěcen
.“
do .
mohli biskupové na základě
absoluto complicis (rozhřešení osoby spolu fakult papežských rozhřešovati také z tohoto re
rvátuaasubdelegovati ktomu zpovědníky. De

vinne) slu e případ pa eži vyhrazený, jehož zákla kretem kongreg S. Olticii ze dne 27. června 1866
mjsou tří papežsk
„bacramentum
Poemtentíae“
ze dne lkonstituce:
.
1741,
„Apostolici však ustanoveno, že tento případ a mimo to i „ta sa
muneris“ 8. února 17451aČŽApoastolieae Sedís mo denuntiatio confessarii de crimine sollicitationis“
derationi“ 12. října 1.869 Vk onstit. „.Saeram Poe mají zůstati na vždy vyňaty z biskupských takult
nit.“ papež Benedikt XIV. každému knězi („omnibus „eabsolvndi ab omnibus casibus Sanctae eidir-e
et singulís sacerdotibus“), světs kém
mu i řeholnímu,
seervatis“
(Syn.zobou
Prag. těchto
1873. Apepnd
19). Kdyby
by
e zpovídánl oprávněnému neb jakou tudíž
některý
reservát E. papežských,
koliv výsadou zvláštní o atřeněmu, velmí řlsně z nichž prvy spojen s cenSurou, druhý bez cen
zakazuje zpovídati a rozhrešovati osobu, se terou sury, ve zpovědnici se vyskytl, předloží zpovědník
dopustil se mrrzkěh) hříchu proti šestěmu přika svou žádost za zjednání plné moci nedůst. ordi
zání Božímu, a prohlašuje, že takovému knězi každá nariátu nebo gener. vikarpíátu. (Syn. rag.1873
pravomoc k rozhřesenl jakékoliv osoby ze [.míně
Oba zmíněné případy jsou „sBecLií
ného hříchu jest odňata, tak že absoluce, kdyby ji cap. lV. pm)
alissimo
Romano
res—_esrvati“
lnquis.modo
18. Junii
166; Pontiiiei
4. April.
23. junii
přes to udělil, jest neplatna („nulla atque irrita S.
omnino
a naoudntho,
že propadá
zpovědníkvětší
ipso klathě,
facto, 18:86? Kdyby tudíž kněz obdržel plnlsoulmoe absol
bze sit“),
yrooku
venu ajest
censuris
speciali
modo
ieservatís,
vždž
Ápoštc-lskě Stolicís zvláštním z ůsobem vyhrazené. vyňata
absolutio
complicis
quoad
turpía. Pape
(„Si quis Confessaríus seeus $acere ausus tuerit, Benedikt XIV. nařídil „ut omnes locorum Ordinarii,
tam praesentes quam futuri. ., in approbatione
majoris quoque
excommunicationishpoenam,
qua Conlessaiíorum.
hanc Constitutioonem („Sacram
absolvendi
potestatem
Nobis solis, ostrisquea Suc
cessoribus dumtaxat reservamus, ipso facto in
c.urrat“) Ani v době milostivého léta nemůže z o Poenit.“) ab omnibus sacerdotíbns apnprobandis
attente po
le áváme
i et accurate
observarireservátu:
cu
“ a)ZZ.).
Proto
bližší výklad
vědmk takovou osobu spoluvinnou rozhřešití. („'e
.—

___O

etiam' m
vim_cnjuscumque
aut etciamBullaec,
quae
appe
latur Cruciataejubilaeí
Sanctae,
aut alterius
cujuslibet lndulti, confessionem dicti complicis hu
jusmodi uisquam valeat ex_cipere, cique sacramen
tinh aloisolulionem
casu
unullus
nfessar
talem
elarl lri;
cum _adhunc habentlus
effectum
sit pr_oCcontessario le itimo et aplprobato. “) V téže
konstituci a druhé poz ější, jež počíná slovy „Apo
stolici muneris partes“, uvedeny a blíže určeny
jsou následujlcí výjimky z oné všeobecně zápo
vdi '
může spoluvinnou osobu dovoleně
i plaatně zpzovídati a rozhřcšiti jen v případě nej
šši potreby, to jest in articulo mortis, a to:
aškdyž není vůbec žádného jiněho kněze (ani ne

slova „absolventes“ plyne, žer reservát netýká se
laiků, nýbrž pouze kněží rozhřešujících. Tudíž

osoba spoluvinná, kterěs etřeba nedovoleně do

stalo rozhřešení, neupadtřv klatbu, aaat pokuta jen
na zpovědníka se vz ahuuje. téhož slova soudíme,
že klatba nenastupuje pro kněze, který by sice

zpověď
osoby spoluvmně
hříchemomrzkým
ale rozhřešení
jí necal (S._Alh
Th. vyslechl,
M. VI.
356;) klatbu b sí všakp rivo il,Okdybyrozhřešení
simuloval. (S. oení.t l.Maii1878;
0.Dec 1883.
„Complicem in peccato turpi“: Míněnac jest tu
eomplieitas, to jest Společenstevní spoluvina (ne
však
uhá cooperatio proxima) zpovědnikova
s ka icmkem kteréhokoliv pohlaví, ve hříc
a probovaněho),k terý byoosobu onu vyzpovídat;
sv. Alfons
Vl.
n.:95)„praviomine
peeeati (1.
turpis
bg když okolnosti jsou takové, že zavolání jineho mrzk m. 0 tomto6 hříchu
contra
sextumpraeceptum
non solum íntelligendum
kněze vskutku, anikoliv pouze domyšleně. jest
mravně nemožným, prootože by způsobilo veliké est peccatum fornieationís ete. consummatum, sed

r_ohoršenl
a zlou pověst.
(„Sl casusquae
urgentis
tas et concurrentes
círcumstantiae,
vitariqua
non
possint. ejusmodi fuerínt, ut alius sacerdos ad au
diendam constítutae in dicto articulo (mortis) per
sonae contessionem vocari aut aceedere, sine gravi
aliqua exoritura intamia vel scandalo, nequeat, tunc
alium sacerdotem perinde habcri censerique posse,
ac si revera abesset atque deiiceret; ac proinde
ln eo rerum
statu non poenitenti
prohíberi ab
socío
sacerdoti
absolutionem
eo criminis
quoque

etiam tactus et collo
oquium obscoeium quoties
mortale attin ít.“ Výklad tento potvrzen dekretem
S. Offic. 18. aií1873, kdež čteme: „Comprehendí
nedum tactus, verum omnia peccata gravia et ex
terius cnmmissa contra castitatem, etiam illa, quae

consistunt in merls eolloquiis et aspectihus, qui

complicitatem
dimportant.“
Hřích
usí býti
,
dubium
m,) těžký
(mortnale),
proti jistý
še
stzěmu
i. od obou(externum).
stra
ran na
zájem přikázání
(mutuum)obapolně,
a zevnět. spáchaný
Hřích takto spáchaný musí býti zárooveň materia
criminneimpertiri.
") případ
Spoluvinný
knězpřekážky
však jest záhy
za necessaria c_ontessionis, ne pouze libera. Z toho
aby pro ten
všecky
plyne že nejsou pojaty \ reezservát hříchy smrtelně
sodstraniti a 'iněho 7.po
ovědníka obstarati seč jest toho druhu, ale pouze. vnitřní (_co itatione, inten
šgdpřičíníl.
této svézmíněné
povinnosti
úmyslně
za tione, desiderio commissa), ani h ích lehké (ex
bal a bezdyby
nejvyšší
potřeby
osobu
spoluvinnou na smrtelné postelí sám rozhrešil, ab parvitate materiae vel ex defectu advertentiae aut
soluce by v tomto případě sice platila, a_le kněz consensus), ani hříchy pochybně těžké (dubie mor—
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talia), ani takové, když jedna z obou stran odpo
rovala nebo o tom vůbec ani nevěděla (peccatum
non mutuum). Připomenouti však dlužno, že čas,
kdy byl hřích spáchán, zde nerozhoduje, byl-li
totiž zpovědník tenkráte již knězem, nebo snad
teprve diakonem nebo subdiakonein nebo Iaikem.
Bu a „Sacramentum Poenitentiae" v té věci
nerozlišuje. (Ct. S. Poenítent. 22. jan. 1879.) Ubi
lex non distín it, nec nos distinguere debemus.
Z uvedeného aké pl ne, že může zpovědník do
volené i platně rozhre. ití osobu s oluvinnou v jiném
hříchu, s kterou se těžce prohře il proti některému
z ostatních přikázání. Osoba spoluvínna, kteráž se
z onoho hříchu proti šestčmu přikázání již jinému
zpovědníku vyznala a rozhřešena byla, může se
z jiných hříchů u spoluvinného kněze zpovídati a
absoluci obdržeti, ačkoliv ani to nelze doporučo
vati,consílíum
leč v přigadě
nezbytném.
semper
est
oniessarío,
de quo' „Dandum
agitur, ut—
nisi
cogat necessitas — se nbstineat ab excipíendis

personae
complicis,
jam a Ěeccato
tatis absolutae,
sacrislicet
confessioni
us.“ (5. complici
C. lnguis.

29. Mali 1867) — V říčině zpovědníka, ktery by
osobu spoluvinnou prímo nebo nepřímo naváděl,
aby 7.hříchu mrzkého se nevyznala, rozhodla Poe
nitentiaríe římská dne 19. února 1896: „Excommu

nícatíonem rescrvatam in Bulla „Sacram. Poeni
tentiae“ non etfugere Confessarios ahsolventes vel
fingeutes alisolvere eum complicem, qui peccatum
quídem complicitatis, aquo nondum est absolutus
non contítetur, sed ideo ita se gcrit, quia ad i
Confessarius oenítentem induxit sive directe sive
indirecle.“—- lavním účelem reservátu aúmyslem
zákonodárcovým jest, zabrániti všemožně, aby svá
tostí pokání nebylo svatokrádežně užito k podpo
rování hříchů mrzkých, jak naznačil ve své kon
stit. „$acram. Poen." papež Benedikt XIV. slovy:
„Magnopere cupientes asacerdotalis judicíi et sacri
tribunalís sanctitate omnem turpitudims occasionem
et Sacramentorum contemptum et cclesiae inju
riam longe summovere et tam exitiosa hujusmodi
mala prorsus eliminare.“
I'd/č.

natio — zstgoůsala
(710909 —- vyslovena i na
koncilu piacenzském za Urbana . r. 1
c. 2.
D. 70.) slovy: „Sanctorum canonum statutis con
sona sanctlone decernimus, ut sine titulo tacta
ordinatio irrita habeatur, et in qua ecclesia quilíbet
titulatus sit, in ea perpetuo perseveret.“ Tento zá
N' az absolutních ordinací, jímž církev chtěla dociliti
toho, jednak bv nebyli ordinováni kleríkové nepo
třebni, jednak by kleríkové byli nuceni setrvati při
vém kostele & nepřecházelí toulavč z místa na
místo, jakož i by měli službou chrámovou zajištěnu
stavu přiměřenou výživu a nebyli nuceni, na po
hanu stavu svého, nějakým stavu duchovnímu ne
přiměřeným způsobem o výživu se starati, upadl
však během času se zřením k nižším ívyšším svě
cením (až inclusive k presbyterátu) jak následkem
změněných poměrů tak i vinou uvolněné kázně
v zapomenutí, a dbáno ho bylo pouze při kardí-_
nálcch a biskupech, kterým vždy určity titul čili
kostel přikazován. A při tom zůstalo téměř všude,
přesto, že koncil tridentský sess. XXlll. ca . 16.
de ret. ono staré ustanoveni obnovil slovy: „ uum
nullus debcat ordinari, qui iudicio sui episcopi non
sit utílis aut necessarius suis ecclesiis, saucta Sy
nodus, vestigíis sexti canonis concilii Chalcedo
nensis inhaerendo, statuit ut nullus in posterum
ordínetur, qui illi ccclcsiac aut pio loco, pro cuius
necessitate aut utilitate assumitur, non adscribatur,
ubi suis íungatur mnneribus, nec incertis vagetur
sedibus. Quod si locum, inconsulto episcopo, de
seruerit, ei sacrorum exercitium interdicatur,“ a že
lnnocenc Xlll. konstitucí „Apostolíci ministeríi“
7. 13. března 1723 pro Španělsko, Benedikt Xlll.
konstitucí „ln supremo“ z 23. září 1724 pro celou
církev a opět koncil římský r. 1725 tento kánon

koncilu tridentského na pamět uvedli a jeho za
chování urgovali. jenom v některých (liecesích usta
novení to ještě se zachovává tím způsobem, že
biskup den před tonsurou resp. ordinací vydá

decrctum adscriptionis,

které se poordinací

prohlásí, aby každý svěcenec věděl, kteremu ko
stelu k vykonávání posvátné služby přidělen jest.

absolutismus ve smyslu theol. : absolutní před (Formulář takového dekretu inskrípčního má z Mo

určení k věčné spáse neb věčnému zavržení, bez nacelliho Gasparri. Tract. can. de sacra ordin. l. n.
veškerého ohledu na součinnost svohodné vůle 583 nota) V Ríměsamém zachováván byl předpis
člověka ctnostne'ho neb hřišného (v. předurčení,
tridentský ještě ve stol. XVII., ale nyní se tam také

zavržení). — bsolutiste

vého učení v protest. theologií.

| uabsolutni v. absolutus;

jsou obhájcitako již nezachovává. Viz též titul ordinační.
Kdť.

(Srv.

'l'homassinus, Vetus et nova Eccl. discip. p. ll., lib.
l. e. Q.; Benedictus

XIV., De synodo díoec., X1., 11.

absolutně v. abso n. 4. sqq.; Gasparri, |. c. 1. u. 577. sqq. Rittner

absolutní svěcení (ordinationes absolutae) zvána Zítek, Círk. rávo katol. l. 101 nn.; a j.) ";/:.
svěcení hez titulu, t. j
d'
e svécenců, kteří
absolutor um: ]. vysvědčení o vykonaných
nebyli připsání určitému kostelu, kde by zastávali vysokoškolských studiích některých fakult, pode
určitý uřad (ofiicíum) církevní, jenž by jim posky psané rektorem a děkanem. Kolek ZK; také určitá
toval a zabezpečoval dostatečnou, stavu řime
předepsána.
uč.
z 10.jest
března
1850, ř. z.(Vgnes.
. 116;min.
z 3.kultu
dubnaa v 856
řenou a trvalou výživu. Tato příslušnost sv cenců taxa

k určitému kostelu (titulu), do jehož kánonu či
matriky zapsáni byli (odtud titulati nebo inti
tulati) a při němž trvale měli zůstati, požadovala
se hned při udělování tonsury a nižších svěcení a
byla též archidíakpnem jménem biskupov'm při
ordinaci prohlašována. Požadavek ten pak yl tak

.

69, ř. z. č. 47; z 29. května 1894 č. 9059; též

pro techniky.) 2. Listina,

kterou poručník, když

nej ele ve dvou měsících po skončeném poručen
ství složí u soudu závěrečné účty ze jmění poru
čencova, od téhož soudu na důkaz učiněné ořád
nosti obdrží, jež však ho nesprošfuje z vazku
p_risný,že kleríkové absolutně svěcení a proto cle z jednání obmyslného, které by později vyšlo na
_riciabsoluti
gi, acephali zvaní, eo jevo (g 262. obč zák. .
absolutus. Slovoto máčtverývýznam. l. s vrch o
ipso byli suspenuováni ab exercitio ordinís, jak
stanovil koncil cnalcedonský r. 451 v
nonu
vaný, t. j. buď dokonalý nebo neomezený; 2. sám
(can. 1. ist. 70, který zní: „Nullum absolute pro sebe: ens a-um (op. relativum, poměrné, t.j.
ordinari presbyterum,
t diaconum, nec quem poměr) ; proprietas a. na př. moudrost (op. rela
llbet in radu ecclesiastica, nisi specialiter in tiva, na př. dobrotivost) ; quantitas a-a (op. pro
ecclesia civitatls, aut a ',
in martyrio, aut portionís) ; bonum a-um (op. arduum s. contractum,
monasterio (u řeholníku), qui ordinandus est. pro t. j. pokud je s překážkami spojeno); pod. malum
nuntietur. Qui vero absolute ordinantur, decrevit a-um; potentia a-a (op. ordinata, zrizená, t. j. o
_sancta synodus irritam haberi hujusmodi manus kud jí nebrání moudrost neb spravedlnost), tér
impositíonem, et nunquam posse ministrare ad or minus a., t. i. název věci samé pro sebe, na př
dinantis injuríam,“ kterážto irrita čili vacua ordi Bůh (op. connotatívus, t. j. název označující věc

Absorensis — abstinence.
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i její poměr k něčemu,na př.Stvořitel),

nezá vigilie směli díspensovatí ze zdrželivosti, připa
vrslý (op. hypotheticus s. conditionatus), na př. da-li zasvěcené patrocinium nebo mimořádný trh
necessitas; též scientinaa- a, t. j. názorná (intuitivní), na pátek neb sobotu. Dle obecného zákona cirkev
mího jsou neděle quadragesímální dny přísnější
nezávislá
na
úsudku
(op.
ratiocinativa
neb
discnr
siva); 4. někdy se té
lade za abstractus; na př.
zdrhželívosti
(beza vaječných.
újmy) se zákazem
pokrmů
mléčných
U nás byvá
zákonmasi
ten
nosilnerusa. (op. numeratus), t. j. myslí odloučené

každoroční dispensí umírněn ll. Postním zák o
Absorensis (Aussorensls), diec.,bisknpstvi osor nem zdrželívosti vázá ní jsou všichnivěřící,

ské (Absorum, Ossero) v lstrii, zal. ve stol. lX., dospěvší k užívání rozumu, doživotně, jest však
r. 1818 zrušeno a připojeno k arcibiskupství krk
spaolrnomezi
bohoslovci,
se slova
vykládali
skémn (Veglía
jedni míní,
že dítějak
vázáno
jest, takdy
samo
abstemlus (abs--temetum_—.vina se zdržující)je kužlívání rozumu dospělo, bez ohledu na své stáří;
ten, kdo má přirozený odpor proti pití vína a jíní míní, že dítě vázáno jest, když dosáhlo věku,
proton enrnůže pozřítí vína bez nebezpečenství, v němž děti obyčejně k rozumu již dospívají, t. j.

že by je nezvrhl (abstemíus:inviníus).

Takový

když dovršilo
sedmýlrok
ži\ota druh )'nebot
náhled
jest
jelikož by nemohl přijímati jako kněz krev Pány obecněší,
důvodněj
a praktičtější,
těžko
pod způsobou vína, jest stižen vadnosti či překáž jest ur ítí, zda a
to ne ono dítě k užívání
u.(resp irregularitou), pro kterou právem bož

dosgělo,
snadnoestjest
Skýlll na tak dlouho zabráněno mu svěcení přijmouti rozumu
stáři; ostatn
pro kdežto
naše díecese
sporurčití
ten jeho
roz
hodnut, jelikož v postních řádech každoročně čteme:

eb01e vykonávati, pokud se neuzdri.av V prv
církvi a- : přijímalijen podjednou způsobou (chleba),
důkaz to,že nebylo nutno přijímatigod obojlzp
sohou ani tehdy,k
žbylo přiím m pod oboůjí
způssobon
v užívání
Garánni, TTrLac
canon.
de sacra
ordin. obecném.
.
[vu.]

AbsttemlusPavel
\. cBornemisz
erlum (: asce
eríu
uvm),ve stř. l.at:klášter
(a8takée i důmbbekyň). (Bram/l, 0105. 3.971
abstersorium zdrželivi)
v. puri ik o_ríum.k
abstinentes
_ en ati,té Aeriané,
g(ll'lm'lls
Filastrius
86)

iber de hacrcsibkus (Migne P.L

abstinence čili zdrželivost

jest částí církev

ního postu. Po zákonu církevním jest každý věřící
došedší užívání rozumu zavázán, v určité dny ne

požívali ani masa ani pokrmům stíých, av ně

„kteří sedmýr ok věku svého již d0\ršili". Smějí
tedy děti mladší sedmi let v den postní bez hříchu
maso
jistinaa rovni
dovoleno
\ týž
den jim
je dávati.
S
dětmi
jsou jest
oni neš
astnící,
kteri,
ač vy
rostli, vůbec rozumu užívati nemohou a v tomto
stavu trvale vězí, jako na př. blázni, blbci a pod.
lti směji v pátek maso jisti a dovoleno jest jim je
dávati.
je- liomám
však nstav
ten pouze přechodný,
jako
u
opilých,
c,h hypnotisovaných
a p., ne
ebo
je--li světlými chvinlkamí preryvan y, jako unněkte
rých bláznuubývá,
uvázání zákonem zdrželi—
vosti; poživajice masausami snad nehřešl, ale hřeši
ti,
\áže
po kteří
celý jim'
(etl jeoddávaj
půlnlo.ci—doZákaz
půlnoczidrželivosti
kdo hon c,dbá
hřešl tolikrálte, kolikráte maso v pcátekjl. Ill. Maso
a masitě
énem maso rozumíme maso
zvířat teplokrevnýmchflm
tedy ssavců a ptáků,

které dnl nad to ani pokrmů mléčallýchneb vaeč
ných. Cirkevní půst skládá se totiž ze dvou o dě
hdový
vědecképlískavíce
třídění, anýbr
názor;tnerozhoduje
tak na pr. velryby,
jiná jim
litelných části, u my a zdrželivostí, kterážto (zdrže arcit'
dobná zvířata,
aě ssavci,
přece jsou
postní.
lívost)
obec né sluje.
mluvě erostě
jen „postcm“
(tedy
v užšímvsmyslu)
řátelě
postu rádi
se Mimot
některých
krajinách
(a tak„jidla
i u nás)d
odvolávají na Spasitelův veýrokMat .15u „Non quuod právoptlatného ohvčeje'jsou pokrmy postnímí: bobři,
intrat
in os,enim
coinquínat
hocminem“,
a dále
19)
„de conde
exeu
jim však
lze (v.
krátce
odvětiti, že katolíka nikterak neposkuňuje samo
masité jídlo (in os), nýbrž neposlušnost a nedbání
zákonů církevních (de corde)
en jest
účelný: zdrželívostí tlumí se žádotívost těla (sv.
Tomáš
|
14" a.3); doporučuje se
ostatně i ze zřetele zdravotnického. l. Dnové postní
zdrželívosti jsou odedávna (mimo všechny dni
újmy ještě) pátk , soboty a neděle quadra esí
mlální pátky na památku umučení Páně, sobo yke
cti a slávě Rocliičky Boží a k přípravě na neděli.
Tolik dle zákona obece'nho- v mnoh'c hvšak kra

jinách
dlouholetým
právoplatným
aobyčehjemsoboty
naprosto
pozbyly rázu
postnního apostcm
zůstává
jen
Čechácharcidiecesní
věřící dostisynodaz
dlouho |postili
se vpátek
sobotu;Vpražská
60"
„Feríis autem scxtis et sabbatís totius anni ab
stlinere debent lideles ab esu camium“; a nejento
synoda (dle
postním
čítá
isvátek
sv starého
Marka azvyku)
tri proskesbně
dní dnům
red Na

nebevstoupenimPáně; ale zdá se, že na sklonku
XVIII. stoleti rnpůvodni přísnost ulevovala Dne
3. prosince 1801 po prvév postním řádu dispenso
váno ze sobot a dispense ta každoročně se opa
kovala, ale zd se, že spíše jen ad cautelam; po

zdějil)dispense
ale sobotni
půstrpřestal
nadob
Páteknedávána,
neztrácí svého
postního
zu l'll

vydry, l sky, slíp y, potápk) azviřatajím podobná;
dobře v ak sluší pamatovati, že rozhoduje jedině
právoplatný obyčej: a jen v té krajině, kde platí.
Ordo
orum SIllÍ
s rancisci
a Paulla, který
celý
rok seMino
postí,
dle ustanovení
Pia "0 jistí
l)sky, kartusíánům však jídlo to od sv. Poleniten
tiarie nebylo dovoleno. Dále slušno pamatovati, že
samo sebou nikterak nerozhoduje, čím se to které

zvíře živí; tak na př. není u nás dovoleno v pátek
jisti divoké husy a divoké kachny. —Zákaz„ masa“
zahrnuje všechno to, čeho č10\ěk ze zabitého
zvířete
požívatí
může, tedzy
krev, mozek,
morek,
sádlo lůj,
tuk atd.
akzáána
jsou všechna

.,masitá jídla“
, jež se ikdyž
z těchto
látek
(třeba
n pří
mísením
připravuji,
větší
jejich
částjeeskládá
se z něčeho jiného, nezávadnéhoo, apř. z mouky.

hříchem,
ale i pmasitých
připmušlí jídel
po téza\aznuie
stráncce pod
nepatmost
Zákaz masa
těžkým
předmět;u nehřešt tedy těžce (arcit citra contemp
tum
m!), kde nesní více masa než asi za jednu

starou lěkámickou drachmu (:

asi4 gůšllmyjegg

jiných
60 Žgr.
většíhoažmno
ství[Na/din
pokrmuDeje prace.“
třeba, n.aby hřích byl
těžký, kd 2 je k postnímu pokrmu masitá látka při
mísena.
naších díeccsích (jako i v mnohých jí

ných) 7. díspense dovoleno jest misto máslaku
prlpravě okrmův užívati jakéhokoliv sádla nebo
tuku
nikoli však
odvaru
masitého (po
lévky)zvírecího,
nebo masítych
drobtů
(škvarkú).

kterak,
opři adázasvěcenýHonoria
svátek; ll),
jediněřipa
Hod obecného zákona cirrkevního zeánm dvojí zdržeDIIí
Boží váno
i(dlelí naň
ustanoveni
dá-li na pátek, jest vynat.L eo Xlll.dekretmS. C. vo,st jednu mírnější,jednupřísnější. Mírnější zdrže
Off. ze dne 5. prosince 18940 rvánil biskupy na“ lí\ost zavazuje extra quadragesímam per annurn a
věčné časy, aby mimo quadragoesimu, quatember a zakazuje poživati masa atd. ze zabitých zvířat, jak

abstrakce.
právě
vyloženo,
dovoluje
však
a vaječných
pokrmů.
Prísně'
ší zJíoživati
rželívost mléčných
zavazuje
jenom in quadragesíma (tak vneděle postní) aza:“
kazujc (mimo maso ještě) všechny od živ
teplokrevných zvířat získané požívatiny, tedy po
krmy vajecne a mléčné, jimiž jsou: vejce, mléko,
smetana, podmáslí, syroovátka, máslo, syr a pod
v Čechách
zákíon
ten dosti ceterisque
dlouho. Pražská
synoda
z r. platil
1605 ve
:„Carnibus
omni
bus, quae a carne oríginem trahunt, utpote ovis,
lacte, caseo et alíis id generis, toto quadragesímae
tempore, videlícet a feria quarta cínerum usque ad
sabbatum sanctum inclusive abstineant.“ Ale po
zději (zvláště když počalo ubývati ryb) zavládl

vČe
i vquaěr
agesiměatak,
jako chách
vůbec obyčej,
v pátek,postítí
a nyníse platí
v echách
ve

všech vůkolních zemích mléko a vejce za jídla
postní po celý rok; padá tu arcíf na váhu, že jiné
postní tokrmy jsou u nás dnešní dobou řídké a
drahé.
jiný h krajinách tu a tam jest sice (v lta
anelsku) obecný zákon de ovis et
líí, Francií,
lactíciníis ještěPv platnosti, ale biskupové mívají na
základě quinquennáhtích fakult právo „dispensandí,
quando expedire vídebitur, super esu carnium, ovo
rum et lactícíniorum tempore jejuniorum, praeser
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ohledů (ať na rozkaz lékařův, af dle vlastního roz
umného a odůvodněného náhledu) masa požívatí
maji; chudí, kteří nemohouce sami se užíviti, na
milodary odkázánííjsou; manželky, děti, osoby slu
želmé, které musí při společném stolu jistí, co se
jím předloží (avšak dispense jednomu členu ro
diny udělená nesmí se rozšířovatí na celou rodinu);
cestující, kteří na cestách svých nedostanou jinýcih
než
masitých
pokrmů
atd. je-l-i
omylem
obědfřt
praven
z pokrmů
masitých
(ne pouze
masité
! tk
přimíšeny), je jen tehdy dovoleno jistí, nelze-i
v brzku jiného opatřiti aneb nelze- 11 bez citelné
škody uscltovati
pro den, v který není
zdrželivost předepsána. jiných ještě výhod a
úlev poskytuje každoročně vydaný postní řád.
Vl. jest obecným učením, že církev postnímí zá
kony nemíní vázatí nekatolíky;
smí tedy katolík
svému nekatolíckému hostu neb strávn íku i v den
postní předložíití pokrm masítý; nesměl by jej šak
předložiti
katolíku
i když
by věděl,živnost
že katolík
ten
post n.edbá
atolík
provozující
hostin
sokoul'ljes
est ve svědomí vázán, v den postní vésti na
jídelním lístku také postní jídla, aby host nebyl
nucen jís_timaso; žádá- li však host jídla masitá,
smí mu je hostinský podatí, aniž by teprve zkou
mal, zda host nějaký omluvný dt\ od má čin
.

tim quadragesima
.
ensovatí ze zá
kona postní zdrželivostí suti: a) papež v celé církví,
rtéž Li,;ntnmayer
Entwicklung
derDiekírchlíýhen
Miínchen
1877. l'zmt,
Ent
a to ijednotlivce i celés ory; dispense jeho platí, Fastendiscíplín.
i když bez dostatečného důvodu byla dána; b) bí
skup (a každý hodnostář opatřený pravomoci biskup lulggngels Osterfastens (Th. Quartalschr. Tiíb. 1893,
abstrakce (odtažltost, odziravost), ab
kou) smí jure ordinnarío díspensovatj jen své díe

cesiány (ve svém údělu) jednotlivě, při dostatečných
důvodech, z delegace apežské smí díspensovatí
celou svou díecesi, ja toho poměry vyžadují;
c) v našich krajinách smí dle rávoplatného oby
čeje i farářové a duchovní spr vcové z postu dis

pens )vatí, ale
jen jednotlivé
své dobu
farníky,
př_íijí
io-d
state.ných
důvodech,
na krátkou
; zdali
3 eštč duchovním (najmě zpovědníkům) přísluší
n'
dele žpostníd
ované řád
právo
dísžpeusační,
určuje dispense
postní man
dát
) Týž
určuje
erozsah
pro
celou diecesí toho roku udělené. Dispense lze uží
vati dle těchto pravidel: Osobní dispense, udělené
biskupem neb farářem jednotlivé. osobě, dovoleno
užívati i mimo díecesí a parochii, arcíf jen do té
doby, dokud osoba díspensovaná zůstává díece
sánem nebo farníkem. Obecné dispense, udělené
z papežské delegace, smí věcřicíužívali, jen dokud
v díecesí mešká, nikoli však mimo díecesí. Téže
dispense obecné smí užíti í cizinec, dokud v die—
cesi mešká; osobní dispens však smí biskup neb
farář cizincům udíletí jett v případech naléhavých
(kde nelze jiut obrálíti se na svou duchov vrch
nost) a ojedinělých (na př. na jeden pátek)n — Kdo
v denuújmy jt maso, užívaaje osobni neb obecné
dispense, nesmí při témže jídle poživatí ryb; ná
zev „ryb“ platí ve smyslu rozšířeném, an zahrnuje
i jiná (studenokrevná) zvířata, jichž se jakožo post
—<

na př. masa
raky, ústřice,při
hlemýždě
aních
p.'lpokžrmůvužívá,
žzákkaz, nemisití
jednom

straktní (odtažítý,

myslí odloučený, odzira

vý) op. konkretnost t. ]. skutečnost myslí netknutá.
1.0dzírání jest poznávací činnost, kterou pozor
nost svou obracíme k jednomu z několika předmětů
anebo k jedné z částí, jeden předmět skládajícíeh,
od ostatních předmětů nebo části odvracejíce.
řtrotivou poznání odzíravélto jest pmšechné, pře
hledné, povrchní pozn
.Odz Irání jest ona
—čínnostpomyslná, skrze kterou um činný od zjevu
věcí hmotné, smyslem ve smyslné představě pozna
ného, vniká k bytností, skrze kterou um činný po
myslítou poznatelnost věci hmotné, zárodečnou čili
mohouu,cnou číni skutečnou, a skrze kterou um .činný
obraz předínětu pomyslný, ze smyslné představy
odtažený, umu trp nému přivádí, aby um trpný ten
obrazsedoksebe
přirgl čili'jemtmt
tvpřizpůsobil,
ceje
předmětu,
poje setvořil,
ve ktera obra
přímo předmět sám po jehostruánce pomyslnné pozná
val. Srovnáme-l- pojem spředstavou smyslnou, která
je konkretni či'1srostitá, za obsah maici zjev jedí
nečný,pouzejeonomu předmětujedine nému vurčíté

š.

době, na určit

místé azpůsobem určí' pmři

slušný: nazvati dlužno pojem představou odtazítou,
t. j. odtažeuím a postižením bytnosti vzniklou, a
obecnojiné
o,u t.věc
j. cbytnost
postihující,
kterou
míti mohoua
také
í thoéždru
hu. Tět
to odtažitostí

obecnosti také
ůčastn
jsou pojmy
všecky,
nejen pojmy
druhmé,
o tažitýmí
zvané,
nap r.člověk,
ale

ibjedinečné,
také sr ostltýml zvané,
na ř. Sokrates.
bot pOjemjedinečnývzniká,
připojí-ttum
kpojmu
neděle quadragesímální; ale neplatí pro rostě druhovemu řípad y ve zjevu obsažené, jež um
pátky bez újmy; zákaz ten platí' en tomu, k o uží jednotlivé predstavuje pojmy odtažítýmí a obec
vaje dispense jt maso, neváže v ak toho, kdo pro
nýmipře
a áež
pospoluPvzaté,
přináležeji ozsahcm
jedinému více
to
chorobu masa požívá. Ale'! přes zákaz onnemisení liko
mětu.—
rnjyjsousum
masa a ryb dovoleno jest jídlo započítí masitou nebo méně obecně (%ásen, epos). Obecnější vzniká
polévkou a v něm pokračovatí rybami; rovněž ne z méně obecného odtažitostí, která z obsahu pojmu,
příčí se vyloženému zákazu jisti maso s omáčkou t. j. zesouhrnuznaků ,pojmupříslušných, odtahuje ně
jídle (vetitum de non miscendís cibis), platí i pro

sardellovou nebo z jiných sušených ryb přípra

které znaky.
_žitým,
méně Pojem
obecnýobecně
(epos ší(básei1)na_zýváse
srostíy
4.pZ ojdta
VcnouP.ro úplnost ještě plřidáváme,že zákaz ne jehhož obsahem jest
mět s bytnosti (člověk),

mísiti
jídel netýká
se smléka
a I“vajec, ež tedy
is
masemis
rybami
c jistis.15eůvody

(člověčenstvíl
a představujeme
Mimo dispensi osvobozuje od povin odtahujemembytnost
slji pojme odatažítým.
Člověk jest
po em sro
ností postu nemožnost. Omluvenní jsou: nemocní, stítý; člověčenství, t.j to, skrze co člov k člově
choři, rekonvalescenti atd., kteří ze zdravotních kem jest, jest pojem odtažítý. — 5. Odzíravost jest

omluvné.
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abstrakty — Abundius.

způsob,
kterýmskrze
se nepoznává
věc,jiné.
pokud
sama
o
sobě, nýbrž
obraz věci
Takjestozíd
vým jest, pokud na zemi žijem náš po 'em o Bohau,
ze tvorů poznnan.ém Naziravost (intuitio), protiva
této odzíravo'sti, jest způsob, kterým věc pozná
váme buď z její přítomnosti anebo 7. jejího obrazu
vlastního. NaZiravyjest náš pojem domu, člov
6.
A. jest
trojí: jedineijicnost tělesa
prinebo
ketrédějeřírodo
zpytec
odmýšli
těles

josef,Egyptě,
zvanýtaké
Barba
tus,Abudacnus
u. v Káhíre
žil v osef
Vll. stol.
Byl
prof. arabšt v Oxfordu, pak v Lovani (Louvainn),
B_oslězevstoupil
do řádu
ujes . Sp.
„Historia
laco
itarum s. Coptorumin
Egypta"
(Oxt.
1675, Lubek

7Šbu demlus.
za Martyrol.
Diokleciána
na ostroveě Te
nedos
(u Malé mě.
Asie),
Rom
—Ab Hallm, nestor. patr., v. E áš.

Abu lsákkben

As sal, uč. maron. cca 1240,se

něh
ho a uvažuje
jeho druh, an přikteré
mluví o mathematik
lvu, blesku stavil sbírku nařízení alexandri ské církve, arab.
obecně;
b) mathematická,
odmýšli hmotu tělesa a uvažuje velikost ',eho výklad Zj. sv. __lana,výkl. nicejs élio symbolu, mo
s kterou ve skutečnosti hmota jest sloučena; c) fi dlitby Páněa

Au
aTíieodor,
žák sv. jana Damascen
losofická, při které odniýšli filosof hmotu a ve
likost a uvažuje skutečné věci nehmotné, jež jsou
bezzhmoty a velikosti tělesné. A. rozeznává se tež ského, z.lVacca 770 (dle ljiných cca 810), biskup
v
Kará
ve
střední
Syrii
(
le jiných
v llaran
Me
totální člověk i. pojem rodový, a formální sopotamii). Sp. 43
ed,nání
většinou
ve vformě
(člověčenství);negativní a prae isivni, dle dialoogu, proti rozličnýmesoudobým haeresím (jako
o,je_--li odezíránf spojeno s popřením či nikoli. bitůiii, nestor., monofys. , jakoži proti žid
Praecisivní je buď čire formální, zakládající se moham. (vyd Mígne Pi XCVll.,) dále obšimrne
na rozdílu čiřc pomyslném, neb ob' ektívní, ne dílo v 8 knihách o pravdě křesťanství (ukázky
odiiášející se k celému předmětu, nybrž jen k jed z něho uveř. Bacha „Traité inédit de Théodoore
ucara sur la včritč du Christianisme“ v časop.
nomu přívlastku jeho, a to dokonale
objektivní Abu
I..)
zakládá- li se na rozdílu pomyslném, jaký je mezi „Ai-Maciir
.
ani implicite nekryjí (distinctío
v. Abuilaa (zkr. Abulen.), diecese ve Španělsku,
rationis ratiotinatae stricte praecisiva) nedoko
Ahulensls; tímto jménem citu e se často Alfons
nale objektivní, jeli základ rozdílu nedokonalý
r praecisivia)
is
gateD
n. cum fundamento imperfecto).
abs trakty (zlaa.t) jsou úzké páky, který/(mise
ve \arlianácli otvírají ve větrovnici ventily, čímž
vzduch vniká do příslušné píšťaly; v. varhany.
absurdus, pův. odporně znějící, přenes. odporně
myšlený, nemistný, nerozumný, nepravdivý. Ad ab
surduiii ii. per a. dokazuji důkazem nepřímým,že
mínění odpůrce mého jest nepravdivo, aby vysvitlo,
žeAmíněnímě
stnjestbpravdivo. V. důkaz.
aA.nt., kanovnitkv Limbui'gunad thnou,

Tostatiis

(v. t.) dle svého ro
ie v.svobodná
vu
l .

ištč.

Abú-1 Barakát-ben- at- Kabarí, kopt. kněz a Ié
kař XIV. stol., rp. arab. „Lam a temnosti“ (rozbor
podal Riedel v. Kirchenrechtl. uell. desPatr. v Alex.
1900; srvn
yzant. Zeitsclir. XI., 631,
I
Oriens Christ. |., 240, 3,12) kdež zvl. důležita

jest
seznam
arab. křest.Schrif—
spisi'i
(srvri.část,
Rieddolbsahujicí
„Der Katalog
der christlichen
ten von nbn- l-Barakát“v Abli. der Gótting. (je
sellsch. (. Wissensch. 1902)

hú-l- :hassan v. juda ha-Levi.

Abú-l-Faražv. Bar chraeus.

„. 1841v Seelensbertu v Nassavsku, ..t1895, belletr.
Abú-l-Nalíd v. lhii Džanách.
sp.
něm. Evilenburgu
(Sebr.
3,8991819,1885
—S2. Franvet.,Wiesbadenu.
něm. 5k.lad
hud.,
abuna, hlava církve abessinské, v. Ahessinie
Měl studovati prot. theologií, ale oddal se hudbě. str. 1 .
Naps. mnoho písní a sborů, které iievynikají tak
Abundan tla sv., panna ze Spoleta Vlll.—lX. stol.
uměleckou cenou jako líbivou melodii. Někter ě Dle legendy slul otec ejí Exuperius, matka Sigis
munda.
natkou po nikla A. poutod $\. země,
texty církevní
„Ave dMaria“)
podobnným
způsobem
zhudeb(na" př.
— 3.1..
v,ík
zeiger f. d. katli. [)(—ileisíliclikeiut“d
ve Frankfurtu n. M. se do Spole a. Sv.
(v předm. Saehsenhausenu), něm kat. spisovatel kdež žila as 5 let jakočepoustevníce, načež vrátila
Abundantius
sv., (Mart. nslapoluseb Lvem, Doná
ask, hist acestop.; Jr. Ausflugnach d. gross.
tem a Nicepnorem.
Abundanttsiussv., jáhen,mOčl1l.ví ímězza Diokle
hause (l
, nde des Fíírsten 'lalleyrand (1890), ciána, spolu s Abundiem, Marciánem a janem
Die maríanisclien iAntiphionen (1895), A.
e (Mart. Rom. 16. zári

avyzn.

blensbild [životo
bta sv hrcu
č. 1.buved.]
895), Die Familie auf christlicrher A1Grundlage(1897),

Ahundíusnsv.l.
bisk.
ivtal.
450—469),
vThessalonice,
řítel
a nánst.Com
bisk.
(ihrer durch
Limbur činný
1 jižp Md pt) Ulrich,
malířv
Augšpurku,
153'. comskčho Amantia. Papež Lev. vyslal jej jakožto

Ala/. v kaplis 'v Afrry naaLešském poli (Lechfeld) legáta svého do Konstantinopole, kde s us ěchem

Abuabv
Abo ařeč. světice.
výjevy
z umučení
Abua lékař,
Bevkr ].11.v(Abubacer)
ibn Tofail,
filos.
Quad ixu u Granady
cca arab.
11

čelil
nestoriáni'im
a eultl chiánům
a přiměl
k podrobn
Sv. 2.
na Attribut:
jelen l'lnatolia
mrtvé
dítko (vzkrlsil z mrtvých jediného s na boh těho

polianna).Rom.
— 214mansionář
sv.
v imě
:. v Marokku 1185. S]) filos. román „Hajj ihii (Mart.
dub .)-— kostela
.
a mě.etra
v Kordubě
(Cordoba), od Saracéni'i pro víru uiiiuč. 854 (sfat
jokdhan “"-ž: „Živoucí, syn Rostouciho“) n. „lČov
a tělo jeho dáno na pospas divoké zvěři); Mart.
přírodní“ apřel.
do
lat pod vývo
tit. „Philosophus
auvto Rom l..čce
— 4. mč. řím. za cís. Valeriána,
didactus“
do 11
iěn.;)
pouze přirozený
bez zevení) schopnosítí člov ka až k poznání Spolu s lreiiaeem; oba vhození do kloaky, protože
oha pod. náhled vyslovil Rousseau); positivní z ní vytáhli tělo sv. Concoidie, tam uvrženě. Těla
náboženství podávvá prý nevzzdělaneům ve formě jejich b la odtamtud od justina, kněze, vytažena a
představy to, co filosofie poskytuje ve formě pojmu v krypě sv. Vavřince pochoyan
Rom
26.5
.
, č. řím. za cís. Diokleciána303,
l(Ipod.náhled
vysl.H
ge.l)
— 2Mohamedovy,
es-síddik, uspoř.
1. ka spolu s Abundantiem, Marciánem a ]anem. Ma
(f632—34),ootec
Ajšy,
manž.
atr
Rom. 16. září.

R. 1583 těla těchto

mě.

první
sbírku
koranu.
vojevůčíce
Chalid z kost. sv. Kosm
podrobil
perskčásti
prov.
lrak a jeeho
ást Syrie.
Část mešity
El-Asák v]erusalemě nazývá se mešitou A--u B—a 6. jáhen, mč. za iokleciána spolu s knězem Kar
Abucara v. Abukara
poforem (Carpophorus). Mart. Rom. 10. pr.os —

Abu Said — abusus
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7 mě. dle Mart. Rom. 14. pros. „za cís. Numeriana 11. květ. l904 (contra turpe mercimonium cum mis
a vladaře Olybria do ohně uvržení, a když z něho sarum stípendíís) upadají klerikové nekněži, ob
chodujice mešními stipendíemí, v sus ensi a ne
bez
úrazu vyšli,Samaritán,
mečem usmrceni.“
Abu
žíl cca 1010 nepochybně mohou dalších svěcení přijmouti. irregulárními (tota
v Egy;ptě pro krajany své tu bydlící zhotovil arab. liter) stávají se také D') kleríkove' vyšších svěcení,
překl. Pentateuchu, abydjím vytlačil za nespr. po jestliže konají sice funkce svěcení přijatých, avšak
stiženi jsouce větší klatbou, suspensí ab ordine aneb
kládaný překl.ažida Saa
interdiktem osobním neb místním, jež jim konání
Abu Sal i\(Abbatatríarcha
Slaalama)].
sv. Frumen
tius
ethíopský,
"žen ve těchto funkci zakazují, přece proti tomuto zákazu
stol. XIV. provedl revísí ethíopskěho prek. Písma opovážlivě, vážně, slavnostně aníkolí 7. nutně po
mnaszakl. preel.k arab. Srvn. .Szv'kora,Uvod do třeby jednaji nirlllegularítas ex capixte violatae cen
Abu sŠállh (Selah), Armen, nepochhbně v arme'n. surac
l—6.X
. ;vyšších
18.
Vl. c.
V. 7.]C.
.,. jedná .;3
se oc.úkon
ze svěcení
kolonií, která na sklonku XLstol. v gyptěs
a1nikoliv o funkce svěcení nižších, které
dila. Někdyp r. 1208 napsa
sal dílo o kostelíchaa plynoucí,
l laikově konati moho-.r. Zrušením censur nepo
klášteřích cŽypotských, pro círk. dějiny a topografii míjí vadnost, nedbáním censury způsoben, neboť
jest tento následek na nevážnost k censu
1895 Oxon.
Evett semít.
a Butler
olu stanoven
svelice
angl. důle
překl.tev (vyd
Anecdota
ser. s ll.).
rám. V případech tajných udílí dispens biskup
abusups, zneužití, zlořád, užívání nepřístojně, (Trid. XXIV. cp 6. de ref.), jinak Apošt. stolice.
v mluvě právní zejména zneužívání zakonných Vadností ex deplícto a. a. stlh právo círk. takě
ustanovení proti patrněmu úmyslu zákonodárcovu
příjavšelasppňwsvěcení
podjáhenské
(c.4. ty,[kdo
10.,
6 aneb
složivše
následkem nechvalněho zvyku. A. svátostí křtu a všecky
svěcení je v právu círk. vadností (írregularitas ex slavněx sliby c 32. Cl. 27. q .), učiníalípokus man
delícto). — a) a. baptis mí ( fonte rc.us“) Touto želství uzavříti. Druhou kategorií vadnosti, zvaně
vadností, kterou církev stíhala Šludařství sekt novo „sacrisreus" jest:cc)n. ordin ationis, nezákonně
křtěnců, stižen jest: a) Kdo nepodmíněně, vědo přijetí svěcení. Zda ti, kdo nezákonně svěcení pří
mě a dobrovolně, vážně, bez příčiny, veřejně jali, přímo aneb nepřímo, t. j. porušenímsuspense,
stávají se irregulárnimí, vtom kanonísté nejsou za
(/)'
Summula
|, 11.410;
(iam/mrd
e s. jedno; poslední však zdá se býti pravděpodob
ord.Amnbnrle
l.
324)
znova křest
ať slavný
neb jedno
duchý (“bez obřaadů), dí (c.
lll. 42), nějším, a proto lze je počítati mezi írregularcs ex
aneb, dospě\ k rozumu, křest znovax za těchto capite violatae censurae, kteří jen teth propadají
podmínek přijímá (c. 65. D. 50.),j
ož i ten, vadnosti, konají--li přes zákaz suspense funkce
kdo při takovém křtu veřejně služby akolytskě plynoucí ze svěcení, jehož nezákonným způsobem
koná (c. 2.
. Kde není úmyslu křest opě nabyli. Sem patří: a) Ti, kteří vědomě a svobodně
tovaíl, není xtéž irregul, jako toomu ři opětném konají funkce plynoucí ze s_věcení, jež příjaali od
us podmínkou, je-li|k toomu aspoň nějaký dů biskupa, o němž známo, že je hludarem, vyobco
vaným, suspendovaným aneb interdiktem stižen
vod (Bencd. XIV. d. syn. dioec. Vl.I c 6.). No
q.
l, 2. X. V. S.). jestliže pří
křtěnec propadá vadností úplně, kmotrů se vůbec (c. ll C.
jali svěceníl bona1fídce,jedná se o pouhou suspensí,
netýká. _ď)irregulárními (írreg totalis) “sou dále

Nv.

zníž mohou býti dispensování. n') Tí, kdož, pře
skočivše některé svěcení, hned \ yšši přijímají (or
dinatio per saltum). Svěcení je sice platně, ne
jedná--li se o svěcení biskupské těch, kteří neob
drželi presbyterátu, avšak nedovoleně, a tako
podporou bludu. Sv. Au vstín jmenuje a. & „imma svěcenec, fungujc-l-i, stává se irrevulárním (c. 5.
nissímum crimen“ (c.
. .
con.), jenž již D.;51n..D52;X..V;c.un.X...V29)7)Tí,
kdo svěcení dosáhli podzlsoudně(furtíve, ordlnatlo
v nejprvnějšich
dobách
krádež
že byl stíhán
(can. cirkve7
ap.4 7.).jako
Dis zločin
ens odsvato
vad obreptítla), nejsouce biskupem připuštění (c. 7. D.
;
.30r, upadají v suspensí a teprve jejím
ností a ., edn á-li se o zločin veřejný, udílí pa
porušením v irregularitu. Totéž platí i o těch,
pež,
dle 'lrid.
(XXlV.c
6.d r.ef) té
biskipip.
) a. jinak
ordinis
(„sacris
reus".lrregularitě
pro kteří téhož dne více vyšších svěcení řijali. Č) Ti
padá a) každý, kdo vědomě, vážně a se všemi kdo platné manželství uzavřevše a t lesně doko—
obřa y a odz aky, církví předepsanými, koná navše, bez zákonitěho svolení manželčina vyšší
funkce vyšších svěcení,jichž dosud nepřijalc ], 2 svěcení přijali, nemohou jich vykonávati, leč by
. 28). Z toho plyne, že, má-lí kdo upadnoutí souddně s m trvale rozvedeni byli aneb manželka
vlrre larítu ex a. a. to
druhu, musí opová dodatečně souhlasila a zákonným podmínkám vy
mpo
žlivě onati funkci, která p ne 7. vyšších svěcení, hov la (c. un. in Fxtr. loan. 6.). f.)D
nikoli úkon jmisdíkční, kteršstí tím kteerým vyšším čítatí lze ty, kteří vědouce, že klatbouá lstížeeníjsou,
ouce, že
svěcením snad spo en bývá, a také nesmí jednati svěcení přijímají (c.3 ..X V. 39), a
se o úkonnnepatrn ho významu, který není dosta tím s úřadu složení, resp jsou-li řeholníky, suspen
tečnou látkou pro těžký hřích. Neboť lehká vína dování jsou, přece odvažují se funkce přijatého
svěcení konati. Č) Konečně částečná írregularita
nezpůsobuje
leč jen
jednáse
o vadnost \\ irreĚularítzy,
zlo inu abití.
Protehdy,
klerika
je-lítato
i toho, (c.kdo
svatokupectvím
se domohl
21.vědoměl
V. lc.),
cž platí i osvěcení
těch,
vadnostčásteěnou, nemůže dalších svěcení přijmoutí, stíhá
nebrání mu vša vykonávati funkce svěcení již kteří vyšší svěcení přijali od biskupa, který nejcn
přijatých, pro laika byla by obecnou; avšak je diecese, nýbrž i hodnosti svě biskupské se vzdal
l.
1. is.), aneb od bisskupa cizího, bez pro0
poclíybno stíhá- lí vůbec laika, a nemá ted y pro

ti, kdo bez potreby,vvědomě adobrovoln

ve věku
dospělém prijimaji
neb
rozkolníků
(c. 3. křest
l.;4od známých
.C. 21 bludařů
květ. l7l8).
Prozrazujef toto 4obcování s bludařem ve věcech
svatých nejen nestálost u víře, nýbrž jest i jaksi

—

praxi významu [Noldin, De poenis ech“ n. l33,A1];
en v případu veřeJnosti vyhrazenna je dispens
stolici. aby
Posv.
m kongregace
již obřa
tonsuristé
sm lí přidovolila
slavně 117.čce
mší sv.
konati služby podjáhe,nskě ovšem' jen v případech

de
urísdíctíonís,
zneužítí
pcustněho listu biskupa
vlastního (Trid.
XXIII.ravo
cp. 8.
mocíecírkevní.ř.)opouští se ho, kdo věd,om ne

maje poslání ímissio legitimal, osobuje si právo
k úkonům, jež pravomoc církevní předpokládají
(c. Nullus C. 9. q. 2..) Neení írregulárním, poněvad
nutností a bez
svkěcení
henského.
Dle manípulu,
dekretu 5.odznaku
C. C. 25k
vět. podjá
1893 a zneužití pravomoci nezpůsobuje vadností, jako \y
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ab abusu apellatío.

konávání funkcí nepřijatěho dosud svěcení, pro
padá však zločinem tím, dle miry zneužití juris
dikce, arbitrémim trestům, ato jak laik, tak klerik
(c. 27. X. V. 10.)
a klerik i tehdy, může-li se
vykázatí svěcením, jež konání té které funkce ju
risdikční podmiňuje (na př. kněz, nemající juris
dikce zpovědní), nebot důvodem trestnosti není
nedostatek fysicke neb duševní způsobilosti, nýbrž
nedostatek jurisdikce. A. j. dopouští se však i ten,
0, maje pravomoc, tuto rozšiřuje na osoby a
předměty, jež jeho pravomoci nepodléhají, a vůbec
nedbá-li, vykonáva'e jí, zákonů církevních. Pro
středky, jimiž v pripadech zneužití jurisdikce se

sessione obdržetí od parlamentu dovolení k sv.
přiáímání, byt mu je i biskup odepřel, dokud biskup
ne okázal,
v právu
mujen
je.toDomnělé
toto
právo, že
jímž
by hnebaví,odelpřev
le ve rancii
právem
církevním bylo bývalo, co parlamenty jako takové
připustily, odůvodňovalí gallikáně různými sofismaty,
»
'
tim,
' v 0-1“ab a. mlčky uznala, ne
protestujíc (což do jisté míry o kleru franc. tvrdití
lze, nikoli však o Stolicí ap), aneb tím, že král,
jsa ochráncem círk. zákonů, má povinnost odstra
|_

niti pohoršení, jež z nespravedlivých rozsudků
plyne, a že má právo, poněvadž kánony jsou také
zákony občansk mí potvrzeny, vlastní vynosy své
řípuštěníin appellace ab. a. chrániti. Dovolávali se
zjednává
se strany
poškozených
náprava,
ř n . prosba
neb rozklad
(supplicatim
a o (jsou
vo éž ráva přirozeného a '. v. Překročí-li duchovní
láni (appellatio), a mimořádně: zmateční stížnost sou ce sféru Svého zmocn ní, zabíhaje v obor svět
(querela nullitatís) a odmítnutí soudce írecusatio ský, nenís oru, že lze se obrátítí ke kompetentnímu
'udicís). [Gas-pani, De sacra ordinatione l; Hamr, soudci sv tskému, aneb, vynáší-li rozsudek, ne
ath. Kirchenrecht; Í'Vifflz, lus decretalium, Bam maje pravomoci, lze e proti němu dovolávatí
ninglmmzn, De irregularítatibus. Monast. 1863; i moci světské, vždyť tak činil i sv. Atllanáš, do
volávaje se pomocí Konstantinovy proti nezákon
|
RgŠ/mt,
Die Anfángc der írregularitáten. bar.
Freib. nému jednání synody tyrske- je-Ii však u. ab a.
ab abusu appellatlo čilí jus dandí recursum tím, čím ji míti chtěli gallik né, febronianistě a
propter abusum potestatís ecclesiasticae (appell josefinisté, jest jen křiklavým porušením církevní
comme d' abus), technický výraz pro odvolání pravomoci, bez niž nebyla by církev dokonalou
z rozsudku soudce církevního k orgánům správy společnosti. A proto právem církev od svého
státní v řípadech domnělého zneužítí mocí du prvopočátku tomu se bránila, aby ochrana, kterou cí
c ox i. o vzoru knížat rotestant. take' panov sařové křesťanští jí skýtali, nezvrhla se v byzan
níci katoličtí od počátku Vílí. stol. znenáhla jen tinskě poručnikování, k němuž :: má a. nutně vede.
tv normy počali za veřejně právo církevní poklá Proto ohražovala se církev na př. na sněmu anti
dati, jež sami uznali. l v zemích katolických měla ochijsként (c. 2. C. 21. q. 5.) a na lll. sněmu v Kar
církev, jako ústav státní, policejní moci podrobený, thagíně r. 396 c. 9 proti tomu, ab sesazení bisku
dle absolutistick. názoru sloužiti domnělým zájmům pem klerikové k císaři se odvol vali, a odmítala
státu, jak hlásala to tehdy vytvořivši se theoríe neoprávněné appellace různých sekt, kteréž, od
o svrchovaném právu circa et in sacra, vedle n'ž Pavla Samosatskěho, pomoci světské proti roz
státu, mimo jiné, přísluší i právo appellationís ab sudkům církevním hledaly, zejména donatistů a j.
a. Plyne pak, dle této theorie, a. ab a. z ochrany Zakazuji tak činiti i četné výnosy papežské ze
(jus advocatiae), již stát je cirkvi povinen. Vlasti jména Martina V. ]. ún. 1428, Sixta l\'. 18. květ. 14 6),
tohoto domnělého práva státu je Francie. kde a sám sněm trideni. (XXV. cp. .: „Nefas autem
v praxi uvedeno pragmatickou sankcí (Bourges sit saeculari cuiíibet inagistratui prohiberc ccclc
1438) jako obecně rávo německé a kde mu kal siastíco judicí, ne quem excommunicet, aut man
vinisticky smýšlející Petr Pithou mezi svými „svo dare, ut latam excommunic. revocet“). Tomu ne
odami francouzské církve“ [1594\, jako palladiu vadí. že i církev katol. obracela se za pomoc
těchto svobod, jedno z prvních míst vykázal. Roz k císařům, aby rozsudek svůj provésti mohla, jako
sah jeho, le čl. 79. těchže svobod, omezu'e se
dobách (ep.
donatistů;
tak proto,
dí sv.a
na zásah moci duchovní ve sféru moci sv tskě, vAugustin
l85. 22),činila
aby věřících
přeLjak
bludem
na porušování práv a svobod franc. církve a ne od adem chránila, což je také součástí ochranného
dbáni královských nařízení, parlamentnich usneseni
gr
va,
jímž
'e
stát
cirkvi
povinen.
Kdykoli
však
a přijatých ve Francii kánonů, se strany biskupů. ínila tak, ni dy roto stál nepokládala za instanci
Soudni dvory (parlamenty) vša záhy šly dále, ne vyšší, po
m SRI náz
.
uce
rozpakujíce se na úkor práva církevního příjimati smetla vedle mnohých cirkevn. práv i toto necír
každe odvoláni kněží ilaikův i v záležitostech kevni, domnělé právo cirkve franc., avšak Napo
ryze církevních, usurpujíce si tak právo rozhodo leon v 6.—8. organ. článku a. aů a. jako politické
vati i o ncjvnitřnčjšich církevních otázkách. A že zřízeni zase obnovil, vymeziv případy, kdy ne více
nedošlo to ve stol. XVII. za vlády parlamentního k parlamentům, nýbrž ke státní radě z rozsudku
gallikanismu ve Francii, kdy zaujali četné stolice soudce cirkevn. lze se odvolatí, třeba přesvědčen
byl, že rozsudky státní rady nikdy nemohou účinků
soudni'zavili
negřátelé,
vajíci
a-í: al: cirkve
a., ke zni
ení právjansenisté,
a ujařmenizneuži
cirkve, rozsudku církevního zrušiti. V dobách novějších,
k formálnímu rozkolu, jest jen děkovati králům, kdy princip státní církve, jenž jest otcem a. ab a.,
kteří z ohledů politických mnohou přikrost soudů nemá více mezi státníky tolik přivržencův, usta
svých vůči cirkvi mirníli. Parlamenty omezovaly novení o ní ve Francii (kde však od dob roztržky
pomoci a. ab a. ne'en všecky exempce : mocí zase častěji k ní sáhnuto) i jinde dílem upadla v za
soudů světských a tak bez ohledu na výsadu fori pomenutí, dilem nahrazena novými ústavními zá
před soudy svě volali i kleríky, nýbrž nerozlišu kony, které zneužití moci církevní ve světských
jíce mezi formou a obsahem rozsudku soudu du záležitostech, je-li vůbec dnes možno, ráni. _
chovn., pod záminkou porušené formy všecku O rozšíření tohoto, církevní jurisdikci tak zhoub
církevní jurisdikci mařily, tak že, 'akmlle byla a. ného, absolutistickým státem neprávem si osobo
: ; -. „_
dána, nesměl bisku na pr. sesaditi nc vaného práva a. aó a. mimo Francií největší zá
hodněho _faráře a jurisdikci mu odniíí až do vyři sluhu má jansenista van Espen (Ius eccl. univer
zeni appellace. Ba frivolním rozlišováním mezi pe sum, Lovanii 1700) a jeho žák _lan Mik. Hontheim
titorium a possessoríum ve věcech duchovních do spisem, jejž pod pseudonymem just. Febronia (po
sestře své Febronii — odtud febronianismus)
vedla!é,sevměšovaíi
parlamenty,
opětovnéježzákazy
lovs
i dopřes
záležitosti,
týkalykrá
se Frankfurtu 1763 vydal, nadcpsav jej De statu Ec
udílení svátostí (manželství, fakulty zpovědní, sv.
clesiae
et de hakuna
potestate
Pontificis
rakouských
dičných
zemíchrom.
došly
zásady etc.
Fe
příjímání atd.). Tak mohl na př. appellant in pos V
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broníovy praktického upotřebení zvláště za císaře
joseía ll. (josefínismus), kdy a. ab a bezohledně
praktikována.
pk o a. ně a. van Espeen
po nemde všichni
kanonisté4
v(a traktátu
recursu dvorní
ad princip
(cp.4 rakouští)
5 4., 5.),
ze soudy světské nechtějí tímto rekursem podpo

rovati
církevní,
bránitia
tomu, porušování
aby bisku discipliny
'
minkounýbrž
visítace
korrckce
svým
okojnémdržitelů
drženíoúřadů
úřadu círk.l“rozsudkem
a funkcí s ním spoje
pých nerušili. A v trakt. de censur. cp. 2. 5 5. dil,
ze,v vidi-lí panovník, že duchov. soudce absolučni
a tíestní moci své neužívá dle evangelia a před
pisů církve, nýbrž zneužívaje jí způsobuje v církvi
í státu zmatky a pooddané utiskuje, jest jehopo
vinností z moci sobč Kristem danné tomu přítrž
učiniti. Jakmile rekurs je povolen, mohou duchovní
funkce svěcení svých vykonávati a beneficia uži
x-ati bez ohledu na censuru, již snad byli stiženi
(tract. de recursu ad princ. p7.). Aby práva toho
sroučí
důrazem
biskupůmcleg.
byloe lze užití, dopo.
(tract. proti
de promulg.
gs .),aby vrchnost světská zabrala jejipchstatky a
zbavila je státn. občanství Po něm dávají tuto
radu, immíssíonís in bona tempor, proti biskupům,
nedbajícím a. aóa a., i raakouš. kanonisté josefi
nisté, zejména Pavel z Rieggerů, jehož učebnice
jen
býti
právai Hontheím
církev. použí
váno.smělo
Neejin
anko k výkladům
a. ab a soudí
v 8.
kap. svvéhho Febioonia. .V kap. 9. snaží se ji odů
vndllití, nikoli však důvody historickými, jichž
jinde tak rád se dovolává. Dle Febronia jest zne
užitím moci duchovní, proti níž lze a. ab a. užití,
vše, co odporuje státním zájmům a zřízení, veřej
nému pokoji a ustanovením sněmů akn o,nů tak že,
třeba ji omezoval na abusus notorius et manifestus,
lze ji vždy oužiti, ať jde o jakékoli zneužítí moci
církevní, a ez oh eduunaa,to zda se jí censuro
vaný vzdal neh ne. Skoro doslovně otkáváme se
s touto theorií o a. ab a., jk podáv ji van Espen
a Hontheim, v knihách rakouských dvorních kano
nistů Eybela, Pehema, Rechbergera, Rautcnstraucha

některý positivní zákon státní. Případy porušení
církevn. zákoonu ou 7. rekursu zcela vyloučen.
O stížnosti rozhodují úřady správní, nenáleží- li v c
k pořadu práva civilního neb trestního. Legitimo
ván ke stížnosti jest poze ten, do se domnívá
b' ti ve svém rávu zkrácen. — Se stanoviska
Cirkevn. práva nelze tohoto domnělého práva státu
uznatí, poněvadž se jím popírá podstata církve jako
neodvislé, dokonalé společnosti, jež k existenci své
pomoci
společností
nepotřebuje,
a poněvadž
a.
má a. jiné
spočívá
na urážlivem
pro íkev
před
pokladu, že nemůže neb nechce pořádek a spra
vedlnost v oboru své působnosti udržeti a potře
buuje k tomu vyšší moci. A proto v konstituci Ap.
Sedis z r. 1869 vynesena excommunicatio latae
sent. speciali modo Pontifici reservata na všecky:
ímpedientes directe vel índirecte exercitium juris
dictíonis eccl. sive interni, sive externi foni, et ad
hoc recurrentes ad íouum saeculare ejnsque man
data procurantes.
Pokládáme-lí a
appellaci, která má za následek potvrzení aneb
zrušení rozsudku soudu duchovního, připouštíme
tím,že státu ve věcech duchovních sluší jurisdikce,
což správno není. Máme h jí. za pouhý rekurs,
není (: ab a. nu,tna ani odůvodněna poněvadž
rekurující není bez právní ochrany u soudů círk.,
maic právo podati kanon. lekurs k círk. instanci
vyšší Nezabihá-li tedy církevní jurisdikce za meze
své působnosti \! pouze o čanský neb politický
en na základě domnělého práva
a-l
rvněn rozsudky soudce církev
podrobovati osvé revisi a provádění jich činití
závislým na své líbovů li. [Srv. Archiv t. k.
1904: Růst/l, Kirchenrecht

im Zeitaltcr

der Áuf—

klárung;
mezi církví
a státem v Rakousku
od
prof. dPoměr
dr. K. llermzra
v Praze
Id:rlt

Všeobecné
zásadyčasop.
o poměru
církvle k státur. vHeina
„Roz
hledec
h“ (příloha
„Čeehc

Kath. Kirchenrecht, Padcrbom 1901,
l.násl.]
Abybergová Eva, malířka švýc., 71.1588,2.1669;

kost. v Arthu jest od ní obraz „Mariánsky
aj.a, aže za ní nezůstala zákonodárnápraxe jose \Ž/allctaápuc.

finská,ovšem
ukázánnebylo
no budetěž v lépe,
lánku
o josefinismu.
Abydus (Abydos), někd. biskup-ství (cca 451 až
jinde
všude
snad v do
v prov. v.
Hellespontus.i
eFuóel ier. 445.
bách absolutismu podrobována disciplinární moc 787)
Abyssíníe
Abess
A. C. zkratka: annonCehristí; ante Christum;
biskuáiůžrv příčině
státní. Augustana Confessio.
1831 v přečinů
beelgickécírkevních,
konstitucí moci
prohlášena
aeacíav.
neodvislost církve, byly i ostatní vlády nuceny ne
Acacíané, asekta ariánská, ut\ořila se 359 na
státníckěho, církev ujarmujícího systemu se vzdáti
aneb jej v duchhu času upraviti. Osvobozující hnutí semiariánské syn. seleukíjské působením Acacia
r. 1848 odstranilo i u nás a-1' ab a. ,jež formálně Caesareiskčho. Zavrhovali proti orthodoxii slovo
udržela se až do březnové ústavy z r. 1849. Touto
u_uuotawg,
proti semiariánům UglOLOUOLOQ,
proti
ústavou
cirkvi zzaručená
určitčjí11.
vymezena
konkordátem
1855, s_voboda
ehož článek
uznnváá anomoiům uwummg, a prohlašovali za správný
právo cirkve nzaliduchovníe soudnictví 'ak duchov pouze výraz 'nuomg (podobný), odkudž nazýváni
byli
„homoiové“.
Sekta
aů
trvala
pouze
několik
ních, tak laiků. Na jeho základě s o íval zákon
ze dne 8. ří na 1856 o církevn. man elském právu let zanikla brzo po r.
katolíků a rmanžel. duchovních soudech. S konkor
euaclna S\., biskup Am
v Mesopotamii,
dátem padla i tato vymoženost a po sněmu vati— súčastníl se 420 synody vSelleukíi, prodal ostelnl
kánském snažil se liberalismus znova zeměpan
a anů,
vykoupil
strženými
r. 472
kterépištězi
ímanéza veně válce
s perským
skou moc v soudních věcech duchovních zavésti, nádobí erš
což stalo se u nás kvčtnovýmí zákony z r. 1874 králem Bahramem V. ajali, a trpíce hlad je za
a. aóa zase k životu přivedena, ovsem n": vražditi chtěli, aby je nzemusilí živiti. Biskup poslal
v bývalé příkré formě, nebot doby absolutismu je (10 jejich vlasti nazpět, Bahram b [ touto obě
nlinuly a v jiném prostředí nemůže se mu dařiti. tavosti biskupovou tak dojat, že si přál ho poznati,
ozoruhodno však jest, že, ač těmito zákony a císař 'lhcodosius ll. poslal jej k jeho dvoru. Pa
mnohé ze starých majestátních práv za své vzaly,
mátka A. světí se 9.4dubna (v círk. syr. 17. dub.
přece dosud katolické vlády, vedle placeta, hou Srvn. Nil/zs:Kal. l., 7)
ževnatě drží se gallikánskeho a. ab a. 'lak rak.
aclus. „. cca 322, hisk. v Beroee (Beroea,
zákon 27 kt.vě
vg 28. zase do rak. zákono
Alelppo)
vynikalakta
učeností
ctnostmi,
přinesl
pap. 378,
Damasovi
sněmua antiochíj
dárství rekurs abl abusu zavádí, což bylo vždy' a llaleba,
kýmsí konkretnim měřítkem poměru mezi církVt a ského a súčastnil se synody v Římě, jeho přiči
státem. Rekurs ten je přípustným jen tenkráte, něnínl schisma antiochiiské odstraněno a spojení
byl-lí opatřením cirkev.n představeného porušen syr. církve s Rímem obnoveno. R 381 súčastnil se
:r—l
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Acacíus — Acanthis.

sněmu konstantinopol. Pap. Damasus vyloučil jej
ze společenství
svého,
protožeAntiochiis.kého
Spolupůsobil 1řaí
nezákonné
ordinací
Flavíana
počátku episkopátu sv.Jana Zlatoústého přišel398
do Konstantinopole jej navštívit, ale nejsa spokojen
s přijetím, jehož se mu dos t,alo stal se úhlavním
jeho nepřítelem. Byl přijat papežem lnnocencem ve
společenství, teeprve když odre kl se všeho nepřá
telství proti sv. Janu Zlatoúst. A. ujímal se zprvu
Nestoría a psal proti sv. Cyrillu Alex.; později však
přidal se k jeho stanovisku; přál si polepšení Ne
storia a spolu jevil horlivou snahu po ravověr
nossti. Z. 432v evysokémv věku 110 lei. achovánv

jsou_8
144. od něho 3 listy a vyznání víry (Mígne LXXVll,

Aňcaclus,bisk. Caesareje

Palestinské

ocr);gii),
vyznavač
viryngelos“,
Kristovy za
a
ráncc neohrožený
věřících, zván
„aAgthan
cís. Decía 250 . 251d ožaláře uvržen, potom vy
slýchán konsulárem Marcianem, jenž protokol před
ložil císaři. Cisař naplněn obdivvem nad výr oky

A--ovýmí, rozkázal, aby propuštěn byl na svobodu.

Sn
nis3 s.—900.
A--ií cum
ciano'L„Actad
v Boll.isputatio
Martins 111.,
V c Mar
vých.
památka jeho slavena v různých dnech; dle Ponno
mareva (v Prav. bog. enc 1,367) dlužno klásti pa
mátku jeho na den $.b bř. (den jeho výslechu

Aeacius, hisk. inelítéuský

v

ale Armeníi

31,—438 ač byl přítelem Nestoriovým, napsal 431
pojednání proti eho bludům; na sněmu efeském

se všemo
ale marně;
sám,' něchestoria
zd,á přivésti
klonil sek orthodoxii,
nějaký čas
340, snažil

žák a nást Eusebiův, horlivý zastánce arianismu,
vyníkající jak nadáním a vědomostmi, tak i intrí
kami a lstívosti. R. 359nna synod. seleukijské stal
se původcem sekty o něm nazvané (v. Acaeiané).
Za pravověrneho cnsaře joviniana podepsal v Anti
ochii 363
nicejské,
ale za cis.z..366.$
Valensa
vrátil
se osym
ětmbolum
k arianismu,
sesazen
obširný vyklad kn. Fkklesíastes a rozličná pojed

k monofysitismu, jaakkvsyesvítáz listu jeho sv.aCyrillu

Alex. Zachovala se homiíie,kterou A.měln němu
efeském
(Migne
LXXVll.,
68násl.), jaxcllyla
listy
poslané
sv.PG.
Cyrillu
Alex.14(ibíd.
693, 838) V církv. vých. ctěn za svatého (svátek
.dub.,v,lgřeneseni
15. září),- svm. Pono
marca
rav. bog. ostatků
enc. [, 371.

Acacíus sv.. mč. vMilé

tu (v Karii v Malé

(321)byv
po zachován,
rozlič. mukách
náni; zezlomky.
všeho toho
však
zachovaly
se pouznene Asii) pod Liciniem císařem
tu'azu
sťat.
patrné
Ir vn.
E :p/aan
Haer.
vcírk. prav. téhož dne). Sr.vn
lůuzrlquunc/narm II s 1 l, Hafo/:, Cone.-Gesch.Š
Nil/c: Kal! 11.,581.
1,714
Acaclus sv., mě. v Pruse (Prusa) v B)thinii
Acacníus,bisk.
tjerusalemský,
jehož
slavi
se v c.
..29 dub. Nil/z: Kal.
]2 ll.,pa7u|átka spolu se sv. Patriciem(v. t.), MenandremaPol ae
Acacíus (Agathlus), sv. mučedník, jeden7ze 14 niem. (Boll. Marus IV 582—3. Mar t. Room. 28. ub.,
kv.kněz
Nilla-Ka
162.
sv.
Pomocniků,rodemz
setnikvzpů
cí vc. cřec.
aeisu19.
sv.,
anm.čl.2
v Sebastě
za proná
sařském
vojsku, byl proKasvou adocien
víru nohýmí
sledování Diokleciánova cca298, Martyr. Rom. 27. lí

soby
potom Maxímina
do Byzantia 311
přiveden
tam
8.
květmučen,
na za císaře
mečem a stat.
Císař Konstantin l. vystavěl k jeho cti kostel zvaný

stoop. Srvn. Nil/e: Kal.2 l.,

Heptoskalumř,ektcty'justinianl.
R
c.7. kv. N7'!ch obnovil.
KaIPI., 153. Actas.

aodpůrce monolysitů; přeL 'thssyrštíny do perštiny
polemický spis protimonofšsitsk

Á-ii v Boll. Maicus ll.,288—296, nově a úplu ji v Anal.
Bolí. 1.,
— . zobrazován s trnovým ke

řem, kterým_jeho tělo bylo rozedráno.

Acacius, sv c řec, „[zá/Jog

Acacius bisk. seleukijsk7ý

484—4.96nestoríán

HiAd.-allag(Caunus), někd iskupstvi v Lykii. Euůzl
Aeaml Giacomo hrabě, z. 1755, .r). „Antichíta

[(_ryř'.
preghi del Sagrameentari
Veronese" (studie
„ e'v n') 'zh' (:
o sakramentáři leonianskěm, írn 1748), „Bc paedo

_uu7z“ (slov. „iže vlěstvicě“), zvaný tak proto, že baptismo solemni in Ecclesia latina et graeca, sive
de perpetuo Ecclesiae ritu ac dogmate baptizan
zivotopis (v.
jehot.|.nalézá,se
ve Sinaji
spísu„ "v“Mí/m;"
Jana dorum tuln iníantium lum adultorum in pervigiliis
Klimaka
A. žil na
službáchsv.zlého
starce, jenž jej krutě týral. Ale A. snášel radostně Paschae et Pentecostes, adversus anabaptistlas et
anaba tistam
londinensem“ (t.l1172
vešlkclry
útrapy.
Svátek
7.
čce
a
29.1istop.
Nilu.:—
,205, 338; Panama/cv v Pravosl. bog. enc. socinianos,
this ad(Stehlik)
Kašparr_,rodemz
zn
1,3371—373.

Acaclus,patriarcha konstantinopolský

chovanec kolleje
S. ]. v semináři
471 pauperum,.
Sp. „Victoría
literaria chudých
dicata z(domus
honestis

až 489, kloni| se zprvu k bludu monofysitskemu,
jemuž i císař Basiliscus (475—477) přál; ale vida,
že mnišstvo a lit! hlutlu tomu se protivi, 'jaI sezza

ac eruditis adolescentibus, cum in caesareo Socie
tatis jcsu collegío Pragae orimam in artibus libe

philosophia lauielauiMich.
die 9.Peterle1587);
Februarii a.
consequerentur“
stávati ohroženou orthodoxii i proti císan. Chtéje ralíbus ac
uvésti v soulad monofysitismus s orthodoxii a učí
to iobširná báseň allegorická. [Ant Tfll/lldř,
niti tak konec krvavým rozbrojům mezi jejich při )%stlovč
Acaříi A an.
vržeunci,sesta)
symboíum
Acanthís, Acanthídes, Acanthído-Mítís ] a k 11b,
tiko
nv(. t.), Iežzprostředkující
cis.
hlásil. lleuo
Jelikož
však symb. Henotik on b_vlovlastně zravržením usne
seni snčmu chalcedonškeho a nové, horší ještč syn utrakv. kněze Pavla Akanthida Horaždě'oovského,
Mitis
Jakub Velko—
—Polomský“).Po dokončených stu
rozbroje působilo, pap. Felix ll., chtěje uabýti spo
lehlivého poutčení o stavu věci, poslal do Ktpor? diích nauniversítě pražské povýšen 1603na bakaláře
Iegáty Vitaía a Misena, kteří měli A-a-vyzvati, aby a stal esprávcem školy v Dobrovici 1605. Později
se dostavil do Říma k zodpovídání. Alc A. přinutil obrátilss. k stavu duchovnímu. jakožto faráře utra
lcgáty jednak násilím, jednak lsti k tomu, že vstou kvistického nalézáme ho od 6112 v Dřinově, kdež
jenžv tam
pili s".nímv
církevní
pap. Felix ll. nastoupí
6 vydalpou otci,
Hanus
se
Prazeebýval
spis farářem.
„Cun eOdtud
the
A-a
asynod.
řím. společenství.
484 proohlásil Zato
za sesazenaavy
mundo nati“ :: věnovaljej bratřinékůru
obc. jej z církve. Ale A., těše se ochrané cis. Ze antrop
nona, setrval na svém místě adal jméno papežovo literáckónoi vši obci města Velvar. Ve spise tomto
vykládá různé částk Písma sv., které se vztahují
V)Ina/attzvaného
z diptych.
T 0 bylo příčinou
3.5511eíého
roz
kolu,
acacíjského
(484—19.)
na narození Páně.
1613 vydal u téhož nakla

datele „Asylum piorum“, v kterémžto pojednání
(Aclhatíus)
sv., bisk. meliténský
'AAeáclus
al Arem
|(dlc Bardenluwtra,
csc
er vykládá 3. žalm Davidův a objasňuje jej příklady

altchristl

Lit. 11.1,'
632 byl biskupem

v Antiochii ve

z dějin. Spisek věnoval radě městske a učeným

Acanto — acceptatio.
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mužům obce k0uřimskě. R. 1614 stal se farářem
ve Skramníkkách u Poděbrad. Téhož roku vydal

laička,z.161_8t;
s1.8
bř,
—2. Ma
t,a1781
dc. prohl.
před zau. blahoslš,tasv.
1590,
e1605
a
z. 1660nvpomvěstlsvětice;t
nich
Bologni,
roste s rály městskě vysvětlení“ ,kdež karmelitkouelov
vybízí ke strídmostiava aruje před opilstvím. R. 1614 zhotoavilru
min.
ákol.
1352
"několrinkru
olt.
obrm.aprovtamní
do
zemřel p. Albrecht Václav Smiřicky, A. doprovázel
Acarirsáím
Accarísl)
Jacqu
roí.
v(Miláě
áěn 1627
aĚmě u. ]v8010
636- 173251Eisk.
pohřební
průvod
z Prahy orodu
do Náchoda
a _dojmy
vylíčive
spisku:
„Zprávao
a ižív
ota rhetoriky
6Jbsolisque mo
skonánnipana Albrechta Václ. Siniřickgho ve Viestti,: z. 654. Sp. „Te rrae quiles
ze Smiřic V rytl yčeské uveden á.“ (Pr. tus demonstratus primum theologicis tum plurímis
philosophicgs“ (Řím 1636, proti theoriim
mm u M. Pardubskltfrlhloy)$l
2 téhož
roku ptoeházeji
„Modlitbyapísně“
16
vydzal„teKa
is rationibus
Galileovýín); „De 0liga ione “episcopi adversus
ecclesiam et subditos“ (bez r. a m.
mus náboženství pra ehoykřesťanského propriam

v Praze u Matěje Pardubskěho „aKr tiěkó

pro dítky v školách křesťanských“ Praha,

u Pavla Sessia); v předm
mluvě prayi, že jsou to
heidelbergske' katechese, které již na školách v Če—
chách i na Moravě a ve Slezsku jsou zavedeny,a
;,c je proto česky vydává, aby učinil je dětem kře
sťanským
srozumitelnými.
každé
stránce
dva sloupce,
na přednm
nrnt jeNatext
latinský,
nadjsou
ru
hém český. Celý katechismus rozdělen"je na 52 ne

ccas,losaskěvNorthuníherlan
ccus, Hacca,
a)sv.,,.n
cca
668zrodínyan
u (Anglie),
provázel sv. ilírida na jeho cestách, a stal se po

jeho
smrti (heh
709hjenhok
nástupcem, biskupem ha
staldským
ý;m)
všuy
a umění; založil aveslikyoubibliotheklu prg c,svííj kle
rus, staral se o stavbu a vyzdobent kostelů, jakož
i o zavedení řehořského chorálu. Byl důvěrným
přttelem Bedy Ctih., jejž povzbuzoval k pracím
děle; uvedeny ]SOLI
uve literárním, Beda dedikoval mu několik svých prací,
řcjnil:Less
seíunotázkyiodpovědi.
s",t. j. „pláčR.a 1619
žalostivě
ú ění nad smrutí _leho Mirlosti uroz. p. p. Albrechta jež vznikly k jeho podnětu. R. 733 A. z nezn. při
jana Smiřického ze Smiřic, direktora českéhokkrá cin byl s biskupství svržen, potř iletěm vyhnanství
vrátil se sice do Hagusta
taldu ale úřad biskupský
lovství, kterýžto žilot svůj 19. Nov. léta k1618 nebyl mu vrácen; . cca 7
Sv.
. řijna (den
vv Menším
Městě aPražském
v domě
svémplétalkoněě
a 19. ún. _(přen.ostatků).
Pánu dokonal,
odtud potom
28. ledna
19 úmrtí)
acceedo
nemn i v
vyzdvižen jsa ku pohřbu do Kostelce nad Černými
Lesy s velikou slavností provázen ; aatam teprve
accentus ecclesiastícus_— ad (p0pulum)cantus
30.1lednna p čestně v kostele slavném zámeckém eeclesiastícus, jest zpěv celebrantův, jáhna, pood
pohřben.“ eč jest sepsána na způsob pohřebního jáhna, lektora, praeceutora a praeintonatora při
kázání a uvádí v ní mnoho příkladů z dějin aPísma liturgických úkonech, na rozdíl od „cconennust “
sborového.
ří mší sv. a. :. :obsahuje sinto—
s.v -—Psal také latinské básněsnlrvn. Aut. Tlru/Ha'ř, zpěvu
Rukověť 1., 6—_7].'coožil též píseň: „Dej ná
Ho naci slov „Gloria ín excelsis Deo a „Dominus
vobiscum“ (Pax _vobis), modlitby ozvané kollekty,
spodine,
_lana
).— pokoj“l (přliomodlitbách
smuil o ustitíkn.faru
ve Sludlícia
Skram
nikách a odcřbrati23
se.“do vy nanství. Wiretek. Ru cpištolu, evangelium, intonaci slov „Credo' ín unum
Deu|n",
noster, ostcllommuniones,
„lte mtssapretaci,
est“ n. Pater
„Benedicamus
n“o n. „ e
kovět 1., 6—-.7

anto (Achantus), někd. bisk. v Makedonii; quiescant ín pace“. Při jiných lit úkonecht: lekce,

orace, s malou i velikou klausuli, „Exsulte “pro
uyuiclansk. titul:-ím
a cappella (& cappella), ital, vícehlasé íecie, ínartyrologíum, pašije (tonus choralis), Conti
a hudeb teor, invoka ci ři litanii chorálni, zpěv žalmův att.d
skladbg
bez průvodu
varha
nich n strojův,
jež v XV.
a XVI. stool.zpí Po stránce ahutf bni jest a. :. recitativem, v němž
valy kapely (capellae), t. j. kostelní pěvecké
shiory v domácích kaplích světských i duchovních
knížat, Z\láště při papežské kapli sixtinské ve Vatí
káně, kde se dosud přednášejí. Jméno mista (capella)
přešlo tedy na shor zpev c'k i na přednnášen ě
vícehlasé skladby bez průvodu, jejichž hlasy byly
vedeny obyčejně v kontrapunktu. V šir šiim smyslu
a :. byla \'icchlasá kostel. skladba, při níž nástroje
provázely
zpěvné
oktávách,
ano
i tehdy,hlasy
byl- 1i
některýunisono
spodní nebo
hlas vzpěvný
na
hrazen hrou nnanást roj, na př. na kvintemu (Spe
ciálnik kiálovéhradecký XV.— VLs t.o|). — Dnes

převládá dominanta (tonus reetus, recitanta), již
předchází (initinm, intonace) a následuje (mediatio,
tinala) skupí na noot.ová 1 tento hudebni vzorec
dominanty s melodickým úvodem a závěrem celým
nebo polovičním zove se a. z., tonus, modus.

Přeneseně jest a. :. zpěv jednotlivcův
shorověmu nebo

ohlasý

proti

zpěv na rozdíl od

z. vicehlasého. [! vll/fer, Mélodies Grě or c. 15.,
lu'm' :, Choralschule llI. ka). 2, lflrále, atechismus

desChorlal
esalnge51903,
Gre orianísche
Gesan
123.214; D.iam,
OrelDerRukov
[ chcíálu

řlmskělic:1899,ll7,l(.„$“/alter,
dějepis
a :. jests sorový zpěv, zvláště vícehlasé mše a hudby
1, 87,1
my hudební, Všeobecný
str. 3.1
Or.
motetta ve formě polyiíon e i homoíoniie bez píů
acceptantí sluji?v dějinách jansenísmu oni bisku
vodu varhan l jakýchkoli nástrojův. Vedle chorálu
pové
ducholvnt,
kteří bullu papeže
N 8. a
září
17 3„Unigenitus“
přijali; Klementa
tí, kteříž X1.
ji
zpěvaa.:
oprá\ něn(Motu
jest vpro
kat.rllituí'žii11
zvláště
ve Zpěv
způ prijmoutíuechtělíslu1i„rekusanti" nel) o„pponenti",
sobu
polyfonním
903.)
a c. a zpěvs. průvodem ns ojným mlá souhrnně
jménohudba vokální na rozdíl od hudb instru zantů“
nichž se potom r. 1717 utvořila strana Kappel
mentální, e'ž vyluzována jest pouze n stroji bez
eptatío, přijetí (accipcre, acceptare při
lidského zpěvu
7.
jmoutie). Má-li 'objektivni hodnota (valor in actu
Acer Charles louis, mal. belg., u. 1804 primo, v. „actus“) zadostučiněnt azásluh Kristových,
v Oudenaardu; od nzěho „Umučeni sv. Barbo
akož i z nich plynoucí hodnota zásluh a zadost
ostele sv. Hermasa v Ronsse (Renaíx), nčiněni nadpřirozených konů lidských nabýti S\ě
P. Marie“ v kostele v lootenhulle platnosti skutečně (in actu
udo,) vyžaduje
le souhlasného učení katolických theolo ů
..

Acarle 1. Marie, bl. (Barbora Avrillotová), „acceptatio divina“,
aby byly tyto skut y
". 1566 v Paříži, 1582 provd. za Pc trra A uvled od Boha přijaty. — Vzhlledem k zásluhhmá ak za
reform karmelitky ze Španěl do Francie, zal pro dostučiněni (merita et satisfactío) Kristovu, jest
ně
v Paříži
do manželově
něhož vstoupily
3 jeji jejich
hodnota shodna
(in actu s primo)
nejen
ccry
a i ona1603
samaklášter,
po smrti
ja o sestra
„condinobajektivní
(_ naprosto
požadavkem
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acceptatio lcgís — acceptio personarum.

byl;
spravedlnosti
bo__žskéLhříchem ur_až_ené), nýbrž aby vydaný zákon v té které diecesi pr_o_veden_
dojde--li odpověď, jest arcifdle ní se řiditi, ať zní tak
„“superabundans
(přebytctoho
na)_
a_ „in_fínita“
(ne či onak.
ím ' „k disciplině hledící zákon“,
obmezené
ceny). Príčina
jest
unio hyposta—

ncbof dogmatickému rozhodnutí, i když zdá se býti
tica (_—spoj? ni přirozeností lidské Kristovy s oso inopportunní rn, nutno bez průtahu se podrobiti.
bou božské
o Logos)
pročež jest
podmětem
při Podobně nepřípustno jest toto ius remonstrationis
četnosti
(subj.
impufationis)
vešker
er)'ch výkon
theandrických (Boha
a-člověka) osoba božská (Lo v těch 0 disciplinárních věcech jednajících zákonech,
gos), a tudíž jlcih hodnota objektivní — neobmezcná. jcž vlastně nezavváději něco nového, jako spíše
Acce pattio“ není
yjakýmsí nutným doplň starší zákony vykládají, dále v těch zákonech, je7.
kem jejich hodnoty eabsolutní, nýbrž jest proto jedua' i o životě kleriků a obřadech svátostí, jakož
)ž papež absolutně závaznou moc
nntna, že vínnikem k zaadostučinční povmnym jest l teh
člověk hříšník, a závisí to od vuůel oha, hříchem kona výsloxně stanoví. Mimo to zákon církevní
uraženého, řijme--li zadostučínění,které Kristus není co do závaznosti závislým na t. zv. placetu
nevinný
eránek Božíf', dobrovolně za lidstvo královském (v. t.).
'
nabizi. Tak souhlasně katol. theologie, k. př. sv.
omáš Akv. (3, qu. ], a. 2ad 2ctqu. 4, a z..) — čín.
acceptio
čilipříjímání
osob jest
jímž dlepersonarum
své náklonnosti
nebo dle svého
Odchylnou nauk) ' smyslu nutného doplňku spěchu nebo jen dle libovůle své vybíráme některé
„acceptatione divina“ hájili nominalisté a Duran osoby, chtíce je nějakou poctou neb výhodou před
jinými obdařiti Poctou rozumíme jakékoliv vyzna
dus3, a(.lsnad
i Scotus
in
l., qu.
].., což dle
jinívýkladu
popírají_jeho
— stoupenců menání, výhoda ak udili se darováním časných
ská _acceptace není (dle sv. Tom. in Rom. 3 lcct. statků, prominutim dluhu ncb zavazku, zadáním
ážice -se
3)
nic jiného,
než úrada inkarnace
Kristovy výnosnného radu nebo zaměstnání, a p
(decretum
incarnationis).
— Vzhl da
demsmrti
k člov
s hlediska
mrravoučněho,
zda eprvede
epřhímáívíř
osob
jest
je nesporuo, a) žejeho absolutní závislost od Boha, či
není dovoleno,
zkoumejm
ším,
jakého
od něhož má '“! esse i zi; agere (veškerou by rázu jest prokázaná pocta neb udělená výhoda.
tost í činnost), zásluhy a zadostučiněni in rigore jsme--li v _prvěm neh v druhém úplné volní, ne
justitíae vylučuje, jelikož přesný pojem sprave majíce ří tom jiné zodpovědností, než opr_oti
dlností vyžaduje dokonalou samostatnost dvou Bohu, a zvláště udělu eme--li tu kterou výhodujen
jedinců (pcrtectam altruitatem), avšak b) svoboda zeesvého, nikoliv všait z cizího, nelze proti příji
lidské vůle _snadpřirozcnou milostí Boží uschop
mánl osob
ničehoeln,o
namítatí,
ba onopřejern
jestmiepřirozeno,
pochopite
že více
osoombá
m,
ňuje mravné _skutky člověka in actu primo, aby nebof

s kterými nás svazkyp okrewnské neho příbuzen
„per accept__ationem“ dosáhly hodnot) ín actu se ské nebo přátelské poi, nebo které zase navzájem
cundo,t
. j.a zásluhy
byly od
Boha skutečně
k dosažení
(meritum
salutis) přiji
a náársity p_r
'ejl nám neho kone ně třeba jen, které se nám
učinění (satislactionis pro peccatis). — Následkem více líbí. ádati na nás, al))chom ke všem osobám
této zaslíbené acceptace (promissio acceptatio bez rozdílu chovali se stejně, bylo by tvrdo a ne
nis) jest Bůh sám sobě povinen hodnotu zásluh spravedlivo; ale bylo by také nemožno vyhověli
a zadostučinéní dobrým skutkům lidským skutečně podobnému příkazu. Proto nezasluhuje okáránl,
kdo jednomu žebráku větší almužnu ud luje než
přoiznati.—
Ovšem se předpokládá,
to jsou vý
údů mystického
těla Kristovaže(církve),
je jinému nebo některé služby štědřejí odměňuje, než
hožto hlavou a pramenem veškeré hodnot) mo jiné, nebo jedněm hojnější dar) dává než ji
rállní jest Kristus. _Proče_ž záslužnost dobrých
ným. Naopak
pokárání
kdo aby práva
tako
jednáním
měl se zasluhuje
za zkr cena,
skutků lidských není na újmu zásluh Kristo ch, výmto
se nikdo nedotekl, jelikož by z něho jen zá
jako účinnost příčinpodružnýcn (causae sccun ae) jeho
vist mluvila. V ten smysl vyznívají slova Spasite
není
na ú_jrn_u
prvop íčln energíev
(causaev primae)__,_nýbrž
známkou
)e)1neobmezen
lu
Xdc'.

€
lo_va
rept injuriam.
ajíclrn dělní
ům v evange__l__iu(Mat.
: , ITIICB,non ZOH—,an
facio tibi
An

acceptatlole
zákonaagestsku
tečně
odrobeu ls
se čilipřijetí
poddaných zákonu
pr voplatně non licet mihi _quodvolo facere? An oculus tuus
vy_dan mu a pro hlášenému. Dime-li „poddanych“, nequaam est, quia ego bonus sum?“
minime tim o ec vmravním celku; neposlušnost jeme-li však _výhodu ze svého, nýbrž ze svěřeného,
některých ojedinělých poddaných nemaří akceptaci. » jsmel-i při rozdílení
hod neb úřadů vázáni
dbáti spravedlnosti směnné nebo podilné_ ('ustitia
Přijetí
zákošnaačilí
není promulgace)
žádným právním
úkonem
n. p. vyhl
a platno
ost i_(jako
zá
vaznost zákona na něm nikterak nezávisí, nebot
jinak byla by moc zákonodárcova | lusor
orní a zákon
nenahýval by závaznosti své ocl zákonodárce,
n):brž od poddaných. Přes to všar přece jen má
ceptace
veliký
význam
právníck),
jelikož
zákona dosvědčuje jeho právoplatné vvdání apřijetí
pro
hlášení, kdežto nepřijetí zákona jest zákonodárci
vážným pokynem, že jeho zákon po některé stránce
šest
vadným.
Setrváli
celá
obec
(alespoň
po
vět
i_ně) ve svém odporu nepři imajic zákona, může
t' ž promlčením snadno pozbýti platnosti své. —
opodrolmostí uvádíme: Zákon vydaný pape
žem (nebo jeho zástupcem) nezávisí na přijetí
biskupů. Soudí- li však některý bisskup, že nějaký
plávěvv_ždaný,k
disciplině
zákonjest
ze zvlášt
ních
při m pro jeho
diccesihledící
se nehodí,
biskup
nejen oprávněn, ale i povinen, okolnost tu jakoož
i poměry v diecesi stávající vyložíti Apoštolské Sto
Iici (: ius remonstrationis). Dokud nedojde odpo
věď, zastavuje se pro tuukt erou diccesi závaznost
vydaného zákona; nedojde--li vůbec žádná odpověď,
má se za to, že Apoštolská Stolicc nestoji na tom,

commutativa
dístributiva),
pak
est příjímánível
osob
hříchem, a jestd
tod _věcjin;
eškody oso
bám odstrčeny'm nebo dobru obecnému způsobené
hříchem
těžkymv zápětím
neb Iehmkým,
někdynesmí
i povin
nost restituce
á;pakjenžprávě
roz

hodovati přijímání osob, nýbrž vůle a dobro toho,.
kdo nám rozdílení výhod odevzdal; a běží-li o
úřady veřejné, rozhoduje dobro obecně (bonum
commune Toho má býti pamětlív představeny
(vrchnost) & vůbec každý, komu (ať jednotlivci
af ve sboru) náleži udělovatí hodností, zadávat
úřady (t. j. místa při nich), ukládatí povinností
veřejné (n. p. dan_ě)nnebo romíjeti je a p. ajmě
úřady veřejné mají se svěrovati jen osobám hod
n drestteav
m a schopným
et a_ptís).
Těžceje-lihřeší
pre
ný, jenž (_dignis
úřad nějaký
(zvláště
to
úřad důležltějšl) zadává osobě zřejmě nehodné a
neschoopnně (a podobněhhře,šl kdo ve sboru pro
takové zadávání hlasuje); hřeší proti spravedlností
podllné, an neplní úkolu odo ce (communitas
vloženého, ale někdy hřeší i proti spravedlnosti
směnné, vzejde--li obcí z jmenování_ neschopného
úředníka nějaká škoda, a predstavený (votant) jest

'
Acceptus — accessus.
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Acceptus, arcijáhen, zhotovitel mramorové kaza
telny s byzantimsující omamentikou z konce XI.
vidla vybíratí hodnéjšího a schopnějšihoppnda stol. v kostele v Canose v Dolní Italii; na kaza
\ráme „z pravidla“, poněvadž při zadávání úřadů telně té čte se nápis „Acceptus peccator archi
diaconus". (Titanu-Hecker L x. 36 Euru/mrd!
(mimo
hodnost
žadatelovng
rozhodo
vati mohou
i jinéa schopnost
"eště okolnosti
vlivu na
dobro Cícerone 7. vyd. 2489 -»—Acces v. Ákkés.
accessío čilí přírůstek jest vše, čím držený
obecné, k nimž príhlížeti nezbytne; a jest právé
věcí představeného (prudentia gubernatrlx), vše majetek se množí. Dle přirozeného práva přírůstek
náležitě uvážiti. Avšak buď jak bud', představeny, náleží majiteli plodného předmětu („accessío se
j když beze všech důvodů pomínul žadatele hod quítur príncipale“); 'est však věcí práva občan
nějšího a schopně'šího, přece není povinen jemu ského, stanoviti blíž i podrobnosti, jakož i určití,
nahradíti vzešlou kodu nebo ušlý zisk, poněvadž
komungřipadá
přírůstek
ze dvou
nebpovíce
ležejících
různýmvzniklý
majitelům.
U nás
té
žadatel, je-lí hodný a schopný a třeba ihodnéjší a věcí
schopnější, přece jen má na jmenování pouze stránce rozhoduje (a arcít i ve svědomí zavazuje)
.—422. Troji jest
'us non strictum (nárok), nikoli však jus stric Obecný zákoník občanský :;
tum (přesné právo), a proto oproti němu_nebyla přírůstek: přirozený, umělý, smíšený, dle toho, zda
porušena spravedlnost směnna. jinak arcít' jest, vzniká ouhou přírodou či pouhou prací či obojím
vypsána-li veřejná soutěž (puhlícus concursus), spolu. . Přírůstek přirozený (0. z. o. 5 405.
jelikož v něm vyslovně nebo mlčky se slibuje, že 413.) vzniká úrodou, plozením, naplavcnínamí. Bě
obdrží místo žadatel nejhodnější a nejscho nější, liny, houby a věcí podobné, jež ozemek samod k
nejlépe vyhovující podmínkám vypsané sout že; a plodí, náleží ma'iteli půdy; ml dě zvířecí náleží
v skytne-li se takový žadatel, má na vypsaný majiteli oplozen samice; ostrov vzniklý v řece
úrad jus strictum. Musí lí ustoupítí žadateli méně nesplavné připadá majitelům pozemků pobřežních
kvalitíkovaněmu, jest ten, kdo ho v jeho přesném v poměru dle délk těchto pozemků; ostrov vzniklý
právu zkrátil "představený neb votant), povinen v řece splavné n leží státu; naplavenina znenáhla
jemu vzešlou škodu nahradítí, jelikož oproti němu povstalá přibývá majiteli břehu; naplavenínu při
bylou návalem strže smí poškozenec do roka re
porušil spravedlnost směnnou.—A.,). jest právem
církevním přísněodsouzena a zakazována jak při klamovatí; neučiní-li tak, zůstává naplavenina ma
soudech, tak ' far. konkursech, udělování bcncficií, jiteli břehu.lí. Přírůstek umělý (0. z. 0. sm.
úřadů, poct a pod. Aby tudíž u soudů církev až 419) vzniká zpracováním, spo ením, sléváním,
ních zamezeno bylo všelíké stranníctví dle regule stavbou; přírůstek v roben' z cizí o materiálu ne
_ ak vázán, nahraditi obci škodu vzešlou. — Uchá
zi-lí se o úřad více žadatelů, má přestavený zpra

právní 12. in Vl: „ln iudício non est acce tío perso
řiBadá
žá á-lípovinen
to o vlastník
hmotyv upo
narum habenda“, stanoveno, že soud onán býti tře
ené, výrobci;
jest výrobce
vše uvésti
ře
má zdarma, a soudci. jak řádnému tak delegova dešlý stav, a není-li to již možno, náleži věc ob ma;
němu, zakázáno brátí jakoukoliv odměnu od stran je-lí jedna strana vínna, má druhá strana rávo
(cap.
. . III. 1. Z tohoto důvodu má býti volby, buď celou věc proti přiměřené náhrad po
o výživu soudce řádného postaráno důchody bene držeti, nebo ponechati věc straně prvé proti při
íiciálnímí, a za soudce delegované určovány mají býti měřené náhradě ; staví-lí někdo na své půdě z ci
osoby, které buď z beneficia nebo odjinud mají nále zího staviva, jest povinen zaplatiti stavivo, ale
žitou sustentaci. Mimo to zákony církevní dávají
stavba
svého staviva
na
půdgatři
bez jemu;
vědomístaví-li
a vůlezemajitele
půdy, pří
stranám právo, by mohly rekurovati rotí soudcr, cizí
'ehož by měly v podezření stranníckos ', buď že by padné stavení vlastníkovi půdy a stavitel bezelstný
tomu opravňovalo příbuzenství a švakrovství má nárok jen na náhradu materiálu užitého; věděl-lí
s některou stranou, nebo nenávist a nepřátelství
se nasmí-pak
jeho pozemku
staví,aby
ane
vůči ní, nebo zase přátelství s ní, závislost na ní, vlastník
zakázal-hpůdy,
to o že
ihned,
jen žádatí,
se
osobni zájem o věc atd., což platí též o svědcich mu za půdu dala cena obecná. lIl. Přírůstek

a znalcích [Cfr. Luca, De íud. ecl. . . s . . nn; smíšený (0. z. 0. 421—422) vzniká zeměděl
De Camillís, inst. 'uris can. tom. III.). Podobně pří stvím. Bylo-li pole cizím semenem oseto nebo ci

knnkursech farních a jíných zkouškách zími rostlinami osázeno, připadá přírůstek vlastniku

zakázáno jakékoliv odměňování examinátorů a vše, půdy; strom náleži tomu, na jehož půdě men ze
čím by nestrannost byla ohrožena. Totéž platí země vystu uje; stojí-lí kmen na rozhraní dvou
io udělování úřadů církevních a bene nebo několi a pozemků, náleží strom oběma nebo
ficíi, kdež mají rozhodovati jen vlastnosti zá všem majitelům s olečně; kořeny a větve o vlast
konem požadované, tudíž jen vhodnost a z ůso nictví nerozhodují; ale majitel sousední půdy smí
bilost osob se zřením k určitému úřadu a ene kořeny cizího stromu ze své
vytrhatí a větve
iiciu. V té příčině zejména pro beneficía větší a
nad svým
oklestiti ne
jich
užiti.
pro beneficía kurátní požaduje se, aby ustanoven (Srv.
Randapozemkem
Právo vlastnické,
g l d'inak
.)
Vřeff.
accesslo iaccessoría unlo zove se sloučení
h 1 dignior, t. ]. takový, kdo v uvážení všech po
trebných vlastností a spolu těž potřeb dotyčného dvou benelicíí v ten způsob, že jedno benetícium,
benefícía „utilíor Ecclesiae creditur luturns“, ba pozb vši své samostatnosti, jest pak accessorium
někde požaduje se dignissimus, kterážto zásada: bene icia druhého (: unio per subíectionem, u. sub
„digníor est eligendus“ jen v určitých případech ícctiva), čilí že jeden kostel je podřízen druhému,
právem stanovených připouští odchylku. Že osoby tak že mezi nimi nastane poměr kostela většího ke
církevní buď jako volní kollátoři nebo jako patroni kostelu menšímu (eccl. maíor-mínor, mater-filia).
,
jsou tím vázány, o tom není sporu, a tomu, kdo se Viz unio benefícíorum.
accessus při volbě apři beneficiích viz akcess.
cítí_hýtí zkráceným, přísluší právo appellace „ab ir
rahonabíli iudício episcopi“ ('l'rident. sess. 24. c. 18.
accessus jsou přiměřené modlitby, jež modlí se
de ref.; prop. 47. od ínnoc. X1. 2. břez. 1679 za kněz jakožto nejblížší a bezprostřední přípravu
vržená; Bened. XIV. „Reddítae nobis“ z 9. dub. ke mší sv. Které modlitby přípravné kněz modlíti
]746); ha ve svědomí vázání jsou pravidlem tím se chce, ponecháno mu na vůli ; nejvhodnější však
: patroni laikové, ač pro toro externo zadost činí jsou ty, jež v missálu a hreviři položeny jsou pod
názvem „Praeparatio ad missam". Opomíjeni mod
povinností své,
kdšž
s pominutím
p_raesentují
kandid
ta jen
způsobiléhozpůsobílejšího
(Trid. [. e.; litby přípravné vydává knězi svědectví velmí ne
5ět
erraris, Prompta přízniv , ' ouc znakem lhostejnosti jeho. (Sw.
bibl. can. v. acceptio pers.).
Viza: „(“/L.
Maia/opak, Pastýř. bohosl. II. 16. n.)
Český slovník bohovčdný l.
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Accessus ad altare — accidens.

Accessus ad altare et recessus, název knížky in Hieroclem“ (Ben. 1502), „01 mpiodori in Eccle
obsahující modlitby, j krizě modlí se přede mší siasten Salomonis enarratío“ ( ař.1511),„'1heodo

sv. (připrava) a pó ni (ždíkůčínění)

accessus íudícialís zove se v právu onen pro

retí Cyrensís epíscopí de curatíone

raecarum

affecííonum libri X11.(1. 15)19); překlady

yto často

středek průkazný, kde soudce odebráním se na byly znovu otískovány [Hi/,r/er .\omen c.1W 1300.]
Acciaajo Paris, ital. ře
ezbář XVL stol., zhotovil
místo sporné věcí očitým ohledáním místa a věci
cca 1591 nádherný tabernakl pro h1.oltřá dómu
chce nabýti potřebného poznání. 'loto ohledání
inístní může soudce předsevzítí cx officio, není
Sarz_anu
ymšdílo to se nezachovalo; bylo 1680 na
však nucen ve věci tě vyliověti žádosti str a,n ne ; raz
AcclilaiyelliXaverius
S. ]. z Catanie na Sicilii,
pokládá- 1í to sám za vhodné k lepšímu objasnění
včci. Při tom může též pozvati k tomu strany,
„. _1,655 vstoup. do ř. 1671, proslul jako kazatel,
svědky a znalce, ale učiniti tak nemusí. Jelikož !&
17.02iavorevole“
Sp. „vLa era
benefícenza
nellenume
dis
(Catania
1698), ai_1_cor
„l nuovo
právve círk. obecné samo o způsobu lokálního ohle razie
ella fortuna colla vela della sacra Lettera favore
dání nic nepředpisuje, zaéřídísoudce sáni ve věci volle á Messinesi“ (Messina 1699), „Le delizie del
té,
co tzavvhodnea
ůčeln u.zná
se amor Nazareno col coltivare in terra le primavere
otom
ledání zmínka,
leda V
že aktech
by ve učiní
věcech
dcl Paradiso“ (Palermo
trestnícoli Vlellíllizávažné důvody vedly k tomu, by
accidens (z lat. acciderc [ad-cadercj přihodíti
n.
se14 otom
pomlčelo. [fl/[a, ludic.eccl.l.1.d;s
se- i- avudednxóg od OLyďaívcnr), č případek
Accetí (Aecttí) 1. ]eronym (Girolamo), do (i_(adeř), _případnost (Posp.), s rozlíšováním: a. 10
i_ciim— jsoucno nahodilé, a. physicuni —js. utkvělé
iiiinikán v Brescíí, učitel _theoloĚíe, encrální' kvi (Spald.)
aclogí
. contingens stojí proti:
sitor \:. Crei_noně,
později pride Theología
ffícíu vsymbo
ímě,
kdež
159 S). „Tractatus
lica, scolasltíca et myst' ca“ :Cremona
2.
gcnus_(rod),
species (druh), diherentía specifica
(lí nos
2.jer onym (Girrolamo) františkánz ()rcí u Bres pojmů skládá se inetarfysícká bytnost n. jsoucnotst
_cie,prof. tlieol. ve svém rádě; :). Expos tioquae
stionum Scotí in praedicamenta Aristotelís“ (Ber věci
a vyjadřují
se ve
vý
měru.(essentía
l.je ted metaphysica)
protivou byti-losti
a znamená
0 pod
gamo 1600).
mětu výrok tolí o nahodílý, t. j. který může\ jsoucnu
Acceto
Reginald,
v Neapoli,
mag býti
theol.,
vrchní
regenst dominikán
mější dom.
kolleje, míval
býti avousatým;
nebýtí. 11.ilnogicuin
recto) -a.je nagic
př.
i vlastní
' rn (in
vous.
vsěchem,z...S»11tesoro
přeedních u_iěstech ital. postnídellavolgarlingua“
kázání s velikým jsou odluěítelná (j.dstáti, běžetí) a neodlučítelná
(míti jí_z;vy)jsou rodová (j. bělost, poznání) adru

( seapol 1572), „Salutatíones ad sanctissimum no
inen Dei dícendae a confratribus societatis eius“ hová
(t. 1587).

gog;

Accl v. Guadix.

studium filosofie). (Srvn. Parphyrirn, ísa

c7'/61_z.zm7a_.r],
„De totíiis logicae

z,Met. 6,

Aiístot.

summa

_Pecrcli,Inst. logi

cae1,249;czfrráóumz,'a.LogMín.
d.l ,c&. 3;Log.
1.2,
dl
4.) —
physlcumn.
meta Mai.
y
Aceía (A__.eeíeiidíoec .), bývalá diec nat Korsice, cm A) Pafm. A ;i// je. jsoucno, které potrebuje
1563 spo
s díec. mariáns on a s
1801
Ajaccia (v. t.), k níž dosudo unáleží. jiného, v němž bg tkvělo. V pojm n.p/t. je tedy
fEuódk, llieiecrc7.651
su iectiProtívou
inhaesionís“u
—substantia—
potrreba ně
vbčemby tkvěío.
jeho je
Acciaccaferrí 1. Ant. Giacomo ze 5. Severino, ei_ilo„exígentia

ital. nial., žák Bemardína di Mariotto z Perugie, jsohucno neiitkvělé, iodstata; neutkvělost ta je, ač
ml. 1521 obraz Ukřižovaněho pro kost. s. Francesco vyjádřena negativn, něco _posítívnílio a "proto se
v 5. Severin
ntonio
a Francesco
obyč. —Od
posítívně
j. „esse
ín se“ naakterá
ropoti
„forma
substantialís“,
(otec
asn) n.o
ze
Severino,
íntarsíatoři
a řezbáři; označu_jealio“
utkkvč
zhot. 151 c_hórově stolice do hl. chrámu s. seve potřebuje těž podkladu, liší se pojm
rínského a
losti (inhaerentía)—naproti podepřeností (susten
ta_tío).
Tato
utkvělost
je
pojem
intuitivní
a
nelze
Acclaiolí (Accíajuolí), florencký rod patricijský,

z něhož ocháze
ejí: 1. Angelus(Ange10),

jsoucnu
n. na jej dále vyměřovati; je to závislost na jiné_r_n

oěátku lV. stol., stal se dominikánem v kl. S. taková, j. našemmyšlenkj (mímovzník svůj) závislé
jsou na duši. jiný rozdí od t.s
utěž, ale více
je sámosobě
aria Novella
ve Florenc5i; potom
byl biskupem
1328—42v
Aquile,1342—
\e Florencí,ood
1355 vnější, že totiž podklad a. f síscklt-í-hou
schopen) existence a.,(podstata)
ta
kovýp
kter tkvíaneb
va .aspoň
jiném má
—-ex
v Monte] hCaSSÍdIIO,:.
213575;
král neapolský
žval
dy.
Angiseli
rz.134, často
bís.k tensío
pformalís ve qiianlítas); vykládati rozdíl tím,
rapollský 1375,florenck2ý1383,vynikl činnostívdobě
že podklad a. fysického je jen„accídenta1iter de
velíkěho západ. s_chismatu. Stál rozhodně na straně
Urbana Vl., jenž jej potom 1385 učinil kardinálem. terminalibís“ ,je chybou proti pravidlům o výměru.—
Bonifác IX. poslal jej 1390 jakožto legáta do Nea
„ednominatío
a. „pli. tíum,že
vnitřní
determiiiacíexterna“_1ísí
podstat
smetaje

le k mladistvému
králi
Ladislavovi,a jejemuž
jako
poručník
hájil říši proti
Francouzům
'ž 4103
na physicuns“liší se tím,že je zvláštním jsoucnem —
je ses a.
log.; a. poměr
! nemusí
a. pli.
odle n kterých
nahodilý
není_býti
ve všech
králeř. uher
byl místo
anclóř_em (taky/.
sv.
círk. korunoval.
a biskupem Od114%
ostíjskýni,
z. 1408v
kamžs
byl s jinými kardinály odebral, aby lvsyepřípoadecli a. pl:.,a) z:..p/i nemusí býti a. lag. (může
n. igenus:
em kb
žluté) — Pojmy
podstatabarva
a a.
jednávsalo
odstranění
Cer býti_e„consecutaivumi_essentiale“
tose u Flore
— 3. schismatu;pochován
ip
líppo), „.v 1700,
pli. nejsou jednaoznačně(univoce auwuwyrug) ens,
byl niintiei_iivnPortugalsknl, stal se kard. 1759; 1760
koně
kd
eža
z.š(Nik010),
od
Pomba
zP_ortug. vyp40vězen, u_1763bísk. vAii

nýbrž jen obdobně (aiialžogice, nuwvůiuus). t. j. enS

nenl společný rod. jenž by se roozlíšoval v pod
statu
a a.
přo aánvím
differ
erneejeebu
„in ď se“
___p
„ín
n. 1461, vstoup. do ř.
.
alío“ (v.
an al
ic.c) —
./p.
absolutní,
oddals ezvlsáště studiím humanistickým, ívyiiíkl buď modální (modí accidentales) [v. modíl. A_t..pl
ako hellenista; 1518 papeežem Lv
vXem
(í modale) dle terminologie scholastické, jak pojem
iblíothekářem vatík., :. 1519. Přel. někt. řecké sp. tenítiurčují, kteřineuzná\ají 'eho reálnosti (j.Ton
„. 1630, kardinál 1669, bísku4postíljskuý|1715,z. 1719.—

5. Ze nobiu

do latiny: „Eusebíí Caesaríensis epíscopí opusculum giorgí), jest vždy věcně roz ílné od svého pod-

accideutalia — Accolti.

kjaqu
(o „distinctio20;realis
mi“nor
modi;mctsar
Urraburu,
tak se
liší odv.„modi
physici't, které někteří staví na jejich místo, jež
nejsou věcně rozdílné od podkladu. — B) Radil/„u
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cim duševním, tím méně ke kvantitě a kvalitě
těles. Nominalisté a mnozí starši scholastikové
kvantilu (reálnou) stotožňovali s podstatou (reál
nou). Z tohoo,patrno že vědecké badání, co věc
jest a 'ak jest, nebylo ani Ženkráte obmezováno
a stoto ňováno s věroukou. a jes až po dnnes.

(byty Otázka, zda existuji an N:.,je spojena s otáz
kou pokud tvorové jsou činiteli (causae efficien
tes) ve vlastním slova smyslu (j. dantes existentiam ——
Nelze popřiti, že Tlloulísté uplatňují vážné

entitati a ne pouze formalitati) apokud tedy důvody pro reeálnou distinkci (distinctio realis)

tento pojem “est reálni; nemohouf tvorové stvořlti absolutních a-ii od substance, ano i pro distinctio
Avšak
podstatu. — roti možnosti, že b bylo lze si my realis minor případků modálnich.
sliti, že to, co dodává věci rozm ru, určité polohy díktických důkazů není. — Kde se doplůujikotázky
v rostom, barvya .jestaa.,nelze nic namitati.Ale
spekulacevyshotázkami
empirie, dlužno
se varovati methody
radně aprioristické
spe
to, co jiní pokládají za skutečná an ;)lr., maji Ton nletalysické
giorgi a Palmieri za pouhép omě n. modl meta kulace. Pročež nelze upříti vědecké váhy anl sen
hysici, od podstaty se ve skutečnosti nclišici. Dle tenci, která reálnou distinkci a- ií od jejiccll sub
„ahoussca splývá a. po spojení s podstatou vjedno stancí popírá a jim toliko rozdílnost pomyslnou
jsoucno. Ale všichni uznávají přece., žem
o (distinctiorationis)přizsniáv.1)jry.n
- viz
IenCl a aktem (a o akty nejv ice jde) je rozdimlereálni,

Aristoteles,

Car

-» Literatura:

aspoň neúplný (distinctio r. inadaequata), béřemc- li .s. Mamas, ln lib. lV. sent.,usdist. 12, q. l, a. 1. De
akt v jeho úplnosti, t. j. mezi aktems jeho po Ente etEss. 1 (|u. 77— - Warez, Disp.: net.aph
iencí a pouhou potenci bez aktu jesi rozdil reálnl; TMIgl'alg'l',lnstit. hilos., Ontologia Cosmol. 1.1,
C. ..6 ; P [mier-1, ntolo
C3; Samer/euni), lnstit.
není
úplný, jelimkožrozlišení
aktu od
potence
neni však
tak patrné.
nd lze smířiti
různé
ná
christ. vol. ll;zePláni/o:.Laca.
2dp. ].
sphilos.
příslušnýmicitáty
sv. Tom. Log.
rist.;11.2
Marí,"
zory o0 reálni
nebm
toliko modální
Cours philos., Ontolo ie; Gli/Úťf/ťf,Metaphysik; Ur
řípadku
vzhledem
jeho rozlišenosti
potenci
ůvody popirajicich na. ne sou přesvěd ra'áuru, Ontol..p
0 Po:/3151,Filos. l.,
čivé.
Vždy lzeeernvzhled
aktům poznání odpo Ontol. '98.s sqq; Kadcřa'vck,Psychologie 135 sqq. —
věděti, že, aby intellekt se připodobml věcem, třeba 3. aeci ens praeditamentaale u. a. secundum mo
je jeho činnosti, jejímž nejbližším vysledkem je a. dum praedicntlonls e každé jsoucno, které něja
pli . — „\'ega
ativni
ůvod je v tom, že neuznávajl kým způsobemv
mhém kvi. Na př. oděv, jenž
imnc“ má aspoň vnějšl od
nevzájemné odllučitelnosti (zde a. od podstat )za jakožto „inhaerensdnin hom
znameni věcného rozdílu. — Vzájemná odlu itel
nost, jisté to znamení toho rozdilu, zdá se však něho závislost. jiný příklad: myšleni (jakožto kactio)
býti dokázána o kvantitě v eucharistíi. Kvantita — jeovnitrně závislé od mysliciho. K dě ivnámv. kate—
accldentalla
v. akcidenOnt'.i n. 30%.
lee. — Sr. Urníóuru,
Adč.
tak dovozuji — reálně oddělítelna a božskou moci
skutečně od podstatv chleba a vinaonddělena, jest
accidentaliterc (v. accidens), epřipadečně.
podkladem veškerých kvalit (způsoabů) Jelikož dle
acclamatlo
celn. dio v.cakklam
v. Acaec
stavu tehdejšiho nazírání tyto smyslové kvality těles
acclusum příloha aktůcúředních.
(qualilates sensibiles) se braly za statické formy,
01:

které per species sensibiles reales

k

sm slové po

Accolti(de Accoltis)l.Benedikt (Benedetto)

znávání
islyšzení
atd.) způsobem
určují, nezšývalo
říci: tato (viděníř
a-a
eným
vyžadují než
zá „starši“ ,právni k a dějepisec, 1451prof. práv ve Flo
rencl, 1459sekretář republ. tl,orencké :. 1466, J_ým
vislost (inllaererre)oozdsvé podstaty, ale nadpři
rozené, t. j. usobenim božským, mohou býti od . „De hello a Christianis contra Barbaros gesto
ro Christi sepulcllro et judaea recuperandis libri
podstaty
ená a všemohoucísprvopříčinou
bez
podstatyodlou
zachována.
Takž eděje v euchari
,“ dilo vyznamenávajtcl se slohem klasslcky'm ale
stii (v. eucllaristia).
— ako 5ve všech odob nekritické; častěji tišt., na př. v
1532, Basileji
ných otázkách dlužno i v této otázce rozeznávati 1544 aj j.; z něho To rquato Teasso čerpal látku ke
_"U'.

„,factum an ress sit“ a „,modum quo sit“.

e při— své básni Osvob. Jerusalen

padky kvantity a kvality v eucharistii zůstávají

(Benedetto)

. Benedikt
„ladšť', „ ve Florenci1497, osv

jil si důkladné vzděláni humanistické i právnické,
stal se sekretářeem pap. brevi, 15 sekretářem
pap. Klem. V." & kard., legátem marky auconské;
1529obdržel správu bisk. cremonského, 1530 poli
casterského a bovinského, 1532 stal se arcib. ra
vennským; 1535obviněn byv zc špatné správ k roz
kaazu pap. Pavla ]" uvězněn v hradě and lskélu,
vš'klad
této
věroky
(quomodo
sit)
je
závislý
na
v deckém stavu filosofické otázky: Co' jsou vlastně po 6 měsících prop. na svobodu, :. ve svém ro
dišti 1549.jeho lat. listy a básně vzbuzovaly u s-ou
tyto
„qualitates
sensibiles“
(specleis,1/.působy),
ajak časníků obdiv. Někteří mu řipisujl dilo o válkách
souvisí
s poodstatou
hmoty
a
bytostnými
vlastnostmi prostornosti a odp orui(elxtenSlo et re5l křižáckých svrchu u A--a enedikta staršího uve
stenn.ta)
Od XVlll. stol. (Des Cartes) nastala den . —-3.František (Francesco), bratr Bene
v přirodovědeckém nazírání na tyto smyslové kva
dikta„starš1ho“
(v.1.),Aretinus“
u. 1418 v), Arezfzo
ročež
„Franciscus
prof pr va
na
llty lqualitates sensibiles) podstatná změna. Po zván
važui se za činnost jistých sil těles, tedy za zjev rozlič. univers. ital, z. cca 1485—86v Pise n. Sieně,
n ami cké, a nikoliv za entitates (reálné b_ytostl)
jako
vynikající
znalec
48právaC
(.rp
statické. ] zde se uplatňuje pravda filosofická“I věro proslul
„Consiliazvl.seu
Responsa
luris,“
Pis akan.
Com
učná, že pl'vopříčina může nahraditi a v eucharistit mentaria super libr. ll. Decretalium," Bolo na 1481;
de facto nahrazuje energii proměněné substance
Co.mment sup. Tit. de verborum signillcatione“
chleba a vína,
alez působ vědeckého výkladu a
prel. také
některéin řec.
(na přm.
jeho podkllado obytnostpi těchto připadků a je1C|l řavia
„Sancti1493,
Chrysostomi
homiliae
ev. s.spis
]oh.,“
oddělitelnosti neb neoddělitelnosti od svvé
410)—
(Pietro),
synauditorem
Benediktasoudn.
„star
(v. 41.Petr 1455,
stal se
zené odsta
— zůstávají volným ředmětem šiho“
vědy tilosotic e. — Ostatně je známo, e Scotisté dvoru „Rotla romana“, 1505 bisk. anconským, 1511
nesouhlasili s Thomisty ani vzhledem k poten
kardinálem, bisk. cadixským, 1515 arrasským, 1524
(manent) po transsubstanciaci, a že prvopřičina
Bůh může působitl na smysly člověka, cokoliv pů
sobí přirozeně hmota jaakožto příčina podružné
(causa sceunda), jen es orno (S. Thom. c. gent.
(:.65). To jest předm lem víry, a tak více méně
vědomě soudt i křestannský lid.
Ale v decký

.
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accommodačnl spory — accusatio falsa confessaríi.

false hoconfessaril.
Osoba,
by zlo
cremĚnským,arc;11.eravennským,b
sabisn
ho pera vyšel konce
t ským;
bully maccusatio
ysln(: z vlastní
popudu nebo
z jež
cizího
po

O
proti bludům Luztherovym „Exsur
ure“g
nuyknutí, sama nebo prostřednictvím jiných, nevin—
něho pocházejí take mnohé" elaboráty ]uveř. \'e ného kněze u soudců církevních obvinila z činu,
který v zákonech církevních slu'e crimen sollici
sbírce „Decisiones Rotae Roman

tationis, nemu
ůež kromě nebezpeí smrti absoluci
accommodační
v. ankkoiamšodační
spory.
accommodatio spory
v. akkom
ohdržeti leč od Apoštolské Stolice. Papežský tento
accommodatus, accommodatlžlus sensu! v. reservát, s nímž žádná zvláštní censura latae sen
tentiae spojena není, přesně vylíčen jest v konsti

akkommodace.
Acconen. dioec. \. Akka.

tuci p. Benediktta XIV. „Sacramentum Poenitentiae“
e 1. června 1741
' „Quoniam improbí

Accorambonus
Fabius
z Goub quídam Iiomines repeiiuntur, qui vel odio, \eel ira,
biaAecorambonl,
v Umbrii, 11.1502,1523
doktor
a prof.
zák. v Padově,

otom P.prof kan.

vel alia indigna causa commoti, vel aliorum im_pi_is
ráva v Řionbiě, suasionibus, aut promissis, aut blandltils, aut minis,

1531 vrátil seŘzp
t do?
stal roty
se 1543
kons
advokátem
v imě,
1542aclovy,
auditorem
550
3501.1
kanem téhož tribunálu, : 1559. >.rozlič. dobro
zdániu \'eř v „Decisiones Rotae Romanae" a ri'i
zně „repetitíones“ (u_.v v Limpíově sbírce „Repe
titiones in varialsmiuris civilis leges“).
Accraví Ondřej, sienský mal. XVlll. stol., vym.
v kost. sv. Petra a Pavla v Monticiano dvŠi fres—
kově obrazy ze života bl. Antonina Patrizia.
Accuh v. Akkub.

aut alio quovis modo incitati. tremendo bei iudicio
postliabito, et ecclesiae auctoritatc contempta,
innoxios sacerdotes apud ecclesiasticosjudices falso
sollicitatíonís insímulant: ut igitur am nefaria au
dacia ct tam detestabile facinus metu magnitudlnis
oenae coerceatur: quaecunque persona, quae exe

crabili h_ujusmoilillagitio se inquinaverit, vel per
seipsam innocentes contessarios impie caluimnando,
vel sceleste procurando, ut id ab alísi fiat, a quo

cumque sacerdote, quovis privilegio, auctoritate et
accubltorium v. coemeterium
dignitate munito, praeterquam a obis Nostrisque
nisi in fine vitae et excepto mortís
Accursius, Akursius, františkán, mě. v Africe. successoribus,
Mart. Rom. 16l.ed), jeden ze šesti bratří, jež sv. articulo, spe absolutionis obtinendae, quam Nobis

rantišek z Assisi poslal 1220 do Marokka, aby ct
Successolrlibusl przacdictis
reservamus, Zpohnutek
perpetuo
careat.ull“[B
32.1—Vysvětlení:
tam víru hlásali. Proníkli až do paláce sultánova; [nenávist, hněvaltdj, ež se tu udávají, vidno, že
přestávše všeliká muka byli usmrcení A. zobrazzuje min na jest obžalov i ze zlomyslností, nikoliv
e jako františkán s mečem v prsou. (l):/xl,
zomylu
neb
bludného
domněni
pl
nouci.
—1n
lkonogr.ll,17.)
noxios __ innocentes sacerdotes ve contessarios.
Kdyby zpovědník zločinem soliic. vskutku se byl
Accursllus (Accorso) 1. František n. cca 1182
v Bagnuolo,.stud práva v Bologni, kdež jeho uči provinil, má persona sollicitata přísnou povinnost
a kdyby povinnosti té průběhem jednoho
telem
byl stalsse
proslulyprof
Azotamtč
(nazžývá
byl proto:
„A. výzrady,
Azonius“),
a ndosáhl
slavné po
měsíce svou vinou nevyhověla, propadá ipso facto
věstí hlavně svojí velikou kompilací loss ke sbírkám klatbě, nikomu nevylirazené. |„eN gligentes sive
občan. práva římského, kterou pořii il 7.gloss svých culpabíliter omittentes demmtíare infra mensem
vlastních a z gloss 5\ ých předchůdcův, a jež na
a quibus
. . . “ sivenssacerdotes,
byvši obecného užívám, obdržela název: „_Glossa confessarios
E.. rin
t.Apost Sedis
1869.] sollicitati
— A ud
ordinari na. A z. kolem 1
[La/triu, lntr. in
příslušným soudcem jest
.
eclesiasticos
jludice_s:calumniose. — Sollicitationis
bisku
roslu l rovněž
učeností v oboru
corpus
iuris canlonici,269.1—
2. František,
nejst. insimulant—_ actse0
syn
prcccšd
crimine sollic. accusannt. O zlo
rávním;
alnžl.
duardradou
1.na azpáteč.
cestě azevzal
sv. činu,ktery zdečest míněn,jednají násled. konstituce
emě 1273u
inilkrál
jej svým
sekretářem
psgežs
nuper Pius IV 16. A ril.
2. Sicut
„Universí
jej s sebou do Annglie,i11281žilvalrho
k důležitým po 1 1. [Bull. 111.49.
(:.GregorPoeni
V.
Au.jž 1622. [ ull. 111.484.] gregis;
3.
acrm.
selstvím
IR. „02180
A. do Bolo
gni, kdež politickým.
:. 291.
olssae tilin seloannem
anti 20.
tentiae Bened. XlV. 1. jun. 1741. Bull. XV 321
uum glossatorem“(Frankf.1615), „Glossae ad 4 „ postol. Sedis“ _Pius 1X 12. ctob. 1869. —

„Per mortís articulum
intellígimus tempus, uo vel mors proxime instat
„Lucubrationesin uosdamScripturaeSJocos“ (i_vd. et moralitcr certa et inevitabilis est, vel quo est

institutiones
lustiniani“
(lyon v1617)
ajz —1563;
3. ar
tín,
karmelitán,
prof. theol.
Sieně,
.r)

ongv
—4. Vi lem, s n Františka mortís periculum i. e. probabile dubium de vitae
(v.l.),n.1246l,přednášel o právu ob. v Bologni; conservatione, tali casu, quo \alde frequenter mors
rozbroji občanskými vypuzen zdržoval se ve pa solet accidere“.
ons. lib. 6. n. 239.
nělsku, vstoupil do stavu duchovn., vrátil se 1297do

„Falsa accusatio confessarii“ jest řtpadem spe
Bol gní
u'al sestal
professury,
ale již
po rocle
ima,a kdež
se auditorem
roty;
z. 32odešel
.S) cíalissimo
modo
papeži 1866prav
vyhrazeínym.
S.
Otticii ze dne
27. června
.Pius Dekret
PP.
decrevit: e facultatibus,aquibus Episc opi.
exlcon
paratrasí lnstituciua řadu „Quaestiones“.
ccssione Apostolica pollent, absolvendi ab omnibus
accusatio : žaloba, obžaloba, obviněni určité
osob z trestného skutku za příčinou jejiho po— icšisibusSanctae
reservatis,
excipíendos
osterum esseSedi
casus
reservatos
II'Ibulla semper
Bened.
trest ni. A. liší se od „actio", kieréliožto slova se l)(1 „Sacram. Poenit.“ 7. fakult biskupských tudiž
užívá při processu civilním, kdežto „accusatio" při v ňáty sou. „Attentata absolutío personae compli
soudu trestním. Dlec írk. práva nemá b ti zpra Cis“&„talsa denuntiatio sacerdotís de sollicitatione“.
vidla nikdo
obžalovánc,
dokud nebvl
učinenI“pokus
nápravy
otcovským
napomenulím.
Předměte
a- ce
jest zachování nebo obnovení porušeného pořádku
auúčinné hájení
vjakožskutků.
izastrašeni
před
pácháním
nedovolených
VíIZ té Žjinýcchio

accusatio matrimoníalis jest žaloba
círk. sondu za účelem p/ojednáváni pře

se svazku
manželského.
w process
tež
annullováni
manželstv

— Kdežto téměř všechny ostatní reserváty pa ež—
ské s určitou censurou s oieny jsou, jest alsa

accusatio bezc

'.

vak vyhrazení ahsoluce

samojcdínč Stolicí Apoštolské označeno v konst.
Bened.X1V. výslovně jako poena, a to poena prae
metu
odaná servativa. Ze slov „ut tam nefaria auudacia.

'kající mlagnitudinis
coěrceatur“
no, že v poenae
tom případě
reservaceprávem
sama souditi
jižžmá
manželský, povahu trestní. Z toho plyne, že poenitent, který

acusaíor — Acindynus.
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otrestu tcm nevěděl, také rr.u nepropadl a mohl
Acerbo nimls, encyklika papeže Pia X. z 25. dubna
by od každého z ovědníka absoluci obdrželi. [Bal 1905 „de christiana doctrina trade nda"
Aeerenza (Acherontln. dioec.), arcibisku ství
1eriní-Palntieri: pus morale
.27 4.3—2Schnei

ehm kuhl: Man. Saaec
P. 11.
v již. Italii, zal. 'ako bisk. ve IV. stol., pový .
ochrana zpovědníků protirdzlcmyslněnau ozbvinění arcih. ve sto
., 1203 spojeno s (lice. Matera
"est hlavním účelem reservátu „íalsa accusatio“. (odtud název arcidiecese: „Acerenza e Matera“);
Iraké instrukce posv . sboru řím. inkvís. ečlivě sídlem areib. jest Matera; 130.000 k., 38 íar.
Aeerno(Acernen.
dloee ), někd biskupstvivlta
přihlížejí
k
tomu,Sahly
křivou
obžalobou
netrp
1kněz
ncvinny.[lnstr.S
etU.n1quis 20 Febr.1€67 lil, zal. ve Xll. stol.;
r. 811 8 neobsazováno,
Aug.11.897 Anal. eccl. Vl
382.l
l): lm'.
accusator—_. žalobce, jest, pkdo byv trestným nýbrž
6 lar správě arcibiskupům sa
přikázánokk 'trvalt':o
Iernskym.
činem jakkoli poškozen, nebo, kdo maje o podob
cero
Vincenck,architekt
špan.,
1730—22
ném provinění známost a na snadě průkazy, žádá za novostavbu kathedrályvCvad xu započal
(dokončena te
potrestání vinníka za příčinou zachování veřejného
e1838); dle jeho lánů vystlavěna byla 1724—56
pořádku. kolem jeho jest tedy vinu dokázati,
fasáda kathedrály v l aa.g

jelikož nemo malusnnisi probetur. Jelikož jedná se

při soudu trestním o potrestání z příčin veře ného
r,ádu bývá žalobcem zpravidla jen osobnost verejná,
jakot.
zv. promotor
íiscalis
(asi jako
návladni),
ač
ovšem
i jednotlivec
jemuž
bylostátní
zločinem
ubli
ženo, může žalovati. Žalobcem u soudu trestního
může býti každý, kdo není vyloučen, jako jsou na
př. nedospělí, ženy, pomateni, vyobcovani, bezectní,
podezřelí
vy, bludaři,
židé mohou
jednná- livšak
se
o katolíky z Jaomlu
některých
případech
býti i tyto osoby připuštěny, jako na př. ženy žalu
jici
manžely
propřípad
cizoložství.
Povinnost
soudu
jaký oli
trestu má
konsistoř,oznámiti
kterou
zpravoyati mají otom k. a. vikáři,synodální svědkové
a faráři, ač mohou tito i bezprostředně o trestním

Accaerr
(Acerrarurn
suífr. bisk. v2círk.
prov.
neapolské,
zal. vadloec),l
Vl. sto ;.k320w
Acesius, bisk. novatíánskýletpli; cís. Kolnstanr
tin povolal jej 325 ke sněmu nicejskému. A přijal

ustanovení snčmu, zdráhals se však přece vrátiti

se do církve, kteráž prý bezgrávně odpouští
[505mm- 1, c.

7,
Nite smrtelné
Ilam: I. GPC.
hříchy
o křtulspáchan

Ace lv. Accett .

Acetus de Portls Selraphinus

z Fermo,řre

holn. kanovník later., „. 1496, z. 1540, vynikal 'ako

horllvý kazatel a povzbuzovatel k žlvotu zbožn mu.

3). několikrozjím. a duc
ězl. knih vjaz.v1aš.,
vytišt. jednotlivě 1538v Bo
ozogni avv,Mtláně po

jeho smrti pak souborně 1541 v Benátkách a po
adě godatí
soudu kněžím,
zprávu. V
ipři
v cm
ezúhonným
ba diec.
vše rnpražské
údům e'st
at. tom častěji na různ. mistech. Kašp. Scotus přeložil
cirkve, proti nimž žádné podezření není, že by je do lat. a vydal pod tit. „Opera spiritualía Se
zlomyslně někomu na cti utrhalí, dovoleno trestní lraphini Aceti de Portis Firmtani“ (Piacenza 1570,

péřípady'or
o nichž mají známost,
tž

1581) cisterc
[_Hurln, opat
Norsn.
—.5 dep.
Acey,n někd.
tvíIV.ve Francii,
oznámitisoudu/(Srov.
ff Antverpy
aecusatrorium iudlcíum zove se soud na rozdíl
diec. St. Claude
e, zal. thal)\
1138, e\bn.|terappísty
Acaidlius
(Haveken
ens, „ 1872.
1567
od iudíeiutn denuntiatorium a inquisitorium, za _lura,
ve Wíts tocku \; Brandenbursku, staulcl. Rvost ocuku,
(11589 v Helmstádtu, odkudž odešel 1590 do Italie,
vedeno-práva
li jednání
na záikladěuždatoby,již se
někdo
svéhosoudní
domáhá.
accusatorlus processus zov|e sseprocess soudní kdež učeností získal si mnohé přátele. Stud. síce
započatý na základě žaloby, žalobcem příslušnému medic., ale věnoval se přitom usilovně studiu lat.
soudci (soudu)p oda,ně tiše set akto od processu klassiků. Z ltalie odebral se 1593 do Vratislavě,
denunciačního apinkvisičního, jež započaty buď na přestoupil z lut. k církvi katol. a byl od vrat. bisk.
základě udání (denuncíace) nebo na základě \_v
v 1595jmen. rektorem gymn. v Nise, ale zemřel brzy
šetřování, které soudce 7. úřední povinnosti, pro potom ve věku 29 let (nepřátelé jeho rozšiřovali o něm

nepravdivě, že skonal sebevražž)dou.
)ej ho vydání

(litíamaci,
t. j.sveřejnou
za.\edl
Viz
oudni pověst
roc ess.o spáchaněm zločinu, Velteía Paterculaa,(1590) poznámky ke Q. Curliovi
Acebo 1 Cristobal, špan.malíř,n.vMurcii (1594a)ak Plautovi (1595), jaakož i po smrti jeho

na sklonku XVI. stol., :. uprostřed XVlI. stol., žák
Bart. Carducha. Z obrazů jeho, jež vyznamenávaji vydané ozn mkřákk'lacitovi (1607) jsou práce
cenné. [Žak/ang, orts. u. Erg. zu jóchers Gelehr
ten—Lex
163;
.r.r,e(těž
eKonvertiten.
nesell..CampiF
faciesC. F.,) hná
městi květinárskěhor či zelinářského v Římě,0 kdež
Corsini bOjUlelproti Mauru|n„Sv.lPetrNo|;15kuŠ — jaakož i na jiných obvyklých mistech města Říma,
vykugájící
zajatce'.
—
2.
Ma
l,
š
an.
a,líř
zejména
na
dveřích
basiliky
sv.-petrskě, lateránské,
adrldě 1744, 2. t. 1800, „11.2'eSv. fan.m
Křtitel“
a „Sv. Františ
a.poštStolicí
kanceláře
— přibity
bývaly zákonšpyly
pa ež
acedia v. 12:5
skou
vydané,
ěímž promulgovány
rbi

se
korrektností,
„.Sv neobyčejnou
Fulgencius kořicís
se P. Maabud'tež
rii“l „S.\'uvedeny:
Ondrej

acephall v. akeíalové.

et Orbí. Tento způsobp

Ulo'ňgúnípapež.:

aeephalí a(scíl.
clerlilci)zvání
absolutně
boyl poamnohá
ePíastoletí
X. konstitucí
an
v cpirkvmi„Prmo
vyklý, ul
odstraněn
ordinovaní
žádném
čuritěmukterikově
kostelu trvale
nc— konů,
eho místo zaveden dold
řipsani. Zváni těž vaugi, absoluti (v. abso ze dne 29. ezžáří 1008, an
utni
svěcen
ledna 1909 způsob prohlašováni jich v úředním
Aeepsímes sv., z města Fakaa, bisk. v Honítu, věstníku, který vychází pod názvem „Acta Aposto
mě za pronásl. Saporova. Martyr Rom. 22. dubna licae eids. Commentarium officiale.“ (ČKD
(VC
3.5
v cír. arm. 3. list.op), srvn.
Acillus Glabrio v. Glabrio.
Nr'llu Kal; ], 2651315, H, 616. A. byl 347 jat, ukru
tně ztnučen, na nohou tě kýmí řetězy spoután a
Acindynus(/IZÍVČL'1'0—_':, Akindynos)
1. sv. mč.
gn
léta držán
v zajetí, načež
krutětěžkým
zmu za pron.Diok1eucíanova303, Mart. Rom d.u.b
en tři
:. 350.
Bývá zobrazován,
an znovu
se modlí,
v cir. rus. 1.
.5\.' muě. v Persii, za pton.
tině dle Blomaerta). Saporova uprostřed stol. lV., Mart. Rom. 2 listop.,
řetězem jsa obtižen (tak ]na
vcir. řec. as rtéhož dne. Bol/ \'ov. 1,

[Srvn Delz'l, Ikonogrll
mgerIe-Dudit, Pravé
s připojeným
řeckým 505—522, Nil/u Kal.2
dějinysmt'ychmuče
níků vých, lBrn01858,
Ace
.
snik311—341.]
lat.;
i,
4.— 3.5 officmiem
zaMaximiana305—3ll)spolu
„Deiparae Vírgini Rosalrum A1eolae" (Neap. 1680)a)j. s Agathonikesm (v.ct.); Mart. Rom. (22. srp.)jména

Aci-Reale — Acosta.
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Britannicae Ecclesiae“. Když 1572 katol. kněz Mi
jeho
Agathonikovými
neuvádí
cir. kuláš Sanders vydal spis „De visibili monarchia
rus. mezir druhy
.
4.5
rus , archim.
pečerskýV (od
1219), kr něii—mž mnich Polykarp napsal svoje Ecclesiae", A. vydal proti němu ojednání „De
visibili Rom'anarčhia contra Nich. anderi Monar
Poslán l“
o sv
otcich bog.mc.
a bratřích
pam.
.Srp.
(Pravni.
1.39kl.)pečšrÉéhooř, chiam "QOlE/UHÉVWlibri duo“ (Lond. 1573),vje

hožmErvní knize pokouší se všvrátili
důvod
pro
grain/69105
& lxívčvvog),
mnich
xw. stol.,
ak pobyt
sv. etra
ák basiliana Barlaama
(v. t.,) řec.
s nímž
se však
oz pr
t rim.
v
ímé)
a ve cirkve
druhé o(Břipoušti
hajujejindřicha
11.111
a Alžbětu.
dě'i znepřátelil a prot němuž i zvláštním spisem
ogkn. (nevyd.)se obrátl. Bylodpůrcem hesychastův
Acmonla (Acmonea, Acmonien. dioec ), něklde.
jejichžánáLelníkovi
Palamasovi
napsal
biskupství
ve Fryčii(
Phrygia
Pacatiana)
Mal
6v.t)h,
kn proti
evyd.a)
v 'ambech
(vyd. Mlgne
Pg. Asii,
podřízené
me opoli
laodicejské,
nynějšív Ahat
Koi. Euórl (Serise 1, 446)u vádí několik biskupů
CLV1ll, 29, 72) a někol ka listy (vyd. tamžc 68,
z let44511—879. Nyni biskupství titulá
vyzýval Nicefora Gregorasa, ab se postavil roz
hodně protl hesychastům. Byl v ak 1341 odsouzen u Acontlus
filos. pro
a theolog
stol.., sv
nieškal
dvora krá llak.,
Alžběty,
některáXVI.
mínění
vá byl
synodou konanoou za předsednictví jana Kantaku
zena. Naklonil sobě srce pak patr. jana Kalekasa, protestantům podezřelý. Spis jehoi _velicerozšířený:
jeenž 1345 Pala masa a přivrž. jeho dal odsouditi, „Strategcmata Satanae“ (v Basil 11565
ale Kalekas byl synodou 1347sesazen, a A. sBar
Acosta (da Costa, &eCosta
vilz i heslo vstosutil
Co
z Portugalska,
laamem synodou 1351uexkom Kdy zemřel, není 1. Baltas ar 5.1., rdo
fam filos. atheol.,
z.nítmo A. horlil pro sjednocení obou cirkvi. Mimo do řáduv Goa 151Lx5,stlilrld.
šel 1564jako mlssionářdo japonska — 2. Emanuel
uv. spisy zachovalo se od něho dilo ;reg: 01/0919 S j.zzLissabonu, vyuč.humaniora a mravouce, stal

L844)_|y|verši

'e

XGL ěveqyeÍGCo06
nicchž prvépřekl.
2, vzydasně se rektoreml kollejev Braga, visitator ostrova
Migne
Pg. CLl, 1192,kn.,
jsou2 doslovnym
.r.p jaz. portug. dějinyapůsobení
Tomášc Akv. „Dc \eritatc catholicae fidei contra Terceira, :.
Gentiles“, jest to unikum v lit.byzant.[7'/1.U.rpm Maffei
řádu jesdona lat
východě
1568,
mkterýžto
Petr
t:p.řeL do„Reru
a S. spis
in Jan
Oriente
gcstarum
ad
a.
1568
commentarius, recognitus et
rluj,Krumbarllzr,
Očerki po istorii
1892. latinitate donatus. Aecesserunt
—
Gesch.vizant.
d. byz.ohrazovalnnosti.
Liter.
de laponicis rebus
Epistolarum
libri “' (Dillingen
ibidem in latinnm_ex
hispanico
sermone
conversi“
1571).
Flllp
exemptni
bisk. teprve
na Sicilii7
zriz ec.ehořemX
XLV
844,
Ael—
Reale
(jaca
RegaDlilŠ,
jacilen.
dioec
),
ale
obsazeno
má:
18
far
r,1305
ze Sevilly. špan. dominikán XVlLstol.,
theol.,
kostelů, 330 kn. světs.,8770řehol., 150219
proslulý kazatel; přispěl k d' u lgnmaoutinno
Aclselus sv., mě. v Cordoliě za Diokleciana. „Prom tuario espiritual tle elogios de los Sanctos'f.

—4.

Martyr. Rom. 17. listoop.

abriel, kanovníkportug., n. \ Torrevadras,

Aekerl Jan, th. dr., prof. pastor. v kl. sv. Flo z. 1616, prof. v Coimbře, :p. lat. výklad. kap. 49.
pop. 11 .knih: Marian. Gen. o požehnání patr. Jakuba; dále komm. ke kn.
l. Frau v. Lourdes 12. vyd. 1904

Ruth, Lament. Jerem., onáši a Mlalach., 'ežsvydány
rčshste
Wunder 1890,
der byly539
po vMe
jeho smrti
v ampo
oně 15.0f
g
hgesesandt?
ina del
ve panělsku, 85%.,
9
Fehlgeschossen! '?1890rKathtolisch o. liberal? 1891, poslán) do Peru, kde ž v Limě
ložil několik kol
Larifari 1892, Unter En elu u. Teule 1111893, Am a r. 1576 zvolen provinciálem.
theologii
Mutterherzen, 2. vyd.1
Maria Lourdes-Gebet lejí a častými cestami seznal Žřeldnášcl
adně svoji
roz
buch 1901, Die Wissenschaít u. die Wunder v. sáhlou provincii i domorodce, ůklteř 'i
"vai.
Lourdes 2. v.1yd
.
Vrátiv se do Španěl 1586, zastával rozlličně důležité
úřady ve mém řádu a byl posléze rektorem kolleje
Ackermve n\'ýc.).S
1. Josef, od.l
farářkn.vTrost
Emmenu
(diec. \ Salamancc,e kdež
1.600 .:
octrina chri
churskarm
der armen
Seelen" 1846), která pro bohaatý a přiměřený stiana y catecismo parra instruccion de los
obsah do la velikého rozšíření a dosud veelice jest dioos . . .con un confessionario“ (Los Re_yes 1583
oblíbena zvl. u lidí \'ěku pokročilejšího, vyšla již a potom častěji, jest to katechismus s připojeným
e.kl do dvou nářečí indiánských), „Confessio
v přemnohých vydáních; také č. překlad („Úlěcha pře
nario para los curas de lndios “ (t.
věrných
dušíjižv byl
očistcid“,
dr. Fr.
Bauererm 1863, tura novi orbis 11.2“ (Salamanka 1589, Kolín 1596,
několikráte
vyd n poř.
(8. vyd.
1907).—

pold, drr. th., far ve Wiirzburgu, u. 1853 .rp.P

Lyon
promulgatione
[někt.
1883, 2. vy(.l 1894, (č. překl.
v_ýd.„De70),.„De
promulgando
evangelio"] E\angelii
apm barbaros,
sive de procuranda lndorum salute 11.Vl." t.,1588
V. Brabec
kněžský, desh
uvitýlKrálovně
kn ží“ 1589, Kolhn 1596, Lyon 1670), „De Christo reve ato
Pr.
1896); „Růženec
Die Beredsamkeit
Chrysost.
Rosrenkranz
Kreu
uzwe 1897,hPapst Leo 11. lX et de tem
moporibus nmissimis 11.1V“
im
síer-Rosenkranz

1590, dílo velmi zdařilé, jež. několikráte znovu bylo

Xlll. und
hl Bešeudsamkeil1857.—
3. Leopold
(klá.št
jmdiePetr
Fourier),n. ve Vídni
1771, z. 1. vydáno; posléze otiskl je Mineg v „Cursus s.
Seripturae" 1840 , „Historia natural moral de las
1831, vstoupil

1790 Sdod řádu řeh. kan. sv

Aug.

lndias“ (Sevillal 90; 'est to A-ou pořízené a značně
vkněze
Klosterneubuvríiďs
'ddní,aarchaeol.,
1795vysv.1800
na rozmn. špan. zpracov ní dila „De natura novi orbis" ,
předl
ášt. orient. řeči
eolženo bylo do anč. 1598.1596,
stal se biblioth. kl., 1802 pov'š a.tdr
1807 ž pře
pr.of _SZ. navvíd.

'v. Sp.: ntroductio in 11 V. T.

(Víd. 1825), Archaeologia biblica (t. 1826), Pro0335:

tae minores
perpetua annotatione
illustrati
(1 k).
—
PlacidOSB
5,5.1841,iníu
Lopkat

:Oolland.

1598 a něm. 1605).a Uvedené spisy A-ovy

o Americe obsahuji mnoho cenného materiálu vě

deckého, národopisného, geograf. a z oborus věnd
Mariastein ve výc., obnovil tento kl. od pFranl přírodních (srvn. Du!zr, Bajkš, čes. vyd. 229).S
I): Barker a Sommer-00551, iblliolth. des écriv.i de
couzů 1798 zničený, zřídiltiv něm školy, vědec. la
comp. dc
\'11 568..—6
původně
A. Jésusl,
Gabriel 31—38;
a pozdějlitéž
Uriel L'r
_lulri
sbírky worth
a j., a ovznesl
heouol. lnlikánský XVI. stol.,
mlu\či(orator)univ. cambridgs ě;1560mělvumvers staaz\aný,
se okoloSpolu
1591 sz otcem
portugalské
židovské v „.Oportě.
svýmprorliilny
kostele řeč pro rehabilitaci Mart. Buccera a Pavla křesťanství, avšak v něm nesetrval. Zabývaje
Fagia. Byl spolupracovníkem dila „De antiquítate vědami a hlavně theologií a spoléhaje příliš na

Acquapendente — acta judicii.

hloubavého ducha svého přišel na bezcesti; z kře
stanstv
tví zabředl
mnate'alismus, ano v úplnou
nevěru; konečně stal se židem při“av v Amstero
damě obřízku, při čemž změnil jm no své Gabriel
\' Uriel.
jaako dříve nezachovával zákona
křesťanského, tak nedbal předpisů synagogy ží
.dovské. Aby se ospravedlnil, napsal A. spls, v němž
přiznávala se
k sektě liberálních
a nevěreckych
Sad
duceův,
odvolávaje
se ke knihám
staroz konnim,
v nichž odměnách
prý není zmínky
o trestech
ani o ně
la'k'ch
po smalni po
íral nesmrtelnost
Říše a prohlašoval celý zákon N ojžíšův za vynález
lidský. Vydání tohoto spisu židé zamezili, A-u za
nevěrce prohlásili a přiměli učenéhoc židovského
lékaře Samuela de Silva, že vyvrátil bludy A--ovy.
Než A. nedal se přesvědčiti; 1624 vydal zmíněný
spis s odpovědí Samuelovi pod náz\ em: „Examen
das tradicoens hariseas conferidas con á Iey escri
ta por Uriel _Íprista hebreo, com reposta á hum
Samuel de Silva, seu falso calumniadorf' Pro toto
dílo byl A. uvězněn, k peněžité pokutě odsouzen
osléze ze židovstva
vyobcován.
letech
exkommunikace
přiznal se
na okoz ]Po
ova 15
k židov

5

acta (akta) vlastně to, o čem pojednáno, co se
projednalo, co byloučiiněno, co se stalc,t teyd udá
losti, skutečnosti, projednané záležitostí ža poŠla
smyslu
žzázname
o věcechpřeneseném
těch, tedy zovou
spisy, se
té iaka
one včci,
událos
a poo.d se týkající nebo o ni poljednávajici, ve kte
rémžto sm slu mluvl se pak o různých druzích akt,

jakooa-ec konsistornieh, soudních, mučed
nických,s
movnich, manže sk' ch a pod.
Acta Apostolicae Sedls, connnentarium officiale,
nazývá se věstník úřední, jenž počíná vycházeti
lednem 1909 na základě konstituce a ošt. „oPro
mulgandi“
edne 29.
září 1908kjiž
něna "stará
praxe
prohlašovati
zákony
cirkevni.zmDříves
stávalo vyvěšením na verejich basiliky lateránské
a vatikánské, kurle lnnocencovy (ny_ní parlament

Vlašský Montecitorio) a in acie campi Florae (kde
t)t'gji
Giordana
Nyni prohlašovány
ousocha
tim, že
se uveřejní v .měsíčníku
A. A. S.,a
stanou se zákony platně promulgovanými v celé

cirtkvi katolické.
A..S se tisknou v knihtiskárně
vai
(actus) apostolorum v. Apoštolské

s kAct:'

ství, ale tajně zůstal dále pošrdašeínv žiodovských Acta apostolorum apocrypha v. Apoštolské
zákonů; udán byv
naogšv
svvého skutky podvr
ně.
vlastniho
stižen
acta causae jsou listiny, které se týkají merita
po
novýchsynovce,
7 let. byl ostřcujšíkla
ětéto kleslbou
ještéoeji
hlouběji
ve své nevěře a popcíral, že by knihy starozákonní soudního jednání o nějaké věci (na př. d azy,
rozsudky), a maji platnost při opětném jednání
byly sepsány
Božího;
však svou o téžes sporné věci mezi týmiž osobami (c.1 . De
bídu,
do nížsz cvncuknuti
i roodinu
svouvida
exkomunikaci
uvrhl a chtěje se jícsprostiti, dal se v Amsterodamu test. et attest. X. ll. 20..
neta consistorlalia, akta konsistorni, jsou
za účelem svého smíření se synagogou až imetla
mi mrskati, načež přijat byl na milost. Soptě hně
v konsistořlprojednávané,
spisy
vem proti udavači synovci svému chtěl jej zastřelíti; ?!an
1 listinyvěci
o věcech
těch jednající a jichjednak
se týkající.
když se rána minula cílem, prostřelil novou ranou Listiny téže věci se týkající tvoři jediný fascikl
vlastni lebku 64
)47. Nedlouho před tím sepsal ži (lasciculus, svazek), v němž seřazeny jsou pořád

tak, jak tak
během
časupředchozí
o dotyč
votopis
svůjlat.poda názvem
„Exemplnar\itae
huma kem
naae“ (vvd.
něm. 8417).
Sr\
H. 7:11i,ne,ě
ném chronologickym
předmět bylo jednáno,
že akta

tvor
ori prius prooaaktapoz
ozjděší. Každý akt opatří se

Uriel
Acosta'snte
Leben
u. Lehre“,
Acquapenden
(Aquae
penden.nZerbst
dioe c1847.
bisk. rubrem čili krátkým výstižným obsahem spisu, dále

udánímndn,e měsicea rkou, kdy sispsdo konsistoře

papežské
stol. bezprostředně
podřízené
vecstřední
ltalii.
A. řísluše
ozprvu k biskupství
orvietském
u.
došelv (praesentatum),
a číslem
rn, po
od kter' egistrátor
m zapsán
Kdž
Krištolí Girarda, bisku v Castro, úkladně jest
podacím či prijímacímpro
okole
byl zavražděn, pap. lnocenc zru il 1649 za trest bi zapíše akt ten do regest a připojí k němu příslušná
priora, což jak v regestech tak na aktu samém
skupství v Castro a přenesl jle do A.,jež od Orvieta v značí, načež elenchysta do elenchu jednak dle
odloučil
Diecese
a-ská
má:
13
lar,
80
kostelů,
ka
žlíi
a oratoří, 47 kněží svět., 35 seminaristův, 15 knž
týtk'? jednak
dle osob
mist,vyřízeno,
jichž se čistopis
věc ta
řehol, 49 řeholnic, 30 bratrstev, obyv.
akt zapíše.
Kdyžnebo
poodání
Acquavlva, exemptni opatství nulllíus dioec. vyřízení toho opatřen a \ypravení jeho stranám
v ital. prov. Bari, spojeno 1848 s arcchipresbyte nebo úřadu v exhibitnim protokole poznamenáno,
rátem (arcipretura) v Altamuře vjedno („Altamura
uloží
se
akta
sama
jednak
—
noivěujši
—
v
registra
ed Acquaviva“, „amAlt n.et Aquaviven. “); 35.000 tuře, jednak — star 1 — v arch
Kř

Actaetdecreta eoncillorumv.sněmy cirkevni

ob.,4fary,33kn.;
biývátit.
Acquavívaa, jm archipresbyter
s.,
a. biskupem.
Acta dlsputationís Arehaelal et Manetis, spis
Aequi (Aquen Satiellorum), tíisk. v Piemonte, polemický ve formě dialogu, v němž Archaelaus,
zal. eost LIV., podřízené arcibisk. turinskému. bisk. charcharský v Mesopotamii (osoba smyšlená)
Prvni bisk. dle tradice sv. Majorínus; první přesně potirá zakladatele manicheismu. spisovatelem jest
znám' bisk. Ditarlus z. 488. V řadě biskupů jest
nepochybně
Hešemoniusdl(asl
ke konci lll. stol.);
se toli
o překlad
sv. uido (1034—70), patron diecese; v'stav ěl zachoval
kathcdrálu a--skou. Diecese čitá: 122 fary,
ko
, ajkta, 'e
useibius v archi\u
ste lů, kapli a oratoří, 317 kněží svět., 180 semina edesském nalezl a přeložil,ltotiž domnělé vzájemné
dopisy králeA ara a Krist ána (v. Aabg r),
rílstů, 42 kněž l řehol, 20 řeholních laiků, 75 řeho
60 bratrsteev, 3 školy chlapecké (16280žáků),
st18.120
opuil do ř
írantišk., byl prof. filos. na učilištích řážíových, 1844
stal se prot. filos. na univ. v Palermu, 1850 arci
biskupem tam
. A. vynikal zvl. v meta
4 Šk.cqdívčí
žákkyň)_;
ulsto (9.81
d' Benedi
kt,obyvatelstva
71. 1790,

fysice; hleděl filosoíii křest. uvésti ve shoduus po

jakož
i o posl
„Doctrina
Addanic Thaddeáše do Edessy (v.
aeta faclentes, tak nazý\áni byli křesťané, kteřl
za pronásledováni Deciova odpadli, davše jm
érnna
svá zapsatl do úředních listin, jakoby byli přinesli
předepsanou obět.

aca judiciarla, acta soudní, je vlastně vše,

co se na soudě při soudním rocessu děje, v pře
krokem dob, scož učinil ne vždy způsobem šťast neseném smyslu pak rozumé,1 se akty soudním!
ným. starých
Vytýk sscholastiků;
mu též, že
nevážil
náležitě
nauk
2 část'
| je sobě
oap,ravda
tinty, týkající
jednání a jeho
juddieli seneesoudního
boli processus
jsouprůběhu
listiny,
toliko vzhledem k formě secholastické, nikoli vzhle lissact
ju.
Sp. kurs filosofie morální (1851), vztalmjíci se k formě či ke způsobu, jakým proces
se
jí!).
kurs filos. práva (1852) a j.
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Acta judiciaria — Acta Plíatí.

Actta judiclaria arehíeplscopatus Pragensis následování. Co bylo tímto způsobem ztraceno, bylo—

nebo consistorií Pra nsís, soudní akta konsi
E:“
nahrazováno
z ústních
tradic,
nen.vždy
již spo
hlivých,
atak vznikla
četná,
acta“
„passiones“,
stoře pražské, jest n eev publikace, v nižu
řejněny zápisy církevního (arcibiskupského nebeo
konsistorniho) soudu pražského z let 1373—1424,
z m,anuá|ů jež naléza'í se v archivu metrop. kapi
tuly, až na jeden (1352—93), jenž chová se v kni
hovnč arcibiskupské. Man
nuál) ty nezachovaly se

jež
nesou
známky dobyl ně
pozdější,
v níž
vznikla.
— na sobě
'
smy lená„
která nespočívají
faktechčetbě,
hiustolrických;
jsouuto
skladby
určené kenazbožné
jakési duchovní
romány, častokráte značné ceny literární a poetické

(v. leengend y.) Ale i tu možno právem tvrdili,
úplně;
tak chybí
zápisy
z do
letkonec
13—9121.94—
—1400,
od března
1404
1405,
—20. prvotním podkladem jich byl příběh skutečný, jenž
R. 1865_vydalFrant. Ant. Tingl vlastním nákladem však v nynějším legendárnímzpracování vymyká
malou jich část, totiž zápisy z r. 1392, pod názvem

„Acta judiciaria archiepiscopatus
ra se
historickému
(naapř)).akta
Barbo
sv. badání
KateřinyAlex.s,.
v.jiřía
Pri sv.
legendárním
gensís sub honorabili domino joanne Pomuk,
užito kbylhotaké
leckdy motivů
vczatý
vícarlo in spiritualibus generalí conscri ta et nun zpracování
z mythú pohanských
-—Moudrou
opatrnost
vůči
príma více typis edita“ (tiske

l.L. Ko ra). Ferdi

podvrženym a. m. jeví již dekret Gelasiův z r. 495

nand
Tadra publikoval
nálkl. eské akademie
cís. („gaestasanctorum
martyrum..
q.uae sere,
singulari
cau
FrantiškaJosefa
vletech193—1901n.j.
v sedmi
., quia
eorum,
qui consrí
nomína
peenitusignorantur.. .ne vel levís su sannandi ori
částechpodnázxern:
„Soudní
akta ikonsistoře
pražské
(Actajudic
airia cons
storíi Pra retur occasio, in sancta Romana Ecclesia non le
ge nsís)“; v edici této byla i zmíněnálčást Tin lem

publikovaná
znovu úplněji
a správnějikvy
yijjosu důležitým
pramenem
pro če
eskpře ána.
ed
hůsrtské dě in církevní i kulturní, jakož i pro dě
jiny jžednothvych
far & míst.gen.
jsou vikář,
to zápisy soudu,
jemuž
předsedal zpravidla
tvý
jímečně při důležitějších rozepřích sám arcrbiskup
(vedleto ho byl soud,
jemuž ředsedal
arcibiskupský
viz čLsou
círrek noítfíc' ál
e
chách; ze zápisů tohoto soudu zachovalynse toliko
zlontky). A.j. psali písaři zvaní „notarii actorum“.
Vlastnia. i byla,jak se zdá, velmípodrobná obsaho
vala zevrubné líčení celého jednání resp. vyšetřování
se všemi potřebnými doklad a přílohami. Obšímě
tato a. i. se nezachovala. edle nich psány byly

Ěuntur“
šímou sbírku a. m. sestavil již
mnsebins, jenž ve svých Cirk. dějinách na několika
set
k ní poaly
aukazuje;
sbírka
ta je ztra—
n;a chpouzem
spisek avšak
Eusebiův
o mučedníclch
palestinských se zachoval. Počínajíc lV. stol. stano
veny hyaly<výroční
mučedníků
vmenologla
kalendářích
církevnic
a tak
v východní
církvi západní
marty-.
rolo
(v.
t.), vznikla
v dny
církvi

(v.t.)laasynaaría(v.

t.).—-nnZačýpočctam.

a životů svatých vydal B. Moníbritius
kol. 1476
v Miláně (2 svaz.), dále: A1. Lípom anus „Histo
riae de vítís Sanc torum“ (Benát. a Řím 1551—60).

urius

=!—

„Dc probatis sanctorum vitís“ (Kolín

R. 1570—75); největší však sbírkou jest dílo

Bollandistů(v

t.) Kritickévydania. m.zprvýcch
rímorum.
stručné
řízení soudním,jež
se martyrum smcera et sclecta“ (Pař„Acta
1 , 2. V)d.
ámasňpo protok
z větší 01!
čstí o zachovaly
_ave zmíněné
čtyř stoleti podnikl Th. Ruinart

Amsterod.1713_); menší výborn
tarších a. m vy
nublíkací
a takéa
,.
naazývají.
Ísou
jeeěštěbylyŠuveřejněny
dalšia. j. 1 doby
administratorů
arci dai R. Kno í „AusgewáAhlte Mártyrerakten (Tu
bínky a Lips o 1901 a.O
ehb rdt „Aetam
biskupství pražského, dosud nevydaná. A.
hují rozepře a jednání _obeneíícía duchovní,o
rá
vo patronátní ke kostelům, kaplirn a oltá ům
o pronajímání a záměně statků zádušních, o darech,
odkazech a nadacích kostelům, o resignaaclch, smě
nách a pronajímání beneíícíí, o závazcích dlužníků,

tyru selecta“ (Berlína 1902); arménská a. m. V)%d..
mechmítaristé 1874 v Ben., syrská Bedjan
(Pař..
1890—97),kopticka' H. Hyvernat
(Pař.1885—FW);

tranc.prek1 a. m. vy ává H. Leelerq (Recueíl de
piěces authentiques sur les mart rs depuis les
o smlouvácha
c siecle“ Pař..
Acta martyrum. acta sanctorum jsou písemné originesl duIchristianisme jusqu' au
záznamy o utrpení a smrtí mučedníkův, resp. o ži
P. l
christl.svat
Lit.
h611a Harden/lever,
násl. Viz čl. Legendy,
votě sva ých vůbec. jsou to: 1. úřední proto voty
sl.)l'č[Srvn.
Gesch.
koly o průběhu soudníhojednání (acta n. gesta
Acta Pilatlc
Pílátův),.
mar t rum ve vlastním slova sm slu), určené pro podvržený
spis,(Gesta
který Pllatl,
jedná oÚřednís
KristovSflsodsouzení,
archív prokonsulův (acta proconsu aria, praesidialia, smrtí a nanebevstoupení, shoduje se ve hlavních
událostech s evangelií kánonickými, ale vkládaje
judiciaria).
Tytobeze
protokoly
zachovaly(část
se jedn
nakv
ormě původní
změn a přídavků
takového
do nich mnoho zázrakův a okolností smyšlených.

Erotokolu
jesteccl
nalpř.vlistu
Dionysia
Alex.Germanovi,
TOL""AU
useb llist.
.Vl.,l
)—11_),jednak
jako jádro Přesný nadpis jejich zní: 'I'noyvrjyara
(7:9013évm) 17:2,
zpráv upraven)"ch rozličnými přídavky, zvl úvodem gíov řywv Iraou ngrov

(Paměti Pána našeho jež iše
a závěrkemkkčetběv rících (na př. a. .r. Justiní et „OWÍOU m/ámv
sociorum,a. martyrumScilítanorumaj.)—
—.z2zprárvy Krista [zdělané] pod Pontíem Pílátem). Sepsány'

(pův
„p_ass nes“),p
zející od kre "sou ve lV. stol. nespíše k tomu konci, aby čelily
sfavnů,vkte ří přítomni byli výslechům, mu proti pohanským A tům Pllátovým, složeným mezi.

čení a smrtí mučedníků,aihned poouodál
stech těch napsali, co bylív1dél| aslyšelí

.

—313 na potupu křesťanství. Prvni zm 'nku

o nich činí Epifanius (Haer. 50, l.). Připomíná tsice
(nalpř.
list křes
anské
obce
sv. Justin
Akta Pilátova
35), a E.
tak2
olykarpa,
psaní
křest.
obcíveveSmyrně
Vlennéa o smrti
onu jižertullían
(Apologet
ic. 21, 7.)(l. i.t'tljiologius
o tamním pronásledování za Marka Aurela).
to 2) předpokládají, že Pilát zaslal Tiberiovi úřední
zprávu o odsouzení Kristově. Ale bytí předpokládám
zprávy nemají
sice
zárukyv úřední,
nicméněz vdob
ak jejich
zasluhují
lné vír
r.y —
vování
spočívalo na ravdě, Zpráva ona není totožná

pozdějších
(legendy
v.vtg?
jež anebo
starší deFřed
s našimi apokrytnemiaAkty
Pilátovými,
jak mysl
Kau
aj. sou
udíce, že podvržená
lohy
rozšíířují
a vyzdo
ují,
po Tisehendorí,
kažených
tradic přepracovávají.
zřídka
zacho
byla sepsánlaejiž v první polovici 11.st.; nebo t'
valo
se zpracování
původní, jež s jen
oužílo
zapodklad
poml
tom
m,prav
co (Praví
Cornely
222),
že íme
není ovůbec
ěpodobno,
aby (lntrod.
byl a o[.
zpracováním pozdějším. V jednotlivých případech aí
dá se půvvodni jádro zrekonstruovati. Mnoho zpráv ,? ryfni spls tento pokládán kdy za úřední zpr vu
původních vzalo za své nepochybně za dob pro Pílátovu, on nebyl v žádném kodexu nadepsán
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slovem ana,

jehož užívá sv. Justin, nýbrž slovem v Sekretarii
taxa, paktento
se zhotoví
cept a brev)š zaplatiti
konskript,
opatří
,ť-,-m_im)_ua'm(paměti) neb ()")777086 (vy ravo
podpisem ]. Em. kard. prefekta a sekretáře
„m'a
ou formou i svýmoobsahem pou azuje se
kongreg. nebo v případech jiných substituta a
k době pokonstautínské. A. P. vyskytují se ve dvou oíictála a pečetí kongregace.
akío upravené
recensich řeckých, v překladě syrském, pořízeném
dle řec. předlohy na sklonku lV. st., ko
optickém na reskripty
po zaplacení
nebyla-li jenžje
zapra
vena již pred
tim, vydajítaxy,
se agentovi,

listech papyrusových z V. st. (ve zlomcrch),v _Bre zasílá na příslušné úřady. Všechny žádosti a pri—
lzdadě arménském nejspíše z V st. a latíns ém lohy i koncepty (vše slove pOSIZIOI'l e) zůstanou
nebb.sVl V některých kodexech_npatřenajsou
acrhivu kongreg
gace a po
10 letech
odvezou
se
jzedninlneb dvojím úvodem V
mjmenuje se doaarchivu
va kánského.
Důležité
výnosy
kn re
laký__c,iAnaniáš (_Aeneáš), vrstevník

cisare

l'heo

dosia
a Valentiniána,
prekladatelem
pravéo,
že 'ejna_le7.l
v rukopise
hebrejském spisu,
a odtud
řečtiny přeložil. V druhém úvodě označuLe se jako
spisovatel
textu
hebrejského
Nikodem
O oje
jest
nepravé
a jen
tomu konci
učiněno,
abyudání
po
ukazováním k hebrejskěmu originálu a tím ke sta
robyíostí
s_pisu,
mén
edoby
nm Nikodemovým
do
dalo
se spisu
v,gakožj
žnosti.ij Od
Karla V.el vysky
tají se ve spojení v jeden celek s jiným spisem

gaci to:
byvCj!
uveřejněny
ve sbírkách.
ProRom
dobu
jsou
Mlada/lea
.S. C._“
[r.op Í zde
mae sntarši
1893.
Thu-anna reruiulirmum
. Cant. Rain/zeod r. 1718.

Pal/omni, Collectio Conclusionum et Resolutio
num
. Conc.Romae1868—93. Bizzarri, Col
lectanea S. Congr. et Eplscop Regul. Romae 1885.
Decreta authentica .
ít. Romae1898—
Sf/mn'der, Rescrípta authentlca 5. C. lndul elntiis
Sacrisgue Reliquiis praepositae, Ratisbonae 1
apokryfním, jemuž'
no Descensus Christi ad V dob novější
naléztiTak
lze na
výnosy
také
různých.
př. prokongregací
pr vo církevní
inferos (Sestoupení Kristovo do pekel) a to pod vv časopisech
Arc/"'a f/Zr kar/tal Kirche/trefit! (od r. 1857); Aua
jménem Evangelium Nikodemovo (viz. čl. Ev
lztla 7ur11rPantr'fí'cíi Romae 1855—03,Ana/eda E:
gelia podvržená). Ve spojení tom byla přeložena e'lcrjartica, dlaní/ore galerie:/ita (v Říí'nčod r. l876);
(hlav ně v ročnících
neb zprac0vána také do _jiných jazyků, zejména vCa a'wýmt katol. duchove/151011
anglosaského,_
německého,
ancouzského,
českého,
ruského a mých.
Viz Í'abrí'h'lu:
Codex
a o od let devadesátých), v Canomlrterontrmpnraín (Pa
cryphus N0vi Testamenti (v Hamburku 17 3), řiž, od 1. 187736____
pro
oliturgii
v
Ephmen'der litur
7/11107. C.,
xapocryphus Novi Testamenti gii.-at:Roma
18 bíbl.oíustud
05de milyv v Revue
Linzer ólóliqu:
(_)uar
lala-;hn'fl; pro
(\ Lipsku 1882), Tz'rc/zenduz-f,Evangelia apocrypha mternah'mmlr atd. T
akée_Ordinaridtní (úlySl:a Imr
(_vLipsku 1853; 2. vyd. 1876, podává obě recense rmdy bi'xbuprlzzje přin
aSanctae Sedia jsou vlastněv
sy
ccké), Wim er R.
P., uDas Evangeliumč in1872
der
Abendlándisehcn
Liter
Stoiiace ve věcech všeobecných nebo partikulsár
motu proprio nebo na podnět vnější
! ip.muzi,Die P_ilatusakten krritisclstuptersucht (v Kielu ních, at'i
1871,
88% aVríal,
sEvangíles apocry
ýnosy tyto bývaji obyěeňně uveřejňo
phes
(v Paříži1187
),kNext/c,
Novi lTest.
graeci
sup vydané.
lementum
(v Lipsku
1896),P
fat—a7.,
Evangel.
vány z originálůzv archivu cho
Sem náleži
četná v_ydánít
Balla/iran LRa/ndu.
Pauli/figuru
.r\'lll..
\.
král
1 str.v 91
až v novějsídobé Ada i.,lX
gin/_iksodemovges_
v litgoeraturách slovans_kšgch,
Čaas.
a v časopisech Aria/eda L'a'Llen'arhta, ,l/míl/are
atd. -—A.
. nazývá seeakt é mě—
101,1511.E.
Rai/mani,
Studiasr
lacall. |srvn. )?ar. eccluiarticu
bad/aaa,
Neue
Pilatusakten
19081.
síčník, vydávaný od r.1865 postu-mě redakcí

acta proeonsularia v. aeta martyrum.

Actasaerarum Congre attonum jsourozhodnutí,
vynesení nebo dovolení aná od těchto výkonných
gěášnů sv. Otce naapodnét ž dosti nejd. Ordinariátů
o l jiných
úřadův
ádosti podajís
tyto, poupraveué
poněkud
agentem
dleaosob.
stylu curiae
v pro
tokole, kde jsou za _sány a o atren číslem a da
Odtudjsou do ány sekre áři ne o substitutovi.
jehnž dle různých oko lnosti je rozdělí: 1. jde-li
o věci obyčejné, v nichž může sám rozhodovati,

opatříje svympodpisemaatím udělena e gratia,

Petra ÁfIGHSUIE,7035/11 Pwnage/till:),
11 o a Ve-muni/m do r. 1908 v

Vi!
'ia:
ročnících,

v němž publikovány byl' příslušně dekrety brzy
po vyjití dle jednotlivyc kongregací is poznám
kami právnický |, s dodatky na konci a denníkeem
kurie římské. (glasopis tento veliké ceny, zvláště

v
úplně
sbírce,vprohlášen
byl výnosema 5.
C.
Prop.
Fied
1904 za authentický
úřednída
ustoupil na konci r. 1908 dle konstituce apoštolské

„aPromngandi“ z 29.21908

zákoníkunebo věst

církevnímu
áApor/on'mů
Start,"
actío
(č. kon-Atta
Č. k.
a. XLVl Sedm—.mw
2. je--li věc důležitější, o které rozho ovatí musi niku
sám kardinál-p-refekt kongregace, přichází tato žá
(aktuální;
činí
edypůso
dost na přetřes v t. zv
r esso u řítomnosti Slovem t_ímoznačuje scholastika _vliv
bení nově existence nebo závislost účinu na jeho
prefekta,
sekřeřáře
a přeaních
úřed
níků .kard.
této kon
ngregace.
zíen bývaji
pravidelně
činiteli
fysickém;actus
jest actus
potentiae Poznánína—
operativae
(:
activac);sr.
a poteentia.
g_de
nní; nebo
3. obsahujell
žádost
rozhodnutí
veelmí še_mu nejbližší je závislost svobodného skutku na.
ůležité
zásadní, bývá
po kon
ressu předlo
ns1ens (kon přechodný, u tvorů) je
žena radovl (con sultor) nebol _věma,jejíchž
měna ve věcí od činitele věcně
dobrozdání (v ota), dříve nebopozdě | vypracovaná, taa, již se puůsobi zm
rozdílné; ůčin její vlastní (na př. změnu místa) lišiti
což je z pravidla ageevinto ongkud nesnadno jest od terminus deuominatiouis (na př_
urychliti, protože má ý1i a bšvá méno konsul sunutého). A. immanens (vtomná) je ta, jejíž
tora zatajeno), předkládají se ut ěná k rozho nutí
\!
sessn plen arm všech kardinálů v
účin vnímá se činitelem samým (ab agente recipi
na př. mysliti, ůčinem činnosti vtomné jsou
dlicích a patřících k přsslušné kon regaci. Tato tu
zasedání nebývají pravvideiná.4 Mno á rozhodnuti actus vitales. .lr. může býti umělá a přirozená,
posv. kon egacl musí býti dříve předložena ke
schválení Iiho Svatosti a potom teprve moho: přirozená dělí/1se dle toho, že--li účinem jsoucno
(accidens p_hysicum)
i nikoli (substantig).
býti uveřejněna nebo sdělena..— Acta pontificía in utkvělé
A. tr. accidentalis
je bud' augmentatio
_(změnac
ísorma
-li rozhodnutí
záporné,
sděluje pohybu
do kvantit
) aneb Vtom
alteratioa .dělí
(kvalitativní
co do
eto: '[specifica.
pravidla _leústně
agentovi, aby
to příslušné
msmího).
se dle arůzných
kurii sdělil. ]e- li udělena gratia, musí se přede výkonů vitálních; vtomnou
use nazývá itehdy, když
vším (alespoň u S. C. a Sacramentis, Regularium a vznik :: ůčin její týká se rozdílných části inkom

58

actio.

pletnich jedné hypostase. Tak, je-l-i v rostlinách a.
1'.,mmzáe
ve spojení nové hmoty s integrujícími
částmi ůstrojence, kteréžto spOjení kon_aji) vnímají
částí ústrojně (ovšem různcě), a v utvoření noveho
nezávislého ústrojence (plození), pokud se toto za
činá pozměnou ústrojných částí ploditelových. Zu
sob, jakým scholastikově slvvykládalí elastlčnost
zmenšováním a rozšiřováním prostřenosti spojitě
(extensionis continuae) tčlesa, by obsahoval závěr,
že těleso (n tělísko, molekule) to žilo, mělo a. iimm
Dvě
hlavniotázky
polizda
sektomutop
(týkající
se
nauky
o stvoření),
a. (tr .j) e němu:
co v ].činiteli
či
něco vně něho v Brřětcdm , ve lkt crrěm se účinek,
změna
ie některých
totiž
a. nic (při
než
závisloszpůsobuje.
účínn na činiteli,
a ta je
vněnení
činitele

formalítu odmyslití. O a. immanens v Bohu v. Tro
ice
uoka a. (_zvl.immanens, drobíci děj
myšlení na jsoucna mezi sebou oddělená: akt a a.
a závislosti jakousi [jež myšlena jako Umm; a ne j.
'l-íVYJO'ts'1spojená)trpinedostatkem, souvisics tim, že
Aristoteles ve svých kategoriích podřadil pojem po
hybu pod p0jem jsoucna m šleněho 'ako aramg, ač

....

(se
Sokratem
,6, 3.1
14110
| 4.b,
4Iatonem
p.,249
B]) sám[Xen,
ještě v Met. N.
25 tuto[Soph.
pro

tpivuatátng a divam; uznal jakovnejvyšší dvě kate o
rie pojmů.
Rozložen
a jakost
pr vě
tak
nepřirozeně
jakotus rohybv
oveso vcbyt)
sponu
s pridav
ným výrokem. Aristotelův pojem o poh)bu, že je
to uskutečnění možného (17105 ó'vváuu (Únos
.r:n.) Důvod 'ejich je ten: kdyby a. Ir. byla sama švrežěyua Phys 3 1- sr 3, 2(_201)švéoyezá zrg,
v činiteli a te y nebyla vnitřmm svazkem spojena (202) Ěvvslázua mí: vaqznň) nelze srovnatl se

s účinem, mohla
býti v činiteli, aniž by účtin zjevenou naukou o Bohu; nebot iv Bohu je pohyb
vcházel vhodného
ve skutečnosdtmvupřipa
že bytu
ojmu
nebylo
pře
,v adě
němžtotiž,
b účinek
byl a přece tu není možnost, není to tedy
způsoben; nebyla by totiž —- dle t to protivné pohybu. (Srv. Thom. Aq. Č. genn.t ] i, c 13, eleu—
domněnnky — závislou na ředmětu, v němž se

.. Pohhb ůvbec nelze vlyměřovatí,mámei m
účinek způsobu e, aniž ov em závislou na účinu d
pojem pohybu
pohybPhys.
je pk3,
am,ém jenž rvě sám na ni je závislý, a nebylo tuitivní
pojem rcální,
nepouzemyšlení
formálnítento
(Arist,

1:0151ě'au naga už nocí)/pařan Víceviz ;. sl

bš ou.
tedyAby
žádnvšhro
kdůvodu,
by nemohla
býti bez Pohhy.b C) De'n'ny nauky o a. Poznamenávámc to
a. mohFmčýt
yti
bcz uskutečnění
účinu, je nemožno, prooetož a. 'e právě onen reální líko, že dle řlervaea (Quodlíb.7 , q. l4)j
doplněk, kterého je třeba, aby, když činitel je již pouhá denominatio externa od účinku; dle eDsunsa

naprosto
vyBraven
(in actu
prímo
proximo),
nastal
přímo
ůčine
— Nelze
však
popríti,
že tato
do
mněnka má do sebe něco prirozeněmu pojímání
věcí odpornjíciho; zdá se zajisté každému „kon“
býotív ekonajicim,
ne jeno se
od obě
něhoStrány
vycházetí.
Sv.
Akv. dovolávaji
pro svou
dlomněnku. 2. Druhá otázka je, jaký rozdíl je mezi
a. a činitelem (po př. eho Věcně od něho rozdíl
nou potenci operativn, výkonnou): zda věcný či
pouze
odpověď
s odpovědí
na
ot
přeCpogmovy;
e lou Uznává
li se souvisí
nevzájemná
odlučitcl
nost jako znameni věcného rozdílu, je patrno, že
a. stvořeněho činitele nemůže býti totožnou s ním

Scota'jerelatio extrinsecus adveniens. [Lit: D. Stoh/.r,

lnl.,.,.,.;2dlq2n8inl4,d l,.3ql;$uarc:,
Met. 48, s. ]; 70/1giurg1,1;Metaph. UI'ra'bw !t, Ontol.

d.,6c.3,
Psychol.ll,1,sp.297dd.]
Šrí
actio nazývána,
ja
cnda" v. t.),
sv. (ježhlavní
se nazčy'valataké„
pouze
ást mše sv.,atedy tolik jakopokánon
mešní Ná7ev a. vznikl vzhle em k tomu, ze kon
s'ekrace jest úkonem po přednosti („To čiňte na
mou
památtku“
Název a.
zachoval
missále
epouze ).v rubrice
„infra
[z' se ravdnešním
actio
nem“ , před modlitbou „Commumcantes“; aarubrikou
tou
vodně označována h)lá slova [anebo celá

(s jehobytem, a tedyatake' ne s eho jsoucností). modlitba zvláštníj, která se v určité svátk vsu
Uznává-lí se totéž znamení věcního rozdilu, ne nouti měla 2 řislušného formuláře mešní 0 do

může rovněž
totožnácož
s účinem,t
modlitby
„lConinmunicantes“,jež
rila souumístoj
částtkánoonu
nebol
nis. Viiz Kupka, 0 tvo
mši
trvati,
když jižbýti
přestala;
ovšem můžet'
ýti účin
ne [anebo
může, je--|i totožná s činitelem. O a. mm! dlužno sva t,ě
— 56, (,abvol I.,“ 7.
actio4jest tolik jako právní jednáni vůbec,
téžřící, že, je-li nevzájemná odlučitclnost znamením

věcnéhor ozdílu, lišis ežtěžvěcn ě od svého prin ve smyslu užším značí a. jen

náni soudní,

adomáhání
to hlavněse úkon
svéhokterým
rava stranae
před sožalujici zahajžuje
lobu (v záležitostech sporných naurozdil od maz:—
.ral/a ve věcech trestních) Zpra\idla má býti žaloba
podána písemně—
_ libellus scriptns, ale může býti
podána těž ústně (: libellus nuncupativus), ve kte
formalit-y
či svého
skutečne
jsoucniny t(entitates),
rozdílně od
podkladu.
o,m jaakoup věcně
sůob rémžto případě sepíše soudní úředník se žalobcem
nost skute nou v tvorstvu dlužno uznati, v. ausa
prooClem.
,tokol V.
který
žaloby písemní
(c. 2.
eiiiciens. A. předpokládá causa eiiiciens, dávající in
ll .).zaujímá
Žalh)l)amisto
má obsahovali
a) skutečný
existenci jsoucnině. Proto otázka, je|) prav
. základ, t ]. vylíčení všech okolností, na nicchž ža
u t\_orů, souvisí s otázkou, existují—li accidentia lobce nárok svůj budu e, b) základ právní, o nějž
ph sica a _iormac substantiales (mimo duši lidskou),
vlastní prosbu (getitumo),
viz pod těmito vřadnými slovy. Zaařpi I'“nárok svů opírá a
. nazna nímitohom
toho, čeho
vlastně
na sooud
žaloba
i v ohledu
tormálném
stvoření dlužno rozeznáv ati a. bud' od Stvořitele, m há.
buď od tvora? Dle některých je totožná s účinem, býti bezr vady, zviáště pak má obsahovati přesné
"tvorem, dle jiných jest a. Stvořitclova skutek jeho udání stran žalujicich| žalovaných, jakož | označení
vůle (volitio), to zase souvisí s výkla
oxůli příslušného soudu Nejsou--li tyto podmínky co do
obsahu a formy splněny, soudce žalobu bud'to za
Božínazýv
a j cgime
ne7měnnosti
svobodě,
co
vůlí, je v aBohu
tak jaapokned
ko vnási(?tíž to, mítne nebo, jsou--lí vady menší důležitostí, vrátí ji
maliter), a ne pouze místo toho něco dokonalejšího žalobci k opravě. Dovoláváme- li se na soudě prráva
(cminenter) Lze-li uznati v Bohu ne síce entitates, nám příslušiciho,jest to actio realis (věcná);
ale aspoň formalitates contingentes, zdá se, že pak je-li předmětem právní závazek, kterým protivník
cipu;
Bohu ovšem
voliiitm)ě
aucogniiio jsou toložny
s jehov bytností,
— Op
viz t.
B) Neri/mul po“mu \' tvorstvu jeví se změny. Dle
základni prav y 0 příčinnosti každá změna má
svou příčinu. Otázka je, zda tyto změny js'OUpouhé

11.creativa nemůže

než takováto formža
litas.
je--ii všakcsvoboda
Boží
jn v tom,
není motivu,
by vůlivůle
Boží
k něčemu
přiměl,
kdyby v Bohu cthtfní vznikalo spojením motivu 5 po
vahou vůle jako u nás, můžeme si ltuto nahodilou

mjest povinován,slovea. taková actio pe rso
nalis (osobní). Opírá--li se žalobce o právo, 'ež
mu proti odpůrci náleži, a žádá za jeho uzn ni,
jest to actio peetítooria; je--li však předmětem
žaloby ochrana drženi resp. ochrana toho, kdo

actiones — Acton.
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v svobodném vykonávání svého práva jest rušen, platným a obelstěný nad to má proti protivníkovi
jest to actio posses soria. í.rk právemjest actionem ad indemnitatem (t. j. právo na odškod
dovoleno vzněstí obojí žalobu, possessorní i peti nění). Netýkal--li se omyl p_odstaty,nýbrž jen vlast
tomi, ano žalobce in petitorio může ustoupili, nosti nějaké, která však in substantiam redundat.
není--li mu na snadě právo dokázatí, a může pro jest jednání sice platným, avšak osbel těnný má
jednávati pouze jus possessorium, ovšem zpravidla actionem quod doli causa, kteroou má dosíci zru
en pri první instanci. Klement V. učinil výjimku
ve sporech () benelicium (Clem. un. de caus. poss. šení celého jednáng vedle toho mu přísluší i act__i_o
ad indemnitatem.
B-yl-li omyl
pouze n_ahod_ilŘ,m
toliko actionem
ad indemnitatem
dyhy
et propr. 11.3.), bylo-l-i odvolání podáno ke Sv. Sto obelstěný
licí. Kumuluje-li se žaloba petitorni a possessorní, však příěinou lstl nebyl býval jeden z kontrahentů,
rozhoduje se především o držbě, aby se urěilo jak dosud se předpokládalo, nýbrž kdosi třetí, má
obelstěn' jen proti tomuto acctionem ad indemni
komu prináleži
zastávati misto tatem, a omyl se týkal vlastnosti rozhodující nebo
obviněného.
(C. 2.během
de cans.processu
poss. et propr.)Kochraně
držby ztracené zavedlo círk. právo místo římského
-lilomyl
podstatny,
celé ad
jednání
interdiktu possessomiho unde vi zvláštní ro nahodilé;
neplatnýrn,alea bylobel
stěnému
přiiuslšijestac_ito
de
monstrandam actus nullitatem, jakož i actio ad
střede_k,_t.zv. actio spolii. (Sr
obtinendam indemnitatem. Žaloby uvedené za při
3q
de restit.
CX.".Q11.
13;12_c__činou
Vl.qll.]5; e.33.q.X.l;tdetit causa
poss. spol.
et propr.
zrušenljednánl nemají ovšem místa, jedná-—li
e. počátky sahají až ke sbírce Pseudoisidorov,
se o manželství
neb o protess,
v jistych prí
iŽÍieněkolikráte se opakuje náhled, že biskup bez padech
jsou neplatny
hned odpkteréoopčátku,
bez
právně zbavený své díeccese nebo svého majetku všeliké žaloby jinak 1 pravidla změniptijich nelze.
nemůže býti žalován, dokud mu nebyla jeho práva jako v případě lstl tak přichází právo na pomoc
bl i kdo donucen strachem, ovšeem velikým,
navrácena (e.3 C. 3. q. l.).
toho povstal zne
náhla všeobecný ochranný prostředek držby, a to
bezprávně (Srov
a zevně __nahnanýmza
příčinou
t..-10 l.
squaevymožení
vi me
zprvu ve formě excepce, kde toomu, kdo z drž O' |'< souhlasu.
násilím byl vypuzen, lze se brániti proti všem ná tusve causa fíut.n) Círk právem neplatny jsou,
účinkoval-li řečenýstrach: závět,p rsofess (c 1. l. e),
rokůcmžádosti
za navrácení
do předešlého
stavu udělení jurisdikce, rozhřešení od censur (c. un. in
(exe
pit10 spolii),
kteroužto
obranu omezil
inllOCClEC
IV. (1245)urěiv,

že ji lze užíti jen proti

spoliatorpvi, excipující pak že musí během 15 dnů
prokázati bezpráví, jaké se mu stalo. Vedle excepce
přijat byl círk. zákonodárstvím k ochraně držby
ísamostatný prostředek, tak že v puzenému z držby
poskytla se nejen excepce, alet ž possessorní ža—

Vl._),_přislíbeni neb odevzdání církevních předmětů,
bpožadov
i přisežně
l;)lo estvrzeno,
že ll.nebudou
zpět
vnáv
jurejur. X.
24.), kdežto

platným zůstává udglení křtu a svěcení. Ohledně
manželství v. toto. V ostatních případech skutky
pod zmíněným strachem vykonané nejsou sice

loba, zvaná actlo spollí (Srov. c 2. .de ordine od prvopočátku neplatny, lze však docíliti act i one
cognitionum ll.10.) za příčinou navrácení ztracené
etus causa, b) za neplatné byly prohlášeny.
držby Liší pak se odinterdiktu unde vi, jehožvřím Laloby té lze pak užíti nejen proti tomu, kdo

skěm právu pooodbny byl úkol, žeea) slouží nejen stiach
k ochraně vlastního držení (possessio), ale'1k ochraně

nahnaI, nýbrž i proti jeho dědicům, ba

iproti
třetímu
držiteli.—Actlo
-—Actioe nullitatis
uerela
nulllttatis.
novo operev.

detence a drženní práv (quasi _possessio); b) nejen jest dovoláváni se soudu, by zoabráněno bvlo dru
ohledně nemovitosptí, ale i ohledně VČCl movitých; hému ve stavbě pokračovati nebo započati jiné
c) nejen ém
v př_i_pa_dě
násilného kde
vypuz_ení
držby,a
dílo, dokud o jeho právu nebude rozhodnuto.
jiném případě,
nekdoz bezprávně
z držby byl vypuzen, d) možno'ji nastupovati nejen Círk. právo převzalo actionem de novo op. rovněž
na toho, kdo bezpráví se dopustil, ale i proti z práva římského, dovolilo pak užívati ji při jakém
ako stavbě
osobám třetím, pokud ovšem o bezpráví vědomost koli novem zbožněm, resp. cír
měly. Tolo rozšíření ochrany držby dle práva kostela, kláštera, kolleje a pod. Po obnou jest
círk. má tím větší v 'z,nam že v rávu kanon. i actio de damno íníeeto, kdy totiž vážné
mohou by'ti předmětem drženi nejen věci a práva hrozí nebezpečí žalobci, že mu bude způsobena
škoda.
(.Srov
Loga,
de
jud.
eccl.
sv.
l.; Rub/tr
věcná, nybrž veškerá práva vůbec, která nepo
Zílek, „Cirk. právo katol.“ sv. ll.; Mám/1m, Das
mijejí jednotlivým výkonem. Tak mluvi pramen
o držení úřadův a církevních hodnosti (c.37
kanon. Gerichtsveríahren, l.; Hei-:rm Kathol. Kirchen

de oft. cet4.potjudc el.e .29., e30 X. de testibus
II.
46 X.d apcllgl.ll. ZŠ.),jednotlivých práv
jurisdikěn_ich
estnýcli .(c.17.27 XC.der x.estit.
spol. ll. 13, Canzelho .ed
lite pendente Cll.216.,
práva presentačního
.de elec(.
, c. ..X d
či práva volbyc(c. .0 držení
causa DOSS.et propr ll. 12, e.3
sede va
cante19.111.Q.),
práva sol.
bráti 11
desátky
n_e___éd11.5.,
ávky
(c.
X. derest.
13, c. neb
2. inVl.
c. 31. X. de privil. ..33), ano ivzájemná ráva

recht. ll.a

j.

actioneas též tolik jako aeta.

M).

activezč
actlvus—.—

ínný

a j.) john, angl.. kanosnlsta,
o 1329 kanovník Aton
lincolns'k,
ke
_0nS_t__:tl_l_CÍm
egát
. kardinálů

Actonl .

Othon'za a Ottobona,o papež.

haar lesjanuarius,

syn gener.sira

Johna
A-ona (An
ličana
ských),Franc.
„. v Neapoli
1 3,
stud.ve vslužbách
Anglii anespol
ímě
manželsoká13považuji de
se rest.spol.l
za možný__pr
ředmět (ii-žení
(cc.8.1X.
113..)Kdo
tedy (v „Academia ecclesiastica“), načež věnoval se
na př. sotalvgípřekážky vykonávání pravomoci, kdo službě diplomatické pap. dvora, 1828 stal se při
přestane odvádětí berně, kdo svémocně opusti
ruěim legátem
nunciaturvbolognským,
v Paříži, později
v_icelegátem,
man ela, — ruší oprávněně držení Poněvadž pak potom
1837 audito
orem ap.
zavedena byla actio spolii též k oehraně drženi komory, 1842 kardinálem- knězem, vynikaje )* do0
práv, nalezlo v ní vlastně jako žalobě possessorní mostmi, obratnostl a skromnosti konal platné služby
Přiddvoře papežském z. 1847. —.2 sir později
1 .

ohnsyn
Emerich
Edward
Da_lbžerg,syno
cdp.,red
sira Richarda
A-a an
jeerho
de deeimis H[. 30. 33)
Ac
uce Dalbergov, u. 1834v Neapoli, byl vychován v katozL
byla
v jeet nánt
byla o_blelstěn0.
4.11tomu,
X. dekdoolo
contum
Byl--ll(Srov.t
li žalobcet. kolleji v scottu u Birminghamu, jejímž ředitelem
uveden v omyl podstatny, celcéajednáni jest ne byl tehdáž Wiseman (v. t.). Potom studoval v Mni
bezmála
každéX. rušení
práva spo
pc_>_m__o_ei
(Ž ___c.
2. 3.
4. X.
7.
13.11.
19.
de restit.
10__
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actor —-actus.

actor jménem
tolik jako
a obhá'—
osoby
právní,.
chově,
přilnul
Dtillingerovil,
se
stal. kdež
Vrátiv
se dok An
lie, byl jehož přítelem jejímž
nazástupce
soudě jedná
_cesyn
duics).

actores ecclesiae zvány tčž druhdy osoby, jimž

cem liberální strany. Vyd val katol -liberálníčassopis svěřrena správa cirkevnílto jmětti, ve kterémžto
„The Ramblcr" , jejž 862 p_řeměnilve čtvrtletník
„The Home and Foreign Review“ , avšak 1864 další případě jsou totožni s oekonom
my; byl to též jiný
název pro ty, kteří pečovali o ochranu a prospěch
vydávání
jeho szastavil,
směrem
svéým
octl církve a kostelů, zovouce se: advocati ccclcsiae,
se
v rozporu
autoritoujelikož
církevní.
V době
sněmu
detensores, vicedominí, patroni.
vatik. odebral se do Rima, odkudž psal protigro
actualis, aktuelni, aktn m, skutečný (v. actus).
hlášeni
ogm. o neomylnosti
do listů něm."(při 'taií
se mu anonymní
listy uveřejňovaněv
actuaiitas, aktualita, skutečno

i angl. jeeho spisys „Zur Geschichte des "vatikani
schen Konzils
871513
„chSends
an (Dekr.
einen
deutschen
Bisschof“(i
70) byly
dány'reiben
na index
S. Otf. 20. září 1871). Nicméně zůstal církvi katol.
věren. R. 1895jmenován byl prot. moderních dějin na
univ. cambridgskě. Uveřejnil několik článků v „The
English Historical Revicw“ (o ně eckých histor.
školách, o histor. pracích Do'llingerových a j.) a dal
odnět k vydávání velikého (12tisvazkověho) díla sou

actualiter, adv. akluelně,

actuarius (aktuár) a)tolik jako zapisovatel při (cír
kevním soudu (těž notarius, scriba, cancellariuus)...
Zprvu
duchovním
zakázáno
úřad tento
a teprveylo
postupem
času
nastal opačný
zvykpřijjmzaáth
řísahou mlčelivosti a má chovati akta v archivu,.
b) o iciálové při pa ežskě a biskupské kurií, na ř.

při konsistoři, kterí onají práce zapisovatelskč nc
písařské, c) v direcesi vratislavské zváni jsou actu
omeho „Th Cambrridge Modern
niHstory“, vněmž arii circnli zástupci a pomocníci arcipryštů na
v monografiích od různýchs isovatelův vylíčeny
šich
vikářůklerem
či děkanů)
visítacích okarskovych,
volenitojsouce
archi při
resbyterátnim
otvrzo
býti mají
dějiny
novější;
přešlasmrtí
prvý
svazek
( osud
vydáno
10sv .).A-ovounvyšel
A.
alet vání biskupem. [Lammznngnstit. des kath a.K 18921.
:stalo se; rčení toho užívá se v právních
nim olíytuv
Tegernsee
1902,v
vn_plěmmiru
sncírkví
kato.
smrti
jeho vydány
prednášky
jeho
2 let listinách ku
konci na označení data, t. j.mmísta a času,
1899—1901(Lectures on odem History, Londýn
1906), jakož i dvě sbírky essayů („The History of kdy se jednanl právní stalo. V protokolech pak užívá
Freedom and other ssa s“
„Historical Essays se výrazu toho těž před datem atpodpisem ve smyslu 
skončeno (a podepsáno). Zkr
a. u. .r. : ctum
and Studies“, Londýn 90)
supra, ku konciilistiny, znamená shodnost data
ector (od agerc, polhánětihnátí; č. žalobce, pů ut
s tím, jež v záhlaví listiny jest v značeno.

vodce,,poliánějícíšu
osoba,'jež
na soudě
své
actus (agere, konatí). skutek [ titnýl, (Wirklich
hledá,
tudíž žaio jest
podává
a jinou
osobuprávo
na soud
nitra (v. t.),moožnost,
z něčehoop ohání; zejména zove se tak osoba, keil); jeho protikladjestp

která v záležitostech sporných

domáhá se svého
schopnost, Móžlinchkeit(potence) Oba go; my, ja
kožto element
nelze delinovati.
Vlastním vědomim
nabývám ný0rž toliko
Úkolem žalobce je dokázati vysvětliti.

práva u soudu, kdežto žalobce ve věcech trestních

zove se accusator.

íaktum, o které opírá své právo, k ežto výklad a
applikace práva přísluší soudci.
alobccm býti
může osoba fysická nebo morální, a sice každá,
jeež vyloučena není Nemo ou pak býti žalobci na
gf. děti, hluší, němi, šílení a jiní duševně neschopni.
irotky aVyobcovan
nezletilé ízastává
poručník,
marnotratné
kur.átor
zcirkvcn
nemaji býti
jako ža
lobci připuštěni, vyjma a) chtěji--li dokázati, že roz
sudek exkommunikace nad nimi vyneseny jest nespra
vedlivý, b)yzáležitosti manželství, c)nuti--li je povin

měny
(mutatio)
jednoho
do
druhého,
—jakčiliv přechodu
nás (ego) ztak
mimostavu
nás hytní

ego:cosmos),—

smlove: máme pojem pohy\rnrlb

v nejširším toho slova smyslu (motus localis, m.

qualitativus_alteratio, m quantitativus_augmen

turn
v.šdecrementum,
konečnč
—Veš
kery tyto změny
(pohy eneratioacorruptio).
y) se dějí a) v trva
lem podmětu (subjectum manens), který nazval
Aristoteles DÁT),materia, b) působením něčeho,
co nazval _ungr/ny, forma.
Podmět (DN)) na
nost mravní napr jednáa-ilise otoo, neebylnehodný
bývající determinací (určením) rou ego (a proto
povýšen
důstojnosti zcizení
při cltrámu,k |miěmužnáležejí,
„cns determinabile“),jest uv duváuu : ens po
nebo
by knedovolené
žbeneíiclu
neprovedlo.

alobci nemohou byti dále řeholndíci;'iš

klášter. Vyjímají
se případ
zmistokzastupuje
rozkazu představeného
jednají jménem
kláštera,
neho'zije--li reholník se svolením pře staveného mimo
klášter a jest nucen jednati, nebo žaluje--1ijménem
svého
beneficia,
ktere
se
svolením
představeného
obdržel, dále jedná--li jménem vlastním ve právech
svých duchovních, na př. má-il
i klášterem bez

právně vypuzen,\otc zce platnosti proiesse a pod.

tentiale, potentia (ČWGNST to, čím jest deter
minován,jest uv éveg/cíq_— ens actuale, actus. —

Prvni význam sl. actus jest tedy WÉQQ'Ha_
— W ĚV
*Je/(.) 6 vat, agere. Činnosti sobě přirozenou se

podmět(potence) zdokonaluje, proto užívá Arl
stoteles místo Éregyeía též ĚVTclézua (1:0čvnlě;
37,80, míti zdokonalení — 136/0:4) Bytost schopná

takového
zdokonalení
(potens
t jest
po
te
ntla; for
rma puůsobicí
toto perlici)—
zdokonaleníjess—
Co jud.,
se týče
nezietilycn, kdo
stan0\l'(il1Bonifác
Vlll. ve
(in vě
Vl. actus
dc
žc překročil--i
let, může
„Actus est complementum et perfectio et
cechtý a'ícíchse bene rcia ajiných duchovníchzáleži finis (tší—09) potentiae“ (S. Thomas). — Tato nutná
tostí (it ch, kter
ttěmlto souvisí, na př.mmanžel korrelace (vzájemný vztah) aktu k pootenci ve všech
ství,
atron.
právos(po
aj jJ 14
připuštěn
býti jakouvede
actor, bytostech proměnlivých (entia mutabilia, contingen
žalobce.
chospěli
let) v případech
ných sami jednati nesmějí, a jedná jich jménem ltia)
jest příčinou
a rozlišování:
l. „actus
mixtuusjehotj.pojmenování
akt smíšený
s otenci),
kurátor, ustanovený biskupem nebo jeho zástupcem.
V těchže případech mohou jednati synové, byť Lenž
rozlišuje
opětauct
dle
této
orrelace
taktose 1.
us různého
primus“ porn
— ru
určující
byli od moci otcovskou. bez souhlasu otce. Ženy bytnnst
(essentíam) věcí proměnlivých. Začínajice
„směji býti žalobkyněmi vyjma causas crin 'nales
criminalíter actas (c.1 .de jud. in
ehol cmpirickým vědomím 10b“ego, konstatujeme zásadou
nice žijící v klausuře nikoliv.
Siro tk1ům a ne kausality přede\vším: a) actus subsistens t.j. du

lidskou, jakožto aktivni princip, který determinuje

zletilým
rovnají
se dle
círk.
ikostcly jakoby
& mo lnnotu anor anickou (d'/17) k dokonalosti (NV-OS)
rální osoby
crr evní,
které
jsouprá\_'a
považovány,
byly _pod stálým poručnictvim. Zastuupuí je tedy života vege ativniho a sensitivního (smyslového
poznávání a snažení), ale zároveň nad tyto funkce
ich predstavení. (Srov. Lega,Dejud. eccl. .) Kip.

actus — actus heroicus.
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vyniká funkcemi rozumu a svobodné vůle, pročež lay. Lac. Log. il, 2. Dp. ]. seet. 3., kde těž pů
vodni pram. Arirt. a rv. Th;om Marne/', Cours
neniood hmoty
č. essentializter)
závislou
a můževnitrně
tudíž (intrinsecus
i bez těla rozumně
poz
vati a chtí_ti (v. du še).

To označilaesscholastická

pNhilos.Ontologie.; Gulózrlel, Metáphysik; 1'. Pac/:,
cltrátscl 1,
T. 2. Ka
Sudarar.. kD_p.

filosofie
duši lidské, žej
— osobě
ac us n.;letaph
bami—wanna,
inst.d< iltol. c.
v..) aj.) kato
aetus (skutek,
čln) předmětem
mravouky
subsis výrazem
t. ]. omůžeexistovat
téžesama
lické. Mravouka katolická sledu íc učení sv. Tomáše
(„subsistere“,
vizt. sl.).j_e
však_jest
přirozeně
určena b'ti „forma
su elikož
stantialis—
actus
substan (l. ll.q ..a l.) a jiných katolickyeh bohosloveů roze
tialís“ li ského těla, nazývá se: a) actus subsi
znáváq mezi činy lidskými a činy_lčl.ověka

iny

(actus humaniš jsou ony uny, jichž člově
subsistcns
com plctus, jsouc
t. protipvouk
k oh uff) duchu
stens incompletus,
actus lidské
estovnejenompříčinouú
inlivou,nýbržipánem;
ěkaa(act_us hominís)
jsou_však ony činy,,činy
jich
(frvsí-ya, angelus), jehož možnost dpokaz_uje
filosofie
a skutečnou existenci theologie zjeven
A

non subsisteus.“ Proti tomu dospívámeporovnáuiusí
života člověka se životem zvířete

funkce rozumného
života není č.a tudížuprincip
funkcí
vegetativních
a sensitivních
„a s“ tčlaoorga
nického
st se
na nazývzá
hmotě naprosto
(essentialiter)
lým,
pro jeeež
„actus non
subsistens“,závis
'eli
k'ož n e m ů ž e přirozeně sám o sobě existovati. — ělí

se pak actus nonsubsístens: a)substantialis

—

forma substantia IS č. bytost substancíální, ačkoliv

človčk 'est sice říčinou účinlivou, nikoliv však
pánem. říčinou ů iulivou činů svých stává se člo
věk mohutnostmi svýmiv ůbec, pánem však jejich
stává se jedině rozumem a svobodnou vůlí. jsou
tudíž činy lidské ony, které pocházejí ze svobodné,
rozvahou řízené vůle (ex deliberata voluntate), činy
člověka vsak ony,) jež umožněny ostatnimi mohut
nostmi člověka, ani z rozumu, ani ze svobodné
vůle nepocházejí, co tedy koná člověk v úplně roz
tržitosti, ve spaní, v opilosti, v šílenství, v hypnose;
vůbec kdykoliv rozumu svého a svobodné vůle

) accidentalis—
_ forma
accidentalísč.
n_eůplná
(substantia incomplcta,
correlativa
mate však
svě užívati
nemůže amozřejmo
to jsou činy
nikoliv
činy lidske.
jest,člověka,
že člověk
činy, jichž pánem jest, tedy za činy lidské státiz a
accidentaliter surčující podstaty duchové ihmotne zodpovídati musí, že ted čin
ny lidské se mu při
(v. sl. acciden
ek
existenci
věcicro
zeznáváme:
28.,a,
atcus seccu
undíus
a to a)a
us čitajl (imputuji), kdežto _č'ln člověka, jež pouze

existendi
(actualitas, skutečnost, Wírklichkeit, ta ovými jsou, jemu přiičit t_ly býti nem o.hou —-
'ejíž korrelát jest „potentia (possibilitas) existendi; Pouzc činy lidské mohou býti buď dobrými neb
i:)a ctu
us operandi (activitas, činnost, Tátigkeit)
zlými, tedy mravními,
čžinyt
člověka
veškeré
postáda i;kdežto
pro
ootž
také
předmětem
a to: a) kon životní (actus vitalis), jemuž kor mravností
relátní jest potentia (et habitus) operandi (po
mravouky
jsou jedinfě
činy silidské,
všakvším,
čin
človčka,j1ehžm
'ouka
pouzenikoli
pootud

tence, mocnost, schopnost, Polenž, _Vermbgen, pokud činům lidskja'm se podobají a od nich roze
Fáhigkeit, na př.schopnost rozumu); P')č| ost me
cliameko--lysická, jejíž korrelát jest sčíla O(Kraft, žnáványt
_býti musí.
Z té očínech
řičiny zaujímá
traktát
„dea tibus
hum
amnís“
Iidských)vka
tolickécmravouce duležité místo, a většina moralistů
óúrautg).činnou
Skutečný
příčinu
„in actuúčinek
ecu nd(práce)
,t.j. předpnokládá
pote ci de buď jej celému dílu svému staví v čelo (což zajisté
terminovanou ke konu čili (v hmotě) e_nergii
nkine
nejvhodně'sim
se jeví), ale
aneb
alespoo:ň ůsobem
po
kladu
o z konuabýtisvědomí,
k_až_d_ým

tic_kou__(aktuelní), od níž se liší příčina „in actu
“:t. _j.energiestatická (potencielní) —
pojednáníma o hříších jej umísťuje. a). Wahl/,
ozborem pojmu „pohybu“ v nejširším toho slova |:_>_řed
smyslu,
dm z něho odvozených po"mů
ractatus de actibus humams, vyd., Du linii _1891
„actus“ a„potentia"
vniká scholastická filosofie V. frinr, De actibus humanis. Frviburgi 1897_,'a(!'
904.1

až k posledním

příčinám105 esse (bytnosti) a

TO“ agere (činnosti) všech věcí pohyblivých (pro
měnliv'ych). — ento rozbor vede rozum k poznání
analytického principu ]) „Quidquid movetur ab

manže
actus ls
conl_ugalls (maritalis, matrimonialis) viz
actuscotntritlonisv.lítost, vzbu7ení lítostí.
actus herolcus čili čin h_rdinný vykládá se

alio m0\'etur“.„zu zwoíuaov dvúyzn ůnó uvog ve_smyslu buc_t'širšímhnebo užšími.
lnemnazýváme
hrdin—
ným v šir
oslova smyslu
uveiaJai“

ad motorem“

(Arist.). A logic_km postupem„ a moto každý čin splojený s obětí neb nebezpečím života
(_zúčinku k při in_ě)dos íváme k zá

nebo zdraví nebo jmění nebo cti, vůbec každý čln
věru o existenci „motoris primi“ _prvropičiny), vyžaduáicí zvláštního mimořádného sebezapírání.
ot zkou, zdali činy hrdinné mohou býti p_řed
kterýal o),n
svůjnýbrž
„actus"
movendi
neohdr
žel od
(ah
má jej
vnitrnou
nutnosti
svéjinu
byt jest
mětem z,ákoua po pripadě, zdali povinni jsme
nosti c_essentialiter) čili „a se“. — Tim dospíváme poslechnouti zákona, lze-li mu jen činem hrdinným
.kiadu „actusmmixti' (v. l), t.j. k aktu, který

vylučuje veškerou potencialitu a protos

vyho
ověti. nem
Školoa nzost
tuto zbavuječinezbavujezákon
otázku formuluje:
„zdali
riavrť
nazývu:
ll. jakožto
ctus formální
purus“ pojem
(_emph.
purissaimus), lm'léhozávazku“; oneboť čin hrdinný vyčerpává v nad
' ' can,“
bytos
obyčejně míře sily konatelovy a napíná je až do
Boha
(v. znočv
„existentia
Dei“); jest“ to .—
Aristot_elovo
f)sicky ku
snadprúmčmým
j_emožným,silám
ale
„ngu'nov
ou uvoryevoť',
Vzhledem krajnosti,
mravně, tak. žee m
zřetelcm
k tomuto „actus purus“ čili „motor immobilis“ téměř nemožným. Platí pak tyto zásady:
(lou—nov M7067) jest samozřejmou tato další 2) zá— přirozený zavazuje vždycky, a jsme povinni vy-_
ověti mu is nevětší obtíží aškodoo;u na př. není
sada: „Actus (ŠVÉQ_7£t_a)
prior seu potior est quam nám dovoleno lh ti, ab chom unikli smrti. V zákoně
zjeveném platí obecn tatáž zásada, tak na př.
potentia" (rpavegóv
'óu a 7:9
ózegov gen
ěrégyuíz
duvápuóg
ěcmv) (Arist.
s Thom
|
ani nebezpečí smrti nám nedovoluje zapříti vím;
c.16a
aut, Demonstration d. Daseins Gottes) avšak v některých zvláštních okolnostech lze
Srovnaati _dlužno roti tomu Hegelovu „čistou a moudrěm uvážení na základě jakési epíki_eusouditi,
—leer
r.u reín“), pouhou že značná obtíž _nebo mimořádná hrozící pohroma,
ue—Ii v celé miře, tedy alespoň
7. části nám
možnost
terá samavším,
sebe co
uskutečňuje
(v.
„ens“)(Móřlicheslue,
a s ává se z kničeho
jest a byti uvolňují v povinnosti ze zákona zjeveného vzešlé:
může (v. „Pantheismus idealis“). (Prameny: Hu" tak na př. přestává povinnost materiální úplnosti
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actus llturgicus — Acuna de.

ve zpovědi, je-li jen se škodou ka rcnrkovou neb
doživotí,
ráz neodvolatelněho
zpovědnikovou možná. V zákoně litském nejsnáze b_l u_činěn
můženaledy
konatelnemá
heroický
kdysi vykonaný
omlou\á mravní nemožnost neboť nesluší se, aby akt později, kdykoliv chce, odvolali, aniž bytím l_třešil.
zákonodárce
lidský, __nepřihlržejeku
pod
actus litur icus : hra liturgická (v.
daných,
síly jejich_ažkdo
krajnostikřehkosti
napínal, ato
tím méně, jelikož i sárrr božský zákon po stránce
eactus
perit (též
rei periti,
zovou
ři soudním
řlzenl
znalci testes
čiexpertiperiti)
jichž
v-ý
t nkědy ulevy dopřává; tak na příklad_ nejsme
vázáni postem kyž by nám na zdra\í škodil. pov di mají pro odbornou znalost nebo vědecké
resp. technické vědomosti jejich velikou váhu &prů
Avšak
i lidský _zákon
nněkdyarcit'
oprávněn,
žádati kaznou mo.c Mohou býti voláni buď na žádost
na
poddaných
i činh jest ný,
jen tenkráte,
stran, nebo 7 ustanoveni sotrdcova, nebo 7. |Isla
jestliže
přestonpeni I.zákona
lidského
vyznívalo
ve formbympohrdám
rem neb
církví neb
vírou noveni zákona a maji to býti osoby nestranné a
věrohodné, které musí též vždy složiti příslušnou
neb zákolnodárnou
nebo jestliže
blaho přísahu. „Visum repertum“ podávají písemně, ač na
obecně
žádá, aby z gakravomocí,
konu rs největším
nepohodlím,
lepší vysvětlení věci' 1ústně k otázkám předlozenýnr
třeba i s nebezpečím srrrrti vyhověno by,-lo N
0-—

7—

hrozil.
sheroic stráž,
us vbyť
u i ímttoho
odpovídají,
čemž odpovědi
jejichužívá
do protokolu
apř. nesmíll. vojlnuopustiti
smrt mu se
zapisují. Bříprocessu
manželském
se lékařů
slova smyslu ujscstčin hrdi
& porodních babiček jako expertů, jde -li o důkaz

k duším \ očistci,

jímž konatel"všechny své lysické nemohoucnosti nebo nedokonaněho manžel

dobré skutky, které za živa

n,á a \šechny

ství, o C.
čemž 2bližší
ustanovení
jednak instrukce
SČ.
Zsrpna
1840maji
a instrukce
S
odšpustk_y,_é
jichžit získá,
jakož obětovány
i všechny modlitby
po smrtr
budou, poa (bez data) jednak u nás instrukce pro soudy man

želské v

akousku z r. 1855, zejm
rnnéa téžc co se

stránce satisfaktorickě čili smírné postupuje duším
v
očistci.
Pravítne:
„po strrmád
nce vojí
vsalislaktorické“,
nebot'
každý
dobrý skutek
(po případ
trojí) ráz: on jest skutkem satislaktorickým čili
smirným, jelikož jím lze zadost učiniti za hříchy
lehkkě a již zde na zemi odpykati tresty časně;
on jest skutkem meritorním čili záslužným, an roz
množuje milost posvěcujicí a dává nárok na vyšší
stupeň blaženosti věčné; a je-li dobrý skutek

praestantes onrnique
matrimoniale
selie,gpartíunr
qui studio
iuxta expertes
instruciott_r_rbmunal
commissario exarandam et a matrimonii delensore
adprobandam investigationem debitam habeant et

spojen s modlitbou nebo je—lisám modlitbou. má
teřtí ráz, on jest i_mp_etr_ato
mi, an dochází vysly
lšení. Ani dru
ruhý ani třetí účinek dobrého skutku
nemůže býti konatelem odstooupen, nýbrž jedině
první. Kdo tedy vykonal čin hrdinné lásky k duším
v očistci, nepozbývá ničeho na budoucí nebeské
slá\ě svvé; on jedině vzdává se nároků na zkrácení
svých očistcových trestů. Ale přes to přece jest

nes, quae
si testes
agerent,
opponi possent.
17 ipsis,
Rci periti
iuratr
sint oportet.
Ubid
facto agitur, a quo validitas matrimonii dependet,
jtrsjtrrandnm eis etiam tune deferendum est, quando
iam itn-anrento in munere adeundo deposito se
obstrinxerint, fore ut veritatem in consultis dandis

čin ten \ pravdě hrdinný, u\ážíme-li, že konatel
ochoten jest sám déle trpěli v očistci, jehož muka
zajisté jsou nevýslovná, jen aby jin 'm k rychlejšímu
osvobození poom.oh Ar_citllze pr vem za to míti
že tato obět mu na jin straně mnohonásobn

nahrazena
zvláště
že tímto
skutkem
po
stránce bude,
meritornl
mnoho
získá.dobrým
Obyčejně
děje
se akt heroický tím způsobem, že konatel všechny
řečené dobré skutky atd. klade do rukou milostné
nebes Královny, ab ona je dle svého uznání duším
v očistci přivlastni a a rozdělila; a po té stránce
jest heroický akt zárroveň aktem hyperdulie- avšak

průka_7.ností
jejíclt prav
výpovědí. instrukce
ta
vtýče
59 166
7, 174,175
uando ad
probationem conficiendam reiperiti adhibendi sunt,
corum duos saltem et eos scientia et integritate

anirrrisenterrtiarn s_criptis pandant. Relate ad partiurrr
ium contra rei peritos eaedem valent exceptio

U'l

sancte ser ven
_ 174.
uo rei periti, in
quorum scientia et ammo a parlitim studio remoto
tribunal matrimoniale plenam collocet tidueiam,
unanimes declaraverint, impotentiam adesse insa—
nabilem et absolutam ipsamque matrimonium prae
cesisse, hoc non obstante pars, cuius irrrpoterrtia
asseritur, petere poo,test ut tertius quoque rei
peritus investigationem habeat. Si impotentia pro
respectiva tantum declaratur, conspirans trium sal
tertr rei peritorurrr consultunr ad probationem ple
nam necessario requiritur. Quodsi dubium remaneat,
an impotentia insanabilis existat et matrimonium
antecesserit, rejicienda est declarandae invalidi
tatis petitio. — g. 175.jedná o výjimce od pravidla

dle
výslovného
XllI. (ze
edne
19. pros.
1885)
nenr toho vyjádření
tre a. — Lva
lleroický
akt
nevyžaduje
žádné zvláštní formulky; stačí úplně vůle a úmys
právě uvedeného.
151,1,58Tract.
227.
jud. ecc. . 1Tamtéž
.str. 508viznnggGarpa/'n',
konatelův. S ním jsou spojena velká privilegia ve (Luca,
prospěcch duši v očistci, jež zvláště Pius lX. can. de matrim il. 0: Camillzlr, inst. iuris can. lll.
(30. září 1852) rozmnožil. Kněží učinivší heroický Schultz, Darsteilung des Prozesses vor den kathol..
aktj. mají
na každý
den indulttrm
altar_is
t.
kdykoliv
za jednoho
mrtvého
lužíprivilegiati,
rekvr
evim
anebo (neni-li dle rubrik rekviem sdovoleno) mši
vbarvě, mohouto muto mrtvému applikovati od
pustky plnontocně; slouží-lí jednu mši za více
mrtvých,
odpustky
ty pouze
jednomu
z nich, a připadají
to om
oho celebrant
sám designuje
anneb jehož volbu poneecvháá Bohu nebo nebes
Královně. Laikově učininivší heroický akt získá
kg; d m
Inomocné
odpustprijimáni,
pro duše
v 'teš
očistci
při
svém svatém
a pakj
ě, kdy
koliv v pondělí slyší mši svatou na nemohou-li
pro
své
zaměstn
ání
v
Po
n
odělí
obcovati
mši,
tedy
v neděli) k získání otpustků však nezb lnojest,

geisll. Ehegerichten Oesterreichs, p 181. nn.) Tpcdlr.
vargtus
tu.s pr imoprlmi, secundoprimt a secund

vacgus publicus n. sollemnis, na středov. uni
versitách slavnost s disputaci spojená na počátku
a na konci školníhor
actus virtutum trheologicarum v. ctnosti,.
vzbuzení tři božských ctnosti.

Aeuna de (Acunna)l Ant. Gonzalez,

pan..

dominikán, prof. theol. v Limě, odebral se do tma
za příčinou kanonisace sv. Rosy Limanské, od 1670
bisk. v Caraá,cas :. l
mpendium vitae
Rosae de S. Maria“, „Éullařium contraternitatum
ord.
Praedicatorum“,
,S,ummarium rivilegiorum,
ord. Prae.d“
a '.—2.Kryš
u.
aby v njakém kostele nebo v někter vetře'né v Burgoasu, poslán jako missionář fdo Chile a Peru,
kapli pomodli_li
se na suffragii.
úmysl pa Blůže
ežův. býti
— učiněn
e , 639501u s Petrem Texeirou prozkoumal poříčí
roický
působí modo
na doživotí nebo také na nějakou jenždobu, a i když řeky Amazonské (hlavně za účelem zjištění její
...
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A cunctis — adaequatlo.

Ada, dle zpráv z Xll. a Xlll. stol. sestra Karla Vcl.,

.
odescubrimiento
del svých
gran Rio
de la
splavnosti);ev
výsledky výzkumů
uveřejnil
AmazoríaNslll
eivviague ela provincía del Quito en dcera
šteru sPvippinma,i
Maxi žila
a u kolem
Trevírur. 800,
hojnědarovala
pozemkůkláa
el Regno del Peru“ (Madrid 1541), kteréžto dílo
mo(ztso
skvostný,
e
liálř
poč.
|X. stolminiaturami0
), zvani
lezdobeny
dárkyněevan
A in
nyní chov
(tvrzdt tak Gomberville v předml. frranc. prř.ekl vyd.
682) bylopprý od špan. vlády potlagenžo z bázně, se
rukopis
(„Ada-Handschrit“
),0 jenz
v Trevíru
(měst.k
Srvn.
St. Beim/, (je
aby Portugalcív výzkumů v něm ob ažen ých ne
I an der Evangelienbucher (Freib. Br. 906),
\vykořistilive
uwprospěch Později sbyl prokurá sí»cgichtnes
torem
řádu Z.v Okm G_,načežodebral se opět do Ame
ad acta v kuriálním slohu znamená totéž jako
rik, kdež
x cunCtis modlitba mešní, jejíž význam římský odložiti věc nějakou buď 'ako nevyřízenou, nebo
nezodpo
missál naznačuje titulem „ad poscenda suffra ia jako takovou, která nevyrízením t.j.
SanctOrum“
. rubriku ned. V
věděním pokládá se za žáporně vyřízenou, nebo
předepsáua jest při mších a) o nedělích a svátcích za takovou, na kterou písemní vyřízení se nedává,
tedy
buď
ve
smyslu
„“,reponatur
nebo
ve
smyslu
olodvojných v době od svátku Očišt'ování Pan_ny
„žádná odpověd je také odpověd“.
Ada 1.
oboha větru a bouře (psává se
Klarie až do doby,)postní a od oktávy svatodušni
až dostředy
adventu
o nedělích
leční
až &k neděli
smrtelněa feriíčh
(exklus)odjapoo|ge
to ideogr. |M, onct.OA-da-ad) pantheonu bab lonsko
assyrského a aramejského. _Iinakslujet éž ňammz'm.
druhá; egojakožto
svátcích
dobějesub
třetípolodvojných
(po
oněvadž vdruhá
de
jaar-mc,
Die Religion
Babyloniens
Assyriens |.
iessen 1905,
14 nn. Zi-mmem,
Die u.
Keilinschriften
„'ria
a.)obřadů,
-— 0 modlitbě
této jednala
kongre
ace
která ustanoví
a, že 1.častoa
vk zde
ve
as alte 'lestament, 442 nn
rejn_é 5\ atyni (kostele nebo benedikovaaněkapli)
v četných
složenináchl
jmen,
Hadad
(3 Kral
1519: vlastních
20;
4Králja 13“ n.),
při
jestč.plíipojitióágu'mo6_jejího
a
tronapísmeně
(auten. N.
dekr.
2,2sv3752);
2. řeholníci mohou přidati jméno svého sv. zakla Adad- melech h(tak-li jest čtstli dle4 návrhu juan:
fůrAss
slax
Arda
m
melek v 2 Králhr.
1731),
Ha
ad--ezlcr,3335slovo
(3 Král 11'-'-*
hebr.,
datele, ale nesmějí vynechati při tom jméno sv. mnavZeitsc
patrona chrámového (aut. d. 3758); 3. ve svatyni Vulg. čte Adarezer v. t.) a H-adad Rímmon (Vulg.
veřene, která je zasvěcena nějakému tajemství Adadremmonv. t).—2 Mr. _|_l._| (Hndad), jméno ně
Pánpatrona
a v kaplích
soukrom
mšch(autd
jest připojliti
sv.
obce nebo
zem
28,14 jméno
282_2); kolika králů edomských: a) ětvrtěho v řadě Gen.
4 však jméno sv. patrona nepřipojuje se vždy jen
uvedené.
Byl synem
Badadovým
LXX
na tom místě, kde v missálu písmeno N. stoji, nýbrž 3035nn.
Badarovým)
a sídÍel
ve městě
Avith Edie
dle |XX
I'et'idaíy). Srv. 1 Paral 140;b) posledniho, osmého
kesiVšem
svatým;
protoa po vjménu
P.ořadem
Marie litanii
jestktlát
jměna
sv. anděl
v.jana v Gen. 3639. Text massor. čte na tomto místě ne
sv.
Petra teprve
a Pavla,
louží-li správně Tj.-J HRdar místo lindad, rovněž LXX
Křt.,pak
jmélho sv. Jozseía g502y;5
před jníénem
někdo votivní mši o sv. 3osetu nebo sv. patronu, nesprávně ÁQÚÚ misto AMJ c)3Krá1 111425vy
vynechá jejich jména v t to oraci nebo zamění ji
za oraci „Concede“ , první mezi „.or diversae'j pravuje rovněž o králi edomskěm Adadovi (LXX
U:

-FCY'\

455_9),_který
prchl před
zbraněmi
Davi
(d. č. 2597, 34tl));
v církehvní provincii
dovy
do Egypta,
po vítěznými
smrti Davidově
však
se
pražské
ve svatylních
a soukromých
sub
3. jmenovanyc
jest \eřejných
připojiti při
písmeně N vrátilmdo své vlasti a zmocnil se zase žezla 5\ých
otccův. —-3. jiné nooosmého syna |smaelova (jn 2515.
Hadad
jest
na
tomto
místě
čistí
s
pentat.
samarit.
“plněna
sv. pa tůron
„
Adalberto,
ito Venceslao,
Ioanne,
Cyrillo, beatis
Methodio,
Proco

pio, Ludmila
mpřipojiti
nibus savnnáhraduz
nctis“; v osttatních
svatynich
smějíet seom
nemohou všichni sv. patronové býti slavenízoktávou
(v tomto případě se však jmenují až po jménu
.patr_ona chrámového; viz índult pro Provinc.
Pra ).ensi[Missale
17. Novemb.r
Roman.18'64adecr.
Rubr. gene Prla en 2. Maii

—San.
Hru
autlsíenticačl.Ašlibbitum
Con reg. Sacr. Ri_tuum,Romalel 898—l

protl textu massor.('|'1|'|

Chadad), proti LXX

(Á'Oóďáv) a proti Vulg. (Hadar)

Adada u,

Hjc'.

'Adádáh Lxx zloovvíl, město na

jihu
kmene
Juda vých.
105.159,
dle jedněch
nky
nějšíůzemí
zncenlny
“Adada
od Bersabě,
nedalek
Mrtvého moře, dle jiných čísti dlužno 'Ar'áráh; pak
by bylo totožííě s m. Aroer lKrál 3023(v. t.).

Acutius sv., mě. v Putelolich za Dioklec., s olu čísti
Adadezer
(: Hadad
djest p_omoscwy
pom30cKnrík)
1jlest
jméno krále
aramejské:
1121)
še Íš'áJanuariem a j. vězněn a posléze stat. art. dle správného textu hebr.1|l_)'_|'_o|_"|6Hndadezer
.Acut:)á d'jac.
Affi nati, dominikán, 1602převor

k1.St.t?\1aria delle Grazie v Pado
1615. Sn.
„ll monte santo della Tribulazíone“(Ben.
602),
:" mondo al rovescio e sossopra, dialoghi“ (t. 1602),
„|| muto chede' parla.
Dialolíngua
o ovvhuman
e si tr_atta
dell'
V“
eccellencee
ditetti della
'(. 1,606
Giardino tiorito della ran Signora Reina dell'

Acwo __(Neap.
h.v c1615).
wor
Universo"

h.

Acylllnus (Aquilínus) sv., eden z mučedníků

scilíatanskýc
h(v.]. první zobou
art. om.
čce
'Adáh,
žen 17.
Lámechových,

]

proti nVulg, která čte Adarezeur (srv. 2 Král 83—12,

OAdadremmon(hbr 11,91?th

Hadadrinnnon

Hadad jest Rammán?) Zach. 1211, dle některých
novějších exegetů jméno osoby, dle všeobecnějšího
mínění však jméno místa, které dle jeronyma od
povídalo řimskěmu městu Maxímianopolis a odpo
vídá dnešní vesnici arabské Rummáne, vzdáleně dvě
hodiny
od Diženinu
sz. s.tr
(Kariban/mám,
Comment.
m
proph.m
Pa:. na
1886
375 nn.

adaeguatio (z lat. ad--aequare, aequum reddere,
srovnati, do rovnosti uvésti) srovnalost. sho a,
matkagábelaajuhala(Gen.41“e).—2.dc ra Elonahe úplná rovnost. V logice se definuje pravda: „ad
lhďejSkh druhá mannželka Esauova, matka Elitazova aequatio intellectus et rei, shoda rozumu s věcí.
vGen 26“ naz áse Basemath (v. ts).
(GAda (A)drechildís) sv., abatyše benediktkl
<
$hoidujel-i seonv
naše
poznávání
s bytností s(essentlia)
,t. j.s
náv-áli
se kon poznávací
věcí,

Julian
u Le
sons, z.
na Mans,
sklonkudříve
sttoí.“epitiška kl. P. Marie v Soiss kožto její shodný výraz (obraz), — jest pravdivé,
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adaequami

— Adalbert.

poznávámepr avdu. jest to pravda logická, v níž
svěřil panova
mu vychování
svého lslyna (Ludvika
Díítěte),
jestvvěc ěrítkem (normou)rozumu; praaavd onto  akterýž
al odr90_0—911akožto
Lud\
'k 11
A podporoval duševní i lunotn blaho všude, kde

logická, je-li
rozum (božsky
lidský
jen mohl, zvláště velikých zásluh získal si o klášter
relativním)
měřítkemvěcí
(v.p l_absolutntm,
rvda).
Kač
!.
adae quani (v. adaequatio),pna roveň položený, svatohavelský, o ášteryvLvo,rschu sv. Florianu
přiměřgný, úplný. Proččež

o íce

pOjjmy

Salcburku,
Sebcnu
(nyni Ostatky
Brixen).
a909 (dle
]lných 28.
dub. 910).
.adaequatni jsou, které vše, co o \ ci poznatelno (u Lince),í Kostnici,
est, svým obsahem vyjadřuji. Takových pojmů,
jsou vakostele sv. Ulrich asv. Airy v Augs
ařesně řečeno, žádný rozum konečný— aspoň při Lehou.
(Vita
S.
Adalberonis,
aep.
auctore
.rozeuě — nein — 2. adaequatni příčina jest.

gu sch dB.ist.
(terá úplně vše v sobě obsahuje, čeho k účinku Oudalscallco,vyd_.jafí v „Ar.ch i.
na straně
Jetovcu
řeč.stálAscelin,
bisk.KaIgonský
e třeba, tak na př. 5 nthese duše at těla jest ad Augs—bl'čná n.. cca 945;
.aequatni příčinou živo a sensitivniho i intellektuál
ieho
těšilRobe.rta
se tudížProti
přízni
ugona
ného; tělo samo o sobě aneb uše sa
o sobě rotit Karlovicúm,
i nástupce je
Karlovicům
nepočinal sobě šlechetně; zradil Karla Lotrinského
jsou přičinoul n adaequatlní (ne úplnou) čivosti (sensi
ngovi Kapetovi.
. .
seň „Adalberouis
bilitatis). — 3. v
Olž v nauce o zadost
učině
ní (v. t.)rovně
znamehnál
a aequatnizcondignum—__
rovnocenný:
hodnoty,
t. ]. taakový kon svo— carmen“, v níž kárá některé zlořádjq'při dvoře Rober
tověu(Mz%7ize,
PL. CXL
áse n „De
saucta Triniet
tate"
a
e lmodo recte
argumentandi
bodné,dnadpřirozeilíou
milostízaslíbení
obdařené(exvůle,
jejž
Búho
ovečka esvěho
promis
praedaicandi“lc.Fobě netišt..) — 3. bisk. metský toho
. od byl
929z snevýte
964nsšnfalckraběte
sione)
hodnotě
takového vnější
dobra jmn
vn
nější dpřijímsá(acceptat)
sv s,álvy že vyrrvovná
(„adaequat“)
v Cáchách,
nějších bisk. Wl
on 'eI'thd
doby,
bisk .
7.|o (malum exleruum) urážky Boha hříchem. éto provedl reformu klá tcrů lotrinských. —
adaequatni (r0\ nocenné) hodnoty nabývá kon lidský, metský, toho jm. ll., syn vévody lotrinského Fri
vedle uvedených podminek, ze zásluh přebytečného drichal., 984 bisk. verdunský, téhož. r. transierováu
(superabundantis) zadostučiněni Kristova (v. a c c e p do Met, zakl. kláštery a dobročinné ústavy, ... 1005
5. bisk.metsky' (od 1047) t. jm. lll.
Aiozz s u ta).
ctih., zs vévod. rodu lucemb., v nikal zbožnosti,
Act,ela
AdHadaia,
alaas, č. př.
At laj,Adatja,
lleteFr. vzdělanosti i činností polil., z. 172 13.1istop.—
i\dá'
áh. 1.
Hadajáš
(v. t..) A_daj2áš,
2 ro uGcrsoonova 1 Par. 6'" ve verši 21. tézželkapi 6. bisk. remešskv, (od 969), opat bened. kl. vGorze,
obratně hájilvgráv
církevních,ško
obnovil
kleru,
toly nazývá se Addo.k— 3. enjamin ita, synnScmem— podporoval
dy,z zakládal
oly. Bylkázeň
kancléřem
juv1.Par
-'.-—
kněz, Sžll jerohamův, vrátivší králů Lothara, ludvíka V. i Huga Kapeta, 2.
se
zet zajeti
1 Par.a 912,
Ill-.kdož
— 5.po
jeden
z pot
mků babyL
Bánimých
jeden Esdr.
z těch,
ná
Od něho
41 listůotišt.
v Migne, PL. CXXIXVLÍ,
- 7. zMonntreuilu,oarc1ib.trevírssk\ý,
.
vratu ze zajetí měli za manželky cizozemky. 1 Esdr. 503.
— 8. bisk. worms ktý
065), dříve benediktin
1'emku za .op
otomek jinéhorBánia;
měl.otec
rovněž
cizo
ze
manželku.
1
O—Ř—
seluíka
v kl. svatohavelskémt
_dhrlatršvábského
Rudolfa,
:. 1070.—
isk.
\vůrzburský odvévody
1045,
Maasiáše,
z těch)mohli
jež velekněz
jojada
si z rodu hrabat z Lambachu a Welsu, zasaz. se horI
zvolil kto jednoho
mu, by mu
svrhnouti
Athalii
oz.ak| a ret. klášterů, hájil práva církve proti cis.
a dosadili na atrů2u oasao. — 8.
tomek judův jindřichu lV., za to byvs sazen 1085uchylil se do
zkněžské
rodu Fáresov
sdr.
115
—
9.
jtnténo
|odi2ny
v době8 velekněze joakima. 2 Esdr
iž dříve 1072
dalar sv. mě. 20. du
kěnz a průvodce rodného
(h. 1056) zámku
změnil Lambachu,
v klášter, tjemjžbyl1090
lbert ]. arcib hamtbursko-bremský, syn
sv. Bouiíá
íá,ce z. 5 čna 755 u Dokkumu, dlc kalen
-daria erturtského byl arý prvním a jediným bisku Fridricha hraběte saskodurynského a matky roz.
pemderturtskéhoo
bisku ství 7412
výmaairské.
Pokpřáníesvé
matky
oddal se
alard (Adnlhnrd
OSB.aloženého.
opat corbijský, hraběnky
stavu duchovn
m;u vynikaje
elikými
schopnostmi
71.kolem 793 .2. února 5826,synmcc Pipina Krát
kého a bratranec Kara Vel., vychován u dvora, dosáhnul
vgisokyochdustojnosti.
Stal se kano
vníkem a brzy-n
pozdji
boštem v Halberstadtě,
p_o
vstoupil do kl. corbijskěho. Pobyv nějaky čas
pak hambursko—bremským
arcibiskupa Alehrauda1034
Beceliga,
arci
v Monte Cassino vrátils edo kl. corb. a stal se biskupem
(neb o 1045).
tu kol. 775 opatem. Karels\'el. poslal jej do ltalie,
Kčúřadu
tomu
byl
zvláštní
měrou
uschopněn:
bylt
aby byl rádcem "eho syna, mladistvého krále Pipina, učený, výmluvy
ny a pracovitý, laskavý k podřízenym
R. 809 súčastnij se synody v Cáchách, načež byl a dobrotínný k chudým. Pohříchu tyto schopnosti
vyslán, aby ode\zdal pap Lvu 1x. aktaj
R 814
_.

-:'-“—

byly,rzo
zakaleny
přílišnou
pýchou.
oto tak
dostal
.súčastnil se sněmu v Noyonu. Ludvike obožný, se
po svém
nastoupení
do Prot
sporu
skévévodou
Bernardem ll. saským, kterýž sídlil v Hamburku.
uveden l)y\ v omyl lživýríii zprávnami, poslal jej - Arcib. A. stál totiž na straně císaře jíndřícha Hl.;
do
vyhnanství
ostrov
Héro
A. prodlel
tam na
7 let,
načež
smělvrátitiNoirmoutierz.
se do kl
vévoda pak pokládal A-a toliko za vytvědače cisa
štera svého a umouti se zase eho řízeni. Zal.
řova. A. navštěvoval pilně císařský cvůr, súčast
Novou Corhii éKorvei,
orve)
na Veseře. Dkle ň0\al se mnoha výpra\ válečných s jmdřichem 111.
zpr vy jeho životopisce Paschasia Radberla ža a držel se rozhodně tě strany, která schvalovala
býval se A. studiem sv. Au st ina; ale zachovaly a podporovala plán, jenž již za Konráda Il., otce
Jindřichova,b ] přijat a nyní dále prováděn, plán
se
od něho
některe
spisy vztah
\)lCI se totiž, různá v vodství spojili s korunou císařskou.
ke správě
kl. pouze
corbijského
(Mig/lt,
Adalbero
o(.Adalberon)l hl. biskupaugsburský Ačkoli A. v mnohých věcech byl zapleten do zále
žitostí světských, ne17
/.e přece rici, že by byl zane
sin hraběte
z Dillingenu
a strýc
sv. lricha,
bi dbával duchovní úřad svůj. S velikým úsilím staral
supa
augsburského;
kolem
850 vstoupil
do klá
štera ben. v Ellwangenu, kdcž byl vzorem kázně se o missionářskou činnost na severu a cirke\ni
klášterní a života asketického, jakož i přítelem a pravomoc svou rozšířil i nadeánskc m, Skandi

navií,
Islandem,
Orknejeiní
a Grónskem;
biskupů
podpolriovatelemlposvátných věd iuměn (zvl. hudby); mu
bylo
podřízeno.
A. chtéje
vrchni moc20nad
ro
en od svých spolubratrů za opata. sáhlým tímto územím upevniti, hodlal proměnili

_jJeštěčzlábali-lavlolll.
(Tlustého)
augsburského 887).
Císa by nuvgrvolen za biskupa
)vváž.il arcibiskupství hambursko-bremské v patriarchát.

:si ho velice, ibral ho v důležitých věcech za radu Záiměr A--vův neplynul snad z nějaké snahy proti

Adalbert.
římské. Papež Lev IX. neschválil sice plánu toho, ale
také ho nekáral; A-a vyznamenal pro jeho horlivost
ve věcech církevních, uěiniv jej 1053papežským legá
tcm.
Největšího vlivu ve věcech
políltimrých
nabyl A.
za nezletiléhojindřichalV.
Kdyžk
nskýar
arcibiskup
anno zjednal si poručnictvn natollmladičkým jin
dřichem, uznal brzy za nutné, aby rozdělil se
s A--em o řízení říše, ež s poručnictvím bylo spo
jeno. A však nabyl brzo nadvlády a chtéje vliv
Hannonuv za
zničili,
dal krále
\ 15. roce
věkuvjeho
prohlásíti
plnoletého.
Alejižipotom
A. vedl
ádu
dále. nechávaje jindřicha IV. zcela v jeho výstřed
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(1114), A. odebral se pak hned do Kolína a svolav
ostatní knížata, radil se s nimi 0 záležitostech
říšských. Od tec hvíle jevil velikou horlivost ve

horlivost
ta však byslaspojena
svěcech
jakousicírkevních;
hořkosti proti
císařovi.
ejiž
tehd)
v Kolíně
A. s arcibiskupem
Bedrichem,
abyuzavrlel
byl dán
jindřich V. skolínlskym
do klatby
Císař zuřil vždy více proti arcibiskupovi, až došlo
k \álce mezi A-e-rn a jeeho přívrženci s jedné, a
mezi císařskými s druhé strany. Zvítězila strana
biskupská, a to skvěle. Byl tedy zjednán říšský mír

(1119); netrval však dlouho, nebot synoda remešská
zakázala k obzvláštnímu nalěhání A-o-vu investituru
nostech.
Proto knlížata, žárlícc
a vliv aAdal
bertův, sešlis
ěnrnunadomoc
Triburu
po_ biskupů a opatů skrze laiky a prohlásila klatbu nad
hnuli mladého5 krále k tomu, že A-a ropustil.
Jindřichem V. — A. usiloval o to, aby v dlouhém
vytrpěl potom mnoho příkoří od nepřátel 5\ých,
boji teprve
o investituru,
pokud
prostredkovglr
mir
Ale
23 zářil
122 možno,
byl uzavřen
ve
no 1 o život mudostal
bylo ukládáno.
třech konkordát s papežem Kalixtem H.Od té doby ooddsal
laetech(1069)
se znovu Ale
k vláiž
dě po
a nabyl
ovolání svému, ne
opět velikého vlivu \\ dvora císařského, :. vša se 11. hlavně církevnímu
za nedlouho 1072 v Goslaru nad Rýnem. _(Adam, spouštěl však zcela z mysl záležitostí říšských.
Gesta Hamaburgensis ecclesiae pontificum in Mo Předem začal s retormou duchovenstva, kteráž po
num German. Scriptores Vll. 267—
Grim/zabra; dlouh'm sporu o investituru nutnou byla. Několikrát
Adalbert Erzbischof von Bremen und die ldee shromáždil za tím účelem duchovenstvo na synodách
eines norddeutschen Patriarchats, Leipzig 1854; Mohuči.PoosmrtijindřlchaaV. A.vllveern5\ým dosáhl
[):/„", Geschichte des Erzbist. Hamburg-Bremen toho, že zvolen byl za císaře Lothar saský, s nímž se
1137, a b 1 pochován
1877; lla/u v „Sc/mání, Hambur, die Missions-, však později nepohodl. A.
vkapli sv. Gotharda od něho vystav ně])v dómu
metropole
des Nordens
2.
sv., prvniarcib.
mag-de imrsMittealter
sk.ý Pocházel1904.—)
pravdě
mohučském.
biskupbisku
pomofanský,
rodu
doobně z Lotrinska- kolem r.
byl mnichem polského,
b 1—
na4.2:vý
n rh Otty,
a bamberskěho
ened kláštera sv. Maxima u 'lrevíru. Arcibiskup & apoštola omořanů, ustanov ca 1402za biskupa
mohučský Vilém navrhl jej císaři Ottovi 1. za mis se sídlem ve Volině při kostele sv. Adalberta. A.
sionáře do Ruska. Velkokněžna Olga ruská, vdova kázal horlivě Krista v Pomořansku, jsa podporován
po lgorovi, na jméno Helena r 955 v Cařihradě tamějšími vévodamí. Když moravský biskup ín
řich ll. Zdik s křižáckým vojskem ronikl &
pokřtěná,
nepohodši
se s císařem
řeckým,
si
na ()ttoví
missionáře.
V hlidnu
utý k \yžádala
tomuto
tětínu, chtěje v taamějších krajin ch pří moři
mnich A. byl na bisku a posv cen a 961 do Ruska Východním šíriti křesťanství, pohnul prý ho .k ná
vypraven. Avšak již 96 s nepořízenou, s tíží uchrániv
vratu. A :.1175
1162.
Volina Kam
byloi nbiskupské asídilo
do Zblízkého
života, vrátil se do Němec Vraceeje se z Ruska přeloženo
územím Slavníkovým biřmoval sv. Vojtěcha. Potom solnohradský (1168—11T7a 1183—1200),třetír syn
žil u dvora císařského; 966 stal se opatem kláštera
Vladislava il.,
krále českého,
a Gertrudy,
dcery
weissenburského v Elsasku; tam okračoval bud' rakouského
markraběte
Leopolda
lll. Bvl dán
na
sám, cnb některý z mnichů po jeho vedením v'chování strahovskému klášteru, kde přijal roucho
kášterní; po té stal se mělnickým proboštem, a
v cennésckronice
sběhší
vletech Regina“Priimského,
navygsav
n skémudálosti
sněmu byl, maje sot\a 23 roky svého věku, r. 1168 po smrti
v Ravenně jmenoval jej
WOttogfl., snad pro znalost
z Baben
(DU,
e'kr strýce,
zvolen arcibiskupan
za jeho áKonráda
ástupce v 11.
Solnohradě.
jeho jazyka slovanského, arcib. nově zřízené metro be
pole magdeburské. Arcibiskup A. staral se o šíření
patriarcha
aquilcjskíý,
jej na
kněze
křesťanství mezi Slovany, v jichž území se všech Oldřich,
a biskupa
a Alexander
ll posvětil
poslal mu
pallium.
6 biskupství metropole jeho prostíralo. Nemenší Regalií sice nepřijal od císaře Bedřicha l., přece
péči věnoval kázni duchovenstva svého a kathe
však
vykonával
všechna
práva"
arcibisku
ská.
Roz
drální škole magdeburskě \ klášteře sv. Mořice, hořčený císař přinutil jej \ srp u,1169 e se svého
do níž 972 poslán byl i sv. Vojtěch, kterýž tu pod arcibiskupshí vzdal. 11. však" uodvolal brzo své
znamenitým učitelem Otrichem po 91 t.studoval poděkování a vystoupil opět jako arcibiskup, jsa
Vojtěch arcibiskupu A--ovi s takovou láskou byl podporován od pap. Alexandra lll., kterého za pra
vého papeže hned od počátku uznával, a ne císař
oddán že i jeho měno „Adalbcrt“ přijal. A.:.
ského vzdoropapeže Viktora lV. Mělo šem znma
visitační 20.
cestě" \; 981.
scherbenu 3.u Meziboru
(Merse spor s císařem, byl výrokem knížatv
burku
rcib. mohučský
ezně seesa
zen, a na jeho místě přišel jindřich z Berchtes
(Jill—"113%d
čpocházel
z
rodu
ahrabat
ze
Saar
gadenu.
Alexander lll. prohlásil tuto volbu za ne
briicke u
d1106 byl kancléřem a důvěrníkem
platnou
a chránil fl-a. R. 1177 přrišel A. do Benátek
cís. jindřicha V. Vynikal duševním nadáním, stát
a podal papeži obranu, že jest správně zvoleným
nlckou
schopností
a nesmírnouu činnosmtí.
se
proboštem
v \'euhausenu
Wor uZaáhysstal
a arcibiskupem solnohradským. A\šak vida v Benát
tého Serváce blíže Maastrichtu, "r" 5byl zvolen kách, že přízně císařovy dojíti nemůže, vzdal se
za arcib. mohučského a hned investován od císař hlavně na rad samého papeže Alexandra 111.svého
ského příznlvce svého způsobem, jejž Řehoř Vll.
“(9. srpna
1177) a Na
navrátil
zavrhn,ul totiž prstenem a berlou. Ve spom císa arcibiskupství
na sve mělnické
proboštství.
jeho semdo
istoČech
byl
řov spap. Paschalem ll. stál zprvu na straně za arcibiskupa zvolen Konrád lll., hrabě zmlWittels
císařově; stav evšak arcibiskupem změnil své bachu. Když tento 1183 mohučským arcibiskupem
smýšlení a vystoupil rozhodně proti libovůli císa estal, dostal fl. své arcibiskupství nazpět, kde
.
1,200
řově ve věcech církevních. Poněvadž nebylo dbáno blahodárně 17 let, až do ssvé
.,
ich kl. v Hornímu Altaalchu
hlasu 'cho, opustil dvůr císařský a posstavil se tim působil. — 6.
1240 v- Kostnici z rodu hrabat z Hai erlochu;
rozhodněji na stranu papežskou jindřich V. uvrhl
jej do vězení, v němž 11.tři léta strávil Zakročením \stoupil 1261 do řeč. kl., kdež stal se reditelem
školy chlapecké a později převorem. Vynikal asket
občannů mohučských a rytířů arcibiskupských b
Jindřich pohnut k tomu, že propustil jej na svobo u životem ípilným opravováním a glossovánim knih.
Český slovnik bohovědný |.
5
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Z. 131127.1ístop.— 7. (Ethalbert) sv., jáhen, prů
vodce sv. Wilíbrorda; jeho svátek slaví se 25. čna
v Egmondu v sev. Hollandsku. Nad jeho hrobem
stavěl hrabě Theodorich v době Karla Pitoměho
( 3—929) klášter, jejž 1572 geusové zničili. „Vita
s. A-í“ sepsána byla na sklonku stol. X. k odnětu
arclb. trevírského Ekberta. V Mart. Rom. . čna:
„ln Hollandia s. Adelbertl cont., discípuli s. Willi
brordi cpiscopi.“
rys'r. '.

Adalbert (Aldebert, Adlabert) a Klement. Když

sv. Bonifác rozvinul blahodárnou činnost svou mezx
Němci, ůsoblll mu tito dva muži nemalé obtíže.
Hleděli svésti lid od cesty pravé a získati jej pro
blud' své. Za tím účelem chodili také po zemí
5 místa na místo; mohli tak činiti tím spíše, po
něvadž jsouce biskupy, neměli vlastní díecese &
vlastního stáda (e iscopl vagi — vagabundi). A.
rodem Frank (n. 01. 744) tvrdil, že jest v tak
úzkém spojení s Bohem, že může o Boha všeho
doslcl, a že jest obdařen schopnosti, kterou může
poznávati nitro člověka, i když nevyzná se z hříchů
svých. Proto také zavrhoval zpověď. Zavrhnul
úctu svatých a brojil prudce proti poutim, při tom
však ukazoval lidem ostatky, které prý mu Bůh
poslal, jakož i list, který pry v jerusalemě s nebe
spadnul; rozdával své vlastní vlasy a nehty jakožto
ostatk a zřídil na polích malé modlitebny 5 po
hanskymi (povérečnými) obyčeji — tak zvané A-ovy
kostely. Také život jeho byl nemravný. Sv. Bomfác
ne'en že kázal proti tomuto talešněmu proroku,
nýbrž přičinil se též na synodě v Soissonu 744 o to,
aby byl odsouzen. Poněvadž to nepomohlo, bylo
učení jeho následujícího roku na jedné synodě
v Němcích opět zavrženo, a bludař sám dán pod

církevní
uštěnProto
na svobodu
anebo
uniknuv, dozor.
vedl svoByvvgro
e ále.
podal Bomfác
o tom zprávu do íma. Tam svolal papež Zacha
riáš synodu v říjnu 745, a ta vyobcovala z etrkve
i A-a isvrchu řečeného Klementa. Adalbert setrval
však i dále v bludu svém. Proto byl v Mohuči
de radován a pak v klášteře fuldském uvězněn.
Otřtud podařilo se mu utěci. Avšak na útěku svém
byl od 'akěhosí pasáka oloupen a usmrcen. Kle
ment,
te_rýž byl také jakožto kacíř odsouzen na
synodě v Rímě 745, byl rodem Irčan, přišel jako

biskup bez díecese do Německa a šinl tam
racionalistickou nauku svou. Horlil proti autoritě
církve, proti kánonům sněmů církevních i spisům

ských a volné kázně: zavrhoval zákon o bezženstvt
kněžském a žil sám v konknbinátu. O příhodách
Klementových po 745 není nic známo.

.
_
Adalbertinum jest diecesní dům spolkovy v Hradcr
Králové. Vznik nutno hledatí v pastýřském věhlasu

biskupa Eduarda jana Ne . Br n cha. Realísovati
tuto myšlenku dáno bylo újlohoš l);olitickému druž
stvu tiskovemu pod ochranou sv.Jana Nep. v Hradci
Králové. Za ton příčinou konána byla dne 23. srpna
1895 valná s_chuze družstva, při níž předseda druž
stva dr. Al. l-rydek, gen. vikár., promluvil o pohnut
kách, které prliměly výbor družstva k návrhu na
stavbu diecesmho domu spolkového. Jsou celkem
tyto: 1. Družstvo tiskové ke svým účelum postrádá
vhodné'budovy, v níž by zároveň byl veliký repre
sentačm sál, ku konání 1 veřejných schůzí s časo
vyml prednaškamí. 2. Politický týtlenník „Obnova“
nemá dosud vlastních místností redakčních aadmi
mstračmch. 3. Biskupská kníhtískárna jest až posud
v nájmu. _Avšak m stností najaté jsou nevhodné a
nedostatečné, tak že není am místnosti pro kan

celar_reditele tisktr :! y. 4. V Hradci jest jednota
katolických tovaryšú, kteráž by v novém domě na

byla. mistnosti
dosvatečných
5. Po
novem
_domědiecesním
touží at ěařimčřených.
ž Cyrillská jednota
diecesní, aby sama nalezla útulku jak ke cvičením
vlastnim, tak k občasným sch"zím veškerých jednot
po diecest rozptýlených. 6. (,asovým požadavkem
pro město biskupské bylo by v život uvésti Kato
lickou besedu pro muže, 'ež b se stala naděje
plnym zárodkem čllejšiho ruchu katolického v městě,
v'okoh, ba. v celé diecesi. 7. Duchovenstvo za růz
nyml záležitostmi přichází velice často do Hradce.
nenalézá však místnosti, kde by mohlo pobýti v přá
telskěm kroužku mezi nadšenými bo'ovníky za věc
katolickou jako jest na př. katolick ressource ve
gdm. -—_Í v době deficience poskytl by diecesní
dumIIacmého utulku duchovenstvu. 8. jest vážným
prámm prov. sněmu pražského l synod diecesní,

aby zakládána bla

musea diecesní.

ostavením

domu diecesmho ylo by i této potřebě vyhověno.
Konečně 9. | to na váhu padá, že si pře'e díecese,
aby poslaven byl spolkový dům diecesnl v Hradci

v trvalou
]. N. Brynycha,
ja
kožto
zakPamět
adatelenaa biskupa
štědrehoE.podporovatele
druž
stva | veškerého života spolkového. — Valná hro

mada, uvážlvšl vylíčené okolností, jednomyslně roz.
hodla _se pro stavbu domu spolkového v Hradci
Králove a stanovila„ aby diecesní dům slul A. na
památku
.vvyročl mučednické smrti zemského
patrona sv. \lelěCha. — Svěřené sobě práce ujal
se vybor družstva energicky. Plány vypracoval inže
nyr Fr. Hellmann, stavitel v jaroměrl, jemuž také
stavba byla zadána. Celkovt rozpočet byl 103.390zl.
kr. S, upravou staveništ započato 19. bř. 1896.
Základní kámen, do něhož vložena byla pamětní
hstma, posvěcen 23. dub. Ač mnohé obtíže v cestu
se stavěly, byla budova ve dvou letech dokončena,
tak že mohla býti dne 22. srp. 1897 slavnostně vy
svěcena a u příležitosti diecesmho sjezdu katolíků,
jenž slaven ve dnech 22., 23. a 24. srp. 1897, svému
učelu odevzdána. — Rozpočet však značně pře
kročen; nebot závěrečné účty ukazují, že celkem
vydáno _by 0 l80.0(XJ zl., na něž nyní (1909) zbývá
doplatttl 102.5(1) zl. (205.000 K. — A. sto't v jiří
kov_ětndeoa jest označeno číslem 300. Skl dá se ze

čtyř traktu: předního, zadního, pravého a levého,
tak že celá budova tvoří kvadraturu, ma'íc upro
stred _menšídvur. Trakt zadní jest 0 'e nom pc
SChOdl,ostatni tři mají poschodí dvě. élka hlavní
_fronty obnáší 47-10 metru, šířka 31'25 metru. V A-u

jsou dle _pnvotlních plánů tyto místnosti: V pří
zemku jest v předním traktu v pravo byt pro do

movmkaa dvě místnosti restaurační; vlevo dvě
místnosti pro knihkupectví a dvě pro časopis „Ob

Obr. 12. Adalbertinum \: Hradci Králové.

novu“;tovaryšu
v levéma skladlšt
traktu £est
místnosttraktu
pro Jednotu
katol.
; v pravém
nachází
se vyčep a _bythostinského s příslušenstvím; v zad
mm traktu jest strojovna, byt ro faktora tiskárny
a noclehárna pro katol. tovary. e. Všpředním traktu

Adalbertus — Adaivin.

prvého poschodí

jsou tři místnostipro diecesní

museum a dvě místnosti spolkové, v elvém traktu

GI

Adalgerus,
benediktin,
biskup
sídla (augš
purs
ký?),
964,
:p.: Adm
nitionezn.
ad Nonsuindam

sive liber
de studio virtutum (Migne P.
.CXXXIV
—38.
.byt
ředitele
tiskárny
a pětppokoříkžůhostinských;
v pravém
traktu
jest spolkový
sá jenž sahá až do reclusam
druhého poschodí a jest 20 m dlouhý, 11 m široký,
9m vysoký, v zadním traktu jest sazárna s pisárnou
tiskárny a dvě mistnosti spolkové. Ve druhém po

schodí est

v předním traktu kaple zasvěcená

Adalherd v.lAdaiard.

AdalerChadlajJ.1300152:
otec
Ainasův(v.t.2)

pokoleníEíraim,

Adalia liór. 'Adal'á', Rath-191565,
pátý syn Amanův,
sv. Vojtěchu
dvou
ostatních
jsou
zří zabitý s ostatními ratry svými od Žid ,Es th. 93.
zeny
byty souakve
kromě.
— traktech
Zevnnéjškem
činí A.
dojení
Adalongus sv. (?), biskup marseiliský (737—767?)
budovy monumentální, majíc nádhernou fasádu ve
v době Karla Martelia, sv. ]. břr.
slohu barokovém.
Střední
a oba Bostranní
risality
Adalram, arcib. salcpurský 821—836,prve tamní
zakončeny
ozdobnými
kupolemi.
růčeli ozdobeno
archidiakon. Pallia dosáhl roku 824 od papeže
ír Šíma
kou od
do LčidvlíkaNejedlého
992" — „Návrat
onze 12sv.
letsVojtěcha
ojí A,
Eugenia
ll. přímluvou
císaře
lLudvik
rozhodl 18.
listop.Ludvíka
830 ři_Pobožného.
o hranice
aleravy,
má ale
již své
děáin.
Prováděny
-o
i naho
il adaptace,
jež různět
malo onutné
dbaly s diecesí pasovskou Zbožnýararcipastýř se staral

změrův a cílů vytknutých diecesnimu domu spol jako jeho předchůdcovéIO Slovanye'emu podřízené,
kovému řpzřijeho zakládání. Tak v letech 1899—1903 biskupa
bot jim po smrti
třicha
oslal
Ujal sechore
takegiskopa
v_ypuzeného
kni etem
byl tuzznz
rlkonviktu
učitelský,umá
jenž mistnosti
však se Po
ne MojmíremOttu.
.osvědčil
a en
zatkl.
— Nyní
Pribiny a vyučiv jej víře křesťanské po
litické družstvo tis
křtil jej v kostele sv. Martina v Trýzmě (Trais
vé, Vašeodborově
sdružení,
re
dakce„ bnovy“, „ títu"
„“,Práce jednota
katol.
mauer).
jest, žev arcibiskup.—1.posvětil
před
836Pamtětihodno
kostel sv. jimrama
Nitře, první toaanej
“tovaryšíi,
„Charitas“, Cyrillská
jubilejní jednota,
vzá'emně Učednická
dobročinnýbesídka,
živno starši pamět svěcení chrámu mezi severozápadnlmi
stcnský spolek, bisk. tiskárna a administrace druž
Slovanly.rI ,jeden z 5 bratří zakladatelů bened. kl.

stvem vydávaných časoogisů i knih. Lze však douíati, Schliersenec(posvěc. 769), mylně pokiádaný za arcib.
že časem budou vešker místnostniyvěnovány účelům, salcpurského.
as. blyiš ustanov
proAdalbertus
něž původně
'dr.
Adalvin 1. bisk. řezenský a spolu opat kláštera
0 in
návío těch
eská:odlst.Tobiáše),
Phoenix re sv. Emeranía tamtéž 792—816.7a něho konána b la
karmelitán.
Vydalětlřiza
kázsla vného přenesení sochy 792v
zně synoda proti adoptlanovl Felixu, i
div
vivus, ježm
Panny Marrie do ěobnoveného kostela sv. Petra a
skupu
uerzelskémuěmažSaicpur
povýšen
na sídlo
metropolin
pak ezno
náleželo.
.Pavla
l721aal732);
Re_gia
ex 2. arcib. salcpurský m859—87. Pallium obdržel od
-ce
sa na
ca Zderaze
mpana, (vyd.
o zvon
Bartolom
měje v Ra
kovníce(1734 Pokorná “služebnice podlesvé papeže Mikuláše v květnu 860. Protože chorepiskop
korutanský Osbald samostatněi vystupoval, než se
veliké pani
atkly Páně ve všem se spravu'íci slušelo, edna'e přímo s Apo tolskou stolici (cap.
-s.v
julia Boží
na Fa
onin a, siužebnic1třetího
r du
Rodičky
zaklladatelkyně
(\ Pr. 17.38
6.isbt
nástupcem
jeho pouhého
v říz
zení ducho
venst\\'a
mezi.ŠOS)
Sol
ovan
jmenoval
kněze

Adallboldod(Adelboldus
Traiecte,nslsnb1iskup
utrechtský
lOlO,b:. 1025(dle
jiných 102627),

Altírinaa Blatné,
a po jeho
smrti
Richbalda.
slavil vánoce
hradě
Kocelové,
na
muž velicevvzdělaný, ve vědecklých stycích“s 1Cier arcšisigresbytera
.učenými vrstev další pak cestě posvětil jedenáct kostelův, usta
kněze. Smutně proslavil se A.
níky; cís. jindřich ll velice si In vážil. A. odpo noviv při kaž
roval stavitelství, uvedl benediktiny ciunyacké do
ůronásledovánim sv. Methoděje, jehož byl poslal
adrian ll legátem obracet
a latereSoavarcibiskupem
mo
své
diecese.
Sp. „Vita Henrici
il.,“(Mi
„De ratilone
in ravskopannonským
veniendi
crassntudinem
_sphaerae“
LCXL).
anův na virukře
=[Cfr.v
.
isschop van trecht,1862.] sfanskou pomocí hlavně slovanské liturgie, při“čemž
Adaldag, arcib. hambursko-bremský od 937,:.
ovšem odňal salcpurskému arcibiskupovi část území,
před tím kanclěřccis. Ottyl. asnad kanovník hil které spravovalo jeho duchovenstvo od více než
desheimský. Provázei me panovníka na tažení do 70 let. Archipresbvter Richbald nemoha snésti no
italie 961—965, jsa jeho přítelem a rádcem („su m vých řádův, uchýlil se do Salcpurka. A. hlavně ná—
rnns consiliarins“). 7a více
enež padesátiletého bisku vodem biskupa frisinského Hannona pronásledoval
pování svého, jsa výborným _organisátorem, založil Methoděje kteréhož pak ai a do vězení uvrhl
.aZískal
upevnil
nordického
missijniho.
si moc
velikých
zásluh arcibiskupství
o pokřest. Dánska.
Za g7asovsky iskup Hermanrich. A. svolav na podzim
0 synodu, poiiimlalm
k ní
jehožapoštolské.
neuznával
něMetnoděje,
le
egátem Stolice
něho přiděleno bylo k arcib. hamburskému území arcibiskupem,
Obodrlců od kielskě zátoky až k území bisku ství Methoděj srdnatě hájil právs vaté Stolice, jakož
havelbergského. Současná zpráva t\rd| žezl slo-. i svého ráva, začež bylo s ním zacházeno tyransk,
byl
poligkován,
ba
Hermanrich
pasovský
chtěl ej
vanských krajů 15 bylo „bo
bráceno“. Aě zpráva tato
neznípravděpodoimě, řecelzepřipnstiti, že úspěchy šlehati bičem Konečně jej odsoudili přes to, že se
dovolával Stolice napoštolské do zajetí v jakémsi
mezi Obodricljeebyl
tší, nežlizíssvkati
jiných
krajinách
slovanskvch,
ž tvohleděl
ne'en
církvi,
nýbrž i říši. lmoperialistická italská polití a Otty 11. klášteře švábském. Method ; však nelenil, nýbrž
mnohými
anposlř
listy
ával sell. práva
u pa
pež.e
]an
Vll anást
stupcedovo
Hadriana
od
na
averu.
jehoKdyž
nástupcu
úsllliěChydo
lmyté
na se jaře 873 poslal Pavla, biskupa jakynského, legátem
Otto podvrátila
ll.
v ital
podlehl
a zemřel,
vzbouřili se Dán0\ é i2Slov.-mel.gi. umír aje vidél, do Němec, potrestat vzpurne hierarchy německé,
kterak dílo jeho se boří. Nicméně práce jeho ne vyednat věc s králeem a dopíovodit Methoděje
byla marna,
oložilf základ, na němž za okol
vaíoplukovi.
apežovy
v té příčině
rozhodný. Lisdy
Z el ího
listu A-ovi
bohuželjsou
se
nosti příznivějgích nástupcové jeho dále budovali velice
-(v. Adalbert bremský). [Srv
rv.n [)a/:lio,(]eschichte des
zachovala pouze jedna věta kterouž podleMpráva
Erzbistums Hambur -Bremen l.,
—132.]
Pseudoisidorova
ukládá
zsa uvvedl papež
úrad, kter
rý byljemu,
jemu aby
m nalil/letito
proti
dalgar, 3. arcib. ambursko-brlengžský,benediktin děje
z kl. novokorve ského, od 865 průvodce, později ko
řádu.szpurni
biskupové
měli,
instrukce, býti
suspendováni
dle téhož
pr,áak
va udává
Pseu—
,adjutor a od BBŠnástupce arcib. sv. Rimberta, z. 909. všelikému

bertcm (pap. Silvestrem il.a)

Adam.
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doísidorova na tak dlouho, jak dlouho Methoděj
jejich
výrokem
úřadsvých
svůj.
:. 14.
květnna zdržován
873, dav byivvgkonávati
ješt na obhájení
nárokův pro krále Ludvíka sepsali rávm' dedukci
„De conversione Bagvariorum et a“,rantanorum
pramen sice jednostranný, ael pro dějiny církve
v oblasti někdy salcpurskě předůležiíý. Vydal jej
nejlé e Watlmbac/t v Monumenta Germaníae histo

líčení
těloí životní
zvířecr
'.(Gen 229)byly
utvo
řeny zez
,tedyprincip
ze hmoty,
naproti
tomu rincip

života
lidského(Gen
byl od27),
Bohabezprostřes
těla
vdechnut
t.j stvořen

ně
do
teměi

spojen. Duchovost tato plyne též zintellgktžrálního
života a ze svobodně _vílle, která se v následujících
řádcích bible „l-ovi při isuje udává jména zvířatům,

své ženě, pronáší myllcnk, dostává zákaz, svo
hodně se rozhoduje atd.). této duchovosti mnozi
rica criptorum tom. Xi. pag. 1
Spb.
Adam, vlastní jméno prvního_ člověka (původně hledají
obraz
němuž
pračlověk
byl (Gen.
tun oží, 5k viz
heslo
obraz
hebrejské podst. jm obecné
člověk;
Gen stvořen hlavně
této duchovosti člo
]“ m..) 0 jeho stvoření v crámci ostatního tvorstva Boží v člověku). Důsnlre'dek
nadvláda
ostatnímstav
tvorstvem
Gen byla jeli—oB'bie
líčí nad
blažený
A-ů-v.
zmiňuje servotnýstav
Gen. ]“ nn.,
podr270bnějipak
líčí sezpráv
jeho věka
původa
vGen.27
nn Dle těchto
stvořil ůh A-a beezprostředně
neen podle tvořenhbyv_ve stavu vyspělého muže (sv. Tomáš
duše, nýbrž též apodle tčla. Tak protí ivartově Aq.
S. th
c:.ol
1 q.mu
94
a. 3.) přebýval
se svojí
man
želkou
od
Boha
u
danou
Gen.
222-2!v
rozkošné
(Genesis of specue27,7 Lesson from Natu
turel

theorii, že Bůh sloučil lidskou duši s tělem, které zahradě východní krajiny Edenu, v ráji, v němž
se bylo před tím vyvinulo z těla zvířecího, tvrditi bylo opostar
všecky no
podminky
života tělesné
v hojné
(Gen. lgjaokojeněho
n.,
15 Proti
dlužno s většinou starých ! nových bohoslovců. (Viz míře
smrtí A. mohl se uhá íti požíváním ovoce se
Chr. Pesch:
Praelžctiones2dogmaticac
Deeo stromu života (Gen.Š'" 322;srvn.Moudr.l:,
creante
n. 47.)
—
srv.lil.s Deoudr.

223;v.heslo strom života). Vniterné štěstí jeho

10l vysvítá,
že anit.)epřed
em lidé,
ani žesoučasn4ě
sA-em
(&Evouv
nebyliA-jiní
t-1e.dy plynulo ze souladu a z podřízenosti jeho nižších
jest skutečně praotcem celéhop okolcní lidského mohutnosti mohutnostcm vyšším Gen. 22“), znad
(v. hesloč
k) — Praččlověk skládal se z hmot vlády jeho mimořádně dokonalé poznávavosti (Glen.

ného těla a[ nehmotné duše. Starší oukazovali na
etymologickou příbuznost hebrejsk ho slova 'ádám

DFB se slovem Hp'jšt

K
. as .730),ctěšill7—'n..)
Jsa bez hříchu
se z důvěrného
styku (Gen.l3;1.
se svým

'adámáh,které znamená Stvořitaezlcm.Ze SZ. sice nevysvitá, zdali A. bl
též ozdoben

2osvěcující milostí Boží (Pesc

e

Deo creante
1l-let7enauer, Theolo ia bli1blica
V. T. Freiburg2 Br. m8,547)l; ovsem v ak nauka
ato
(Trident.
sess.
kan.
l.)pi Bar)“az.NZ
(srv
ím. 515
nn., Efe
e.s 5.,
23,.,n
Kolos
z tradice.

těstí tohoto A. pozbyl hříchem, poživ k radě své
ženyom
ovoce
35;v. lyná
heslo
srt
poz se stromu
dobr zakáš'aněho
azl.a) Gen.
roznéb

sledky tohoto přestoupcní zákona Božího (čen. 37
nn.). Nejsmutnější bylo. že hřích tcnto přešel na
všecko
lidské
(Řím.(Gen.
512nn.;
hrich
prv
otnpokolení
-—dStu
astrach
37vo),heslo
ve kterém

A. se val pred uraaženýmHoskpodinem,
bylyrv
známky l'kajicího
ducha.nám
Že oaudr.101nna
skutečně docírkev
el A.
odp,uštění
dosvědčuje
katoL, slavící jeho památku dne 24. pros. — Po
vyhnání z ráje A. zplodil několik synů a dcer (Gen.
54), z nichž však v bibli jménem uvádějí se jen tři
synové: Kain, Abel a Seth. Dle souhlasu tex

masoretského, Pentateuchu samaritskěho i LXX
dosáhl 930 let života. Kde bylo tělo jeho

hřbeno,
Písmo nepraví.
Tradice
židovská,tedyt
tvrtiaícmí,
žeejest hledali
hrob A--ův
vilebroně,
kde odpočivala těla Abrahamovo, isákovo a Jako

Obr. 13. Bůh Chnúb vytvohrje lidské tělo.

opírají tuto pří bovo, málo se srovnává s tradicí |'ljinou, dle které
Noepotopě
vzal prý
do dostal
archy agodělil
jimi
svékosti
syny.A-ovy
Sém prý
le ku, kterou
buznost, nznávajícc ostatně, ževálecká etymologie po
slova
tdosud nejista. At již et mologie přinesl do Jud.ska Melchisedech prý uložil lebku
slova tohoto jest jakákoliv, at" znělo
no pra
Aovu
na
hořeu
ujerusalema,
kteráž
slujelprý
odtud
člověka v jeho jazyku jakkoliv, tolik jest jisto, že Golgota (sram. olgoltha — lebka,h lava)
jeho tělo bylo ze země, t.j. ze hmo utvořeno,
sjednoceníŘŘekovéF
majíKalvarií,
dosudv vechrámě
Božího
hro
kapli A-ovu
upod
kterépprý
od
že v hebrejštině aspoň slova vyja řující pojmy počívajlcr lebka A--ova skrápěna byla Kristovou
hlínu, zemi. Novější fílologové

ID

„zemétš'mačcbrcj
ě“ názorněji
daám si'adámah,
poodobně
znějí
ři ominal
smrtelnost
svělelolu
těla vysiovenou krásn
azatciem 127. [Srv.
analo ii latinnských slov humus zem
a om

(člov k); novější filološové popírají rovnžeěžetymo

logickou příbuznost těc to siov,řtvrdlce,
omo—
_
volající,
mluvící,
jazykemobd cpo statně
— Princ
vota A--ova
byla bytostduchová,
secipIži
“šicí
od životního princi u živočichův ostatních Slova
rúach, néfeš, nešám ,kterých se užívá v líčení stvo
ření člověka
en
mo ou sice znamenati tež
principrživotazviřecího
(takGen.
Finn.; 219,;72'1)pooda
statn
ozdíl mezi životním
principemživočišným
duší iovéka vyslovuje však bible tím,že dle jejího

zobrazením
Obr. 14. Početní
válečekAdama
babylonský :; domnělým
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provinil se neposluš
nosti, Kristus
oslan
jsa na zemi ketbou
stiženou, byl poslušen

až k smrti kříže. A.
ztrácí ráj, u_valuje na
sebe a svoje
lémě

smrt, Kristus ziskává
ráj nebeský, zjednává
život milostl a slávy

soběilidstvu._A. D 
val též ob_líbenýmhr i

nou různých apokryfů.
Co však tyto prameny
oA-ov1 V) ravuí, patrí
většinou o ří e bájí
právě tak, jako různ
smyšleillky talmudu. —

Obr 15. Křesťanský sarkofag z počátku V. lol.

(V hol—ejšir
části v le\o: Stvořeni Adama a Evy a Pí'ul prarodičm .)

ble líčí,
stvořen
byl že oč10věk
všem
tvorstvu nižším, jehož
'est korunou a králem
oby však, ve které se
na zemi objevil, přesně
ncudává. Ani pomoct
rodokmenů a chrono
loogic

h údajů

biblí—

krvi stékající s kříže. jest to legenda, ež má více

ckých
nelze stanoviitilrok,kteréhoA.
ŽlÍl(v heslo
chronologie
ícká). Pouzezačal
hypothetickylze
duchaplnosti
než historick pravdy.
— říci, že odd ado Krista uplynulo asi 7tissiccíletí (v.
Dle
svPavla a rázornožti,
512nn.;l.Kor.1523'“'
n.n.)A
jest typem Krista (0 'wxazog 305911). A., hla\
ava člověk, stáři lidstva). — V lidových podáních
a zástupce lidstva v řádu řirozeněm, zůstavil nám
život tělesný, smrtelný, rístus, hlava a zástupce
lidstva v řádu nadpřirozeném, zůstavil nám život
vyšší, duchovní. Oba jsou pravi lidé, ovšem
s tím rozdílem, že první jest osobou lidskou,
druhý božskou, onen jest pozemský člověk, tento
nebeský (l. Kor. 15'7), tělo prvniho A-a jest vzato
ze země a proto smrtelno, tělo druhého z panen

četných národů o úvodu, stavu a pádu prvniho člo
věka jest zachov no více nebo méně rysů spooleč
ných se zprávou biblickou. Z nich nejnázornější

stopy nalézáme u Egthanů. V Dendeře byl nalezen
basrellet
uveřejněny
(Denkmaler
,70),
rý tvoří
zajimavou epsrem
paralleelu
ke Gen.HV.
27.8
Chnúb (člověkls hlavou berana) sedí u kruhu hrn
čířského a hněte z hlíny na kruhu stojícího člo
věka; naproti klečt bohyně Hekit (manželka Chnú
bova s hlavou žabí), pravicí přibližujíc k nozdrám
tvořeného
vyblhajlcí
kruh—sym
mob[
života (srv.člověka
hebr. kritž
xtGen
2,7 dle vněhož
Hospodin

vdechl do nozder člověka2dech života). Podobný
obraz (bez bohyně Hekit, za toevšak se dLuvěma

lidmibna kruhu hrnčířském)na

bly

oru

(v.
r. 13).
— Nejdůležítejšlle
jest člověku
však hledati
parallely
k biblické
zprávě o prvnírn
v lite
ratuře babylonsko- assyrské ab bylo lze p_osouditl,
zdali
podání
biblické
jest
puvo
ni,
anebo
vzato od Babyl
nův. O stvor ení člověka e-li pře
mluví literaturan bab nská na četných místech.

Brzy
seruru
připisuje
společné
boha
Ea sMar
bo
niiArur
(matkou
bohů), činnosti
brzy synu
anvu
dukovi z Eridu, jindy zase samotné bohyni l_staře.

Uhněten(qarácu__ ušttpnouti,uhnísti;1.2iq-ta
ris :uhnětla.

Hany—t,Nlmrodepos 8, 34) byl člověk

z hlíny (titu, srv. hebr. D D, tit.); proto sluje

0br.16. Adam a Eva nn konsole chrámu svatovítského
v'lrnze (2. pol. XlY. stol..)

Ea Western
hrnčíř“ (Raw1i1uon,č
Cuneiíorm
elnscriptions
of
Asla ll, 58.č The
3,37).
lv
ou vzpo
mínku toho, že člověk bylsstvořen k obrazu Božímu,
lze u Babyloňanů nalčztl: tak před stvořenim reka
Eabani
se ve
praví,
že srdci
Aruruobraz
(která ho ulinětula)utvo
řlla
dřlve
svém
z„ik-ru
ša ilu) A-nim íb- ta—niina líbbíša“ (Ep os“0 Gilga
me ov1. Tab. 1., ř.33. Viz Kcilinschnlt.

Bibl. Vl. 1.,

str. 120nn.); dle ljiného textu (K. 399
34,
ského lůna Marie vzato a spojeno 'est nerozlučně Keillnschrlft. Bibl. Vl, ]. str. 287n n.u) tvořila bo
v jednu ossobu s řirozenostl bo skou Slova, a hny
ně Mami
t. j._podle
své podoby(?),
roto samo v sob jest nesmrtelno a jen proto sedm
mužů „mihruša“,
a sedm
V mythu
nalezeném
ylo usmrceno, poněvadž Slovo zákonu smrti pod
robiti se chtěo
1 synem Boha za vlastniho na jedné z tabulek amarnskýclh vyskytá se jméno
Adapa (Kellínschr. Bibl. Vl, dstra 92 nn.). jest
Břii'iatýmdt
adoptovaným.
Kristus
přirozený raje
Syn po
všakstránce
více než
pochéybno,zdaA
_.damA
blbL
o a Otce.
A. postaven
do jest
požehnaného
jazykov
Pochybnějšíajest,—
zdaltAdapa

Adam.

MMM
im? Gummi imeú'aamqumnq'r

“\,-l

čarou ornamentální. (O tom, lze-li v babylonské

mam ,...

literatuřc
nalézti
jilněrjá
narážkyAnla_
biblické
vy-
pravov
víánIO
ráji, ještě
v. hesl
.A)— lrek
Eabani,

vstupusjtici16
v 6nn.
epu o),Gilgamešovi
(Keilinschrift.
Blbl.
nejeví mnoho
r sů s A-em
bi
blickým společných. jcst sice stvorcn od boh ně
A
k obrazzu boha Anu, ale není prvním lo
věkem. Nenosi sice žádného šatu, ne však z ne-
vinnosti, nýbrž z divokost), maje celé tělo orostlé
hustou srsti jako zvíře. Zije sice v řáte ství se
zvínřaty, živí se travinami jako zvířa a, jest však

smyslnosti
(kontrastk
původnínevinnosti
iblického
A-ai) a pro
oto vrhá se
v náruč nevěstce
lilililW v . \t/(ÁÁWW g (sic!,
kterou mu myslivec (ne tedy bůh) přivádí..
Obr. 17.
Hospodin zukazujle
jistiXIII.
z ovoce
zapovězeného.
(Bíb c Adamovi
Volislnvova
stol.)stromu

vuli ženě opouští samotu, odebírá se do společ
nosti lidské, brzy však zapuzuje ženu, kd ž se b |
ji nasytil. — Srovnáme-li povseclmě zpr vu bibli

ckou o mnoho
prvním ačlověku
se zprávami
babylonskými,.
Hommel, který hájí vidíme
mnoho odchyle
ek a převahuz
biblické nad babylonskými. Z ráva biblickzěnávy
jest
etymologickou
totožnost
přísněmonotheistická;
zpr vy bab.jsou zabar
altorlent.
Denkmál
u. Adapy
d. A. sA-em,
27), tvrdí
eba (Die
b

jest osobně s A--em totožný

;.

Ada a est bibl. Sleth. ZimmemT (Keil—inschr.u. d. n,ázomě
veny sllněpolytheismeim.
Bibledůsle
vypravuje
pritom však stři zlivě,
ně; sice
na
prva i hypoth., že Adaaap
Alaparo
Aiaparos však není v řadě babylonských prakráiu
proti tomu
babylonské
mythy pouštějí
uzduvabujné
fantasii
a odporují
si navzájem.
Bab. zrpa
po

prv
rv,ni
býti prvn
nimčlo strádá hlubokých motivů nábožensko-mravnich, kte
věke
em,nýbržm
A-e druhýa; nemůže
—tak tedy
vy ravuje
mythu5—
byl od svého tvůrcea boha Ea o dařen moudrostí
rýmizpráva
seh onosí
biblické.
Lze říci,
že
biblicvypravování
liší od zprávy
babyl.
1tak,.
(srv. vyšší intellí enci A-ovu dle bible). Jeho úko— se
lem bylo obstar vati pro ob vatele města Eridu jako čistá voda pramene od stojaaté vody močálu..
elze tvrditi, že biblický spisovatel čerpal svoje
(nebyl tedy Ada a prvním
lověkem, když pře
ed

ravování
mythů bab lonských,
ať již
bezpro
svyredně
neb zprostředečn,
jako nelze
tvrditl,

nímtom
již Jednoho
eXIstova
odnev
v jin
Eridu
obyvatelstvo)
pokrmgnápoj.
yžynjlel
si
AdapIa
na Zu,
b.a pramenitá voda čistá jest čerpána z bažiny. Filtrace
V
zavál
prudce
vitr,
hour vák
polytheistických mythu fantastických učiniti
dici mupřekotll. Adapa polámal bourřlivvákovikřídla.
Za tento zločin jes_t se mu zodpovidati řed bohem střizlivou zprávu monotheistlckou— byla nemožn,a
nebesA n.u Ea, dříve než Adapa se o ebral před poněvadž predpokládá roprlacováni se člověka při
_ soud, poučuje svého tvora, že mu bude v nebi na
rozenými
silami z ani
poy ohje5qu" km monotheismu;
není
však dokázáno
národu, že
bizen
oděv může,
a olej nikoli
(k pomazání
olej a chléb,
šat ževoda,
primouti
všakp toěla);
krm seesám přirozeně takto v ohledu náboženském vy
& nápoj, poněvad to bude chléb smrti a voda za
jsou-li pak
pokdotbnostimezi
zprávou
biblickou arysy
ba
hynuutí. Adapa se před tribunálem Anuovým úplně vinul.
bylonskou,
řteba povážiti,
že podobné
ospravedlnil, tak že Anu ho chtěl odměniti nesmrtel nalézáme též v pověstech jiných národů Liam,
ností. Dal mu tedy přinésti skutečný chléb života Die Traditionen des Menschen eschlechtes, Miln
a vodu života, Adapa však dle návodu svého tvůrce
Bonn1869- Orelli,
pizza,/,
Eranischc eližionsgeschichte,
ltcrtumskundc
sterl
Allgemeine
darů doznati,
těchto nepřijal,
a tak ztratil
eGrundbe riffe in den _Kosmogomender
sice
že v tomto
mythu nesmrtelnost.
řeší se proh jest
em, Lutax,
proč člověk není nesmrteln
na první pohled alten Volker), nejenb ízkýchlsraelitům, nybri luná
jest však atmým kardinální rozdíl mezi způsobem rodů od lsraelítů tak vzdálených, že na ně'a ré pře
jak proje nán jest zde a v ibli. Dle bible byla vzetí od nich lsraelity nelze ani mysiiti. espráv
nesmrtelnost dar Bozí člověku původně udělený, něji všecky tyto podobnosti vysvětlíme, kd !ž sta
který člověk mohl a měl svobodně 51zachovati novíme, že vš cka t'to vypravování "různých
ztratil jej svoji vlastní vinou, dopustiv se národů pocházejí z jediného čistého pramene,.
hříchu, na nějž stanoven byl trest smrti — jak který byl svého času všem lidem společný, totiž
z prapodání; toto“ prapodání však jednotliví náro
přesně
to stanovisko
nztrácí dové postupem doby různé 7.)racovali, různými pří
však
Adapa
nesmrtelnostethické!
buď omDle
lemmythu
ne nepře
cím klamem svého tvůrce bez jaké oliv viny vlastnil věsky vyšpeikovali; nejčist jí se však zachovalo.
ble bible člověk ztráci nesmrtelnost tím,že jí u národa, z něhož mělo vzejití svým čaasem světlo
pravdy celému světu — u národa istaelského, 2 to—
ovoce zakázané,— leamythu
pokrmu
amtím,
jestže nejí
zobrazen
na
pověstném pečetním váalelčkudv
a? iz obr. 14.), chovaném
vbritském
museu (č.89.326
asto reprodukovanéná,
jak
tvrdí Delitzsch
(Babe u. Bibel
]
.

"nů-_
mF—zm

hu.-.mn

str. 37)—
jest1více5než
)Gochyybno
inschr.
u. d.A
ětši očet(Zimmern,
odborníků eii
vy
slovuje se proti sDelitzschovi. ravem: Nenít jisto,
zdali dvě osoby na válečku zobrazené jsou muž a
a; sna jsouto dva Jnužové (Oppert, Ménant,
Halévy,
Tlele, jensen).
Cepicl
s rohy,babylonských
jakou mánna
hlavě
domnělý
muž, mívaj
na jiných

obrazích
bohové,biblické
a nikoliv
lide.
Oběoob-"y
sou
děny, naproti
zprávě
o nahotě
prvního

člověka.Obě osob stejným způsobemmvzta

hují ruce ke stromu, což opět biblické licni 0 po
dání domnělý
jablka muži
neodpovída.
Nclze
zjistitui,
zda
had ženou
jest skutečně
hadem,
či pouho

. 16. Savořeni Evy. (Billie Velisiavova XIII. stol.)

Adam a Eva.

hoto podání vybral svatopisec pod vlivem Ducha
sv. to, co bylo skutečně objektivní pravdou (Nik
nl, Genesis und Keilschríftforschung, Freiburg Br.
1903, 112 nn.; 1 4 nn. .

dam a Eva ve výtvarném umění.

'c'l.

starokřesfanském vysk tuje se od pol.
často na freskách v katakombách, na sarkoíaztch,
rytých soklenících znázorněni
ama aneb obou
prarodíčuv. Na sarkofág-u z poč. V. stol., nalézavšim
sc
_ aolo fuori le mura, jest znázorněno
stvořeni
člověka
neíjsv.
Tro'icí
a
prarotličův
(viz obr. 15.). Relie y sarko a ové pád
rozrazuji
vlív
reminiscenci na plastiky po anskg znázorňující
mythy stvoření. Na sarkofagu chovaném nyní
v museu toulousském jest relief znázorňující pád
prvních lidí. Malby katakombové podávají často i
tuto scénu (tak v katakombě sv. Domitilly, v cubi
culu sv. Cecilie, v coemeteriu sv. Marcellina &
Petra, v katak. sv. Anežky), uvádějíce tím věřícím na
ět hřích jakožto příčinu smrti. (Srvn. Hi/czm'rki*
Tumpac , Archaeol. křest. str. 216, 295 nn.) Umění

, , *

středově—kéužívalo scén ze života prarodičů v plasti
ckě výzc obě kovových dveří chrámových. Na dveřích
dómu hndesheimskěho z doby kol. r. 1015 jsou na
jednom (řídle znázorněny )radějíny lidstva od stvo
rení až k bratrovraždě
aínově, na
m pak

scény ze života Pána Ježíše od narození až ke
zmrtvýchvstání. Hřích a vykou ení jsou tu proti sobě
postaveny jakožto příčina a n sledek [(u/m, Gesch.
der Plastik l, 3351. Postav Adama a vy užito jest
důmyslným způsobem a s nemalým vkusem na

velike konsole (z 2. pol. XIV. stol.) v chrámě
sv. íta v raze.
od košatou stilisovanou
jabloní Eva podává Adamovi jablko

Obrázková

bib e

v. obr. 16.).

. zv. Velís avova ze

Xlll. stol. (v Lobkovické knihovně v Praze) podává
celou řadu výjevů ze života prarodičův výborně
pojatých : 1. Bůh vdechuje stvořenému člověku duši.
Adam jest tu znázorněn jako holobradý jinoch,
kdežto _na obrazech následujících má líce vousem
obrostlc. 2. Hospodin zakazu'e Adamovi, by ne t
jedl z ovoce stromu zapov zeného. Uprostřed
spatřuje se ušlechtilá postava Hospodinova, jenž
pravícr drže Adama za ruku, levicí na strom vědění
dobrého a zlého ukazuje. Adam pozdvíhuje prst Obr. 20. Michelangelo: Stvoření Adama, Stvořeni Evy, Pád
& vyhnaní prarodiěův.
na znamení bedlivě pozornosti své; strom vědění
dobrého a zlého jest zvláštním tzpůsobem stilisován
na rozdíl od stromu obyčejného na druhé straně jablko vruce ; žena mu ještě třetí jablko podává. Další
stoj-'ciho(v.obr.17). obrazy illustrují dovedně vy ravování biblické; cha
3. l—ospodin vyjímá rakteristika osob neobyčejn zdařile podána při ad
z tě a spícího Ada nou gestikulací. [Dr.ýan Er. Vocel Velislavova ibli
ma..cbro.Scénatato v obrazích", Pam. arch. 1871—73,167—169.| Stvořeni
vyn ká dokonalosti F.vyze žebra Adamova pěkně zobrazeno ve „Specu
a jemnosti kresby. lum humanae salvationis“ (rkp. XIV. stol. v knihovně
Vedle stojí před Ho metrop. kap. v Praze): žebro z boku damova
spodinem stvořená rukou Hospodinovou vyňaté, ale ještě částí v těle
Eva; umělci poda Adamově tkvící mění se nahoře v poprsí Evy
řilose v postavu ko s rukama sepjatýma. Adam i Eva maji kolem
řící se EV' vložití hlav glorioly na znamení své nevinnosti (v. obr. 19.).
výraz zbo né po— ' drobnomalbách rukopisů často zobrazen pad
rarodičův; had mívá někdy tvář lidskou.
kory Iospodin
(viz obr. stoji
iii.).
obrazováni stvoření prvnich rodičův i jejich pádu
3.
mezi Adamem a na místech posvátných mělo uvésti živě na mysl
Evou, oba za ruce divákovu nejen ony děje biblické, nýbrž i spolu
drže. 4. Had kolem je'ích v"znam morální i typický. Kdežto umění
stromu ovinutý po stredoveke tento cíl mělo vůbec všude na zřeteli,
dává jablko Evě, umělci doby renaissanční pouštěli je“ se zřetele
a užívali příslušných scén jako pouh příležitosti
která sahá;
bázlivěve Jm
něm
le k uměleckému řešení problemu nahého lidského
stojí Adam, lekaie
se hřlšného poči (na pr. Dtlrer [obraz z r. 1507 v museu madríd. ,
n í družky s < ?“ těla, 'ež tu zobrazovali často zcela realistickli'
Masaccío,
jan van Eyk
křídlech
gentského o a—
S geniálností
sob inavlastní,
5 jednoduchosti
5. Adam stoje u stro tářel).
mu žívota kousá do lapidárnosti monumentální vytvořil M i e b e la ng e l 0
Obr. 10. Stvořeni Evy. (Drobnomalbn
XIV. stol.)
jablka a drží druhé na klenbě papežské domáci kaple vatikánské („Ca

72

Adam — Adam Bremský.

lella
Sixtina“) Ořevýpšvyu,
tři
: pradějin
lidstva:prarodičův
Shorem
ověka“,
Pda \'yhnáni
vláší důmyslně pojat výjev
ren — postava
první: Adam est z hlín zemč utvoře
překrásná (0 dob Phi iových nebl o vytvořenoui
rovné—pravd kdys Corneelilís)——
tu ospodin anděli)
nesený
se jakopravici
ve větru
přilétá;
v jeho
jeví
se vznáše
božskge láska;
svou
vztahuje
kortvá
Adai
z1ráje“ (v. obr. ř.20).

čtvrti XIV. stol., nalezené (na proužcích rk. kap.
knih. v Praze sign. D i )a vydaně Ad. aterou

v ČČM lVlll (1884), 2383 násl — pl) život
dama a Evy, asi z konce3.le stol., (zachovavši
se v rukopisechststol XV. ,pořízený na základě 3. va

riantu lat v ,Vita
Adae
et vae"
(srvn. 5.); vydsal
r. X.
Prusik
časop.
„Krok“
11(1888).—
)S Flfeer
nus (v. t.), duchovní román přeložený do češtiny
moví;
a v ztom
okamžiku
Boží
přešel
ve výtvor
hlíny:
první jakobyedech
člově nabývá
života
a asi v prvpé ovici XV. stol., obsahue mimo jiné
také život Adama a Evy, jenž jest poněekoudpoz
namáhav se zvedá se z.emě [Ku/m, Geschichte
0) Život
Evy zprakcovánimtextu/&'.
v rkp. un. kn. praž. z—1465,
řel. z Adama
1. vari
am, ve s5tlředověku v některých krajinách aněným
název veřejných hříšníků, jež v den Popeleční antu lat. „Vita"; srvn. ]. Polívka „Die Vita Adae et
středy biskup nebo kněz v kostele oděl v roucho Evae in der altbóhm. Lit." v „Archiv íiir slav. Philo

der
Malerei
1.1).

logie“ XVII(1895) — C) Polská

kající,
hlavu
popelemřka:
a pak
z eiiceris
kostela
je
na čposypal
as dobv jim
postní
vyloučil,
„Ecce
hodie e sinu matris tuae sanctae Ecclesiae propter
peccatum tuum, sicut primus homo Adam eiiectus

zpracování:

a) Kryštof
vydalnieba'
15431Zl
knížku
„Historyja
barzo
cudnnaPussman
o stworzeni
emi“ (nověv
Z. jest
_Celiclžowski
nákl. krakovské
Akademie 1890),
vdr.níž
„ ivot Adama
a Evy“ připomínající
ono

est
de gar
aradiso
transgressionem
suam“
(srov_n
ontiíicalepropter
Rom. „De
expulsione publice
české zpracováni \ydané Prusikem. (_7')Ve spise
poenitentium“). Tato slova zavdala patrně příčinu
„Postepek prawa
przeciwl
nomu názvu, jaakož i k " 7.vu „Adamův
ludzkiemu“
z r. czartowsxiego
nov. vyclp
oriidl narodowi
dr. Artur
den“ („Adamstag"), jímž označována byla Pope Benis nákl. řeč. Akad 1892), rázenpioa charakterem
leční středa. [Srvn. Brandl, Glossarium, 449.1

českého „Solferna“ připomínajícím, avsak přece od
damovi knihy apokryfní & legendy jsou
dičů
uv.se—ll.
Pův du mim
mokřes
tanskěho
rázu
lišicim,ovetkány
jsou rovněž
osudy &
praro—
původu jednak křesťanského, jednak mimokřest'an něho

sékho. i.Píivo ukřest'an skéhoojso 1. Kniha

převahou
pohanského
kniha
Mandaeův
(\. t.z) zvaná
Ginza jest
(_ p05\latná
poklad) n.
Sídrá
Rahhá
(—:veliká kniha), kterouž vyd. H Peter
ermann („The
ekl. něm. (Gottink
uveřejnily Dillmanna
„Das iaian
christlic
Adambuch"
1853),
„Thee
book of Adam and Fve“ (Lonnlg
. jest to lsaturus
a us“ 5. liber magnus vulgo liber Adami ap el
Adam de Arogn o (Adamo da Arogno), arch.
křesťanský oromán,
v němž
podány
ba
orientální
Adamovi,
o ráji
a orozmanité
prvních paaijky
ari
stavitel
ve 2 stavbu
po01. tridentského
st.ol, s. vdóm
Tridentu kol.
arších; seps. byl asi v V. n. Vl. stol. nepochybně a1230,
dokončil

Ařdamova, dochovavši se ve zpracování ethio.

vEgyptě. — 2. áv t' Adamova n. Po káni
písař rodiště svého uLitomyšle
damovo, z kteréhožto spisu zachovaly se pouze ] Adam bakalář,
Vyjednával o pohostinství eských bratří
v Polsku a Prusku, kd
ul548 z echbyli
zlomky
syrské, jež uveř.kladů,
kRenan vtext
„journal
asiatique“
i
syrský,
jenž byl vypověděni. Přel.: „Kr tci l,výkiadově na epištoly

nepochybně podkladenoízpracování arabmaleethiop_.; nedělní celého roku od Antonína Korvína, kazatele
uveř. Bezold syr. s arab. gřekl. 1883
Martinu
ech do
vy, zjevená ]
Mojžíšovi archandělem Michaeiem", řec. roonnrá erusalema'n a obstaral vydánoi spisu toho tiskem.
e.vang“ (v při
Litomyšli
spisovánil5_41)0
jeh „Pomáhal
“
4.
Apokalypse
(v.&agonkrlyíy) n. Kabátnikovi
„Zpráva
o ivotě Mojži
a smrti ova
Adama

duchovní
na vzákladěuplramenů_
Tischendorf
Liipsk 1.866 židovsikých.
aAdae(Vydal
et
Evae, ve4variantech(lll.Ill.sto51.).
VSlrvař
Vil. Meyer

dam z Barkingu (Adamus lBarchingensia),

benedikt. v Shirbornu v Angl. kol 217, 37.„ „eD
serie sex
(ve tisk.
verších);d
„Super ] evan
gelia“,
oběaetatum“
dila dosud
na
vB,7
Abhandl.
ba er.
Akad.
med aBas sée, kanovn. u sv Petra v Lille,
legendy *
— 6.der k. ns
ě apo
okrryfníWissenschaft

o8„Adamovi

vyd. mechitarístě ve sbírce armén.
72.12.86,skladatelliturngptělvů
vyd. Carnel „Chants
liturgiques d'A. de la
agokrčtů SZ (Ben.1896); Pre uschen přel. je do
Adam Bremský, dějBepislec58
a zeměpisec Xi. sto
Die a okryphen gnostischen Adamschriíten“, letí (z. 1076). Pocházel asi z Míšně, tenkrát ještě
Giesse
e
n
.
)a
původ
jejich
shledali
dlužno u gnostické nslektyžSet lův, kdežtoS llrer slovanské, přišel za arcibiskupa Adalberta (v. t.)
do Brem a stal se tam kanovnikem a schola
tvrdí že pramenem jejich jest žid. midraš.
7. Siovanská zpra cováni kn hy Adamovy stikem (představeným) kvetoucí kanthedrální školy.
A) Církevněslovanské zpracování „Slovo Byl klassicky vzdělán a jsa " dvore jmenovaného
Adamě | Evzě“ vzniklo na jihu, u Bulharů n. Srbů arcibiskupa, znai politický život své dob, účasth
se z rem křessťanských missii mezi n rody nor
asi
ve stol.s XIV.
dle řec.předlohy,)je'ižvobsah
se hlavně
„Apokalypsí
o'žiš0\ou
zd kryl manskými a slovansk'mmi a procestoval tak severni

ale a.1
mimo
oto byly
v ní ještě
dochované
inlyc'l-l
Vyzkoumati
dějiny
severu
učinil
hned
od
po át
úkolem svého
života,
neb
bot
brzosi po
svém
znění,
uvedeném
zden zakteré částlinv
.
odchylky kra'
řichodu do Breem odebr [ se k dánskému králi
vykládány tím,že překladatel byl přivržlencem sekty
bogoomilů. Na zák adě tohoto zpracováni vzniklého
sv.lo jihu pořlízena asi ve stol. XV. v usku vendovi Estridsonovi,„kterýveškeré dě(jinybarbarů
jako vypravovati,
v knize uložené
m tyto zpr vy
recense druhá, kratší, be7. části úvodní. Kritický ve
dal své
si vgamětí
e od něho
tak že
jsou v díle A-ově hlavnim pramenem. Dalšími pra
tex
ěprvnidotýká
recensese spolu
s důkladným
(vxtněmž
i zpracováni
českých úvodem
a pol meny byly mu listiny bremského archi\u, ustní
ských) uvcřcjnil V.Yagié: „Die altkirchenslav. Texte zprávy missionářův a rozpravy s arcibiskupem Adal
des Adamsbuches“ (Denkschr. d. Wiener Ak. 1893).
bertem. n Řehore
sám jmenuje
prameš, inharda,
7. kterých
Tourského
letovážil,
isy
Varianty k druhé recensi z rukoopisů jihoruských jmenovitě:
fuldské a korveyské, životopisy sv. Bonifatia, il
podal 18
896d
r7a-x Franko
v puiblikaci
„Apokriřy
ilegnndy
z ukrajinskych
rukops
“l., 19—
32
librorda, Willehalda, Liudgera, Ansgara aRimberta,
0) Českáázpracováni: u) bytky verš0\a pak spis korveyského opata Bova, který ouze
neho skládání o Adamovi a Evě asi zprvé : jeho zmínky znám jest; ze starých spisovatelův

Adam Clermontský — Adam Scotus.
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použil zvl Orosia, Solina a Marciaua Capell. Brrzo
po smrti arcibiskupa Adalbertaaz.( 1072) za al pra semaker (Pař. 1872), písně vyd. Berržter (1900)
ux“ (hry) v1dí někteří počt ky diery.
covatio sv
'
isstoria ecclesiastica Vjeho „jeux
pokoušel ' ..],
se o „skladbu og
vicehlas
ecclesiarum Hambur ensis et Bremensis“ Prvni
Adam
1 so.u
5, :. vBor
n Gesta pontificum amburgensis eccle deaux 1684n,prosí. kazatel (v Pařisži,Poitiersuaj.)a
l.lV“ V kuizel. líčí podrobení Sasů Karlem odpůrce jansenistů; požíval veliké důvěry prote
stantů, jimž u dvora vymohl svobodu náboženskou.
Vel.
a|lútpadek
křesťanství
na
severu
na
a
konnci
X.a
na počt
1. století; v kn ll. rozpráví o obno
Sp. proti
jans.les
a kalvm: „Calvin
vené missionářské činnosti a líčí poodrobnč pooli mčme
et par
Augudétruit prarlsoi
650,
tický stav světa germánského a skandinávského 1689), „Le tombseau du Jauséuisme" (t. 1654), „Le
i pobaltických Slovanů, kap. l5.—
podává vele triomphe de la tres sainte Eucharistie“ (Sedan 1671).
rel, dr. th.,ssou.kr docnet dogm.n
duležité zprávy o jednotlivých kmenech Slovanů
baltických a ruských, v kn. lll. líčí politickou čin theol. tak. mnichovské, „. 1
:p. „Der Kirchen
nost arcibiskupa Adalberta a politické události jeho
85
II
'A'ertulliianSÉ1908
(1907), „Die Eucharistielehre
věku, jmenovitě nešťastný pokus knížete Goítšalka begrglf
Adam !( se,I senátor, vévoda braclavský, potom
(1047_—l
zavésti křesťanství u Bodrců, kter'
skončil jeho zavražděním od pohanů v Lončín
(7. čn
na 1
Knih
ha lV., kterou mnozí učenci po kyjevský, houževnatý odgůrce unie v XVll. stol. _Ieho

kládají za zvláštníspis, má nápis: „Descr iptio
vKž' evsk
am [Fi,laret
Obzor
rusk.
mz Kolína,
dominikán
na sklonku
XIV.stol.,
insularu m Aqu iolonis“ , a obsahuje zeměpisné listyhd.vĚrndáný

anárodogisné vylíčení jeviště události v rvnic xp.„lnth
sententiarumlibros aera:
ositio". Snadtotožný
3 ms Amd
bachu,
jenžjsa člc
třech kni ách vypravovaních; popisuje tu lgánskoh,
nem akonventu
kolínského,euaazlýván_
býl A-emzKo
Skandinavii,
slovan
připomíná
se v lt
ch do týkáIsland
se tuajme
málo rajiny,
Zem ale
isn zemí
udání
jsou lína,
de Marisco, františkán angl. v Oxfordě,
často negarávná
data chronolo
ne pocházející z města Bath, pro učenost zvaný„ doctor
spolehliv
Avšakahistorické
zpr ěickáažnamnoze
na ně
ěkteré
„Epi
podrobnosti, jsou pravdivy a svěd 1 o jeho kritické illustratus“ n. „illustris“, z. cca.
stolae" vyd. Brewer v Monumenta íranciscana 1858;
souduosti.
Sloh jestduch.
jasný,
čistýdějiny
a celým
spi mimo to připisuje se mu několik spisů dosud ne
sem vane zbožný
A.jazyk
est pro
severu
nejstarší a hlavní pramen.
jeho vážnosti svědčí vyd. (Commentarius in ep. ad Hebr.“, „Lectura in
j.).
schoíie namnoze důležité, které byl
v nej Genesim't, L.ecti m canticum canticorum
AdamMe lchior, reform. theol., u. v (irodkově
starších rukopisech, dilem od A. sam hol, dílem od
jejich uživatelů připojeny. Po prvé v dal kroniku (Grottkau) ve Slezsku, magister a konrektor v Hei
A--ovundO řej Severinus Vellejus 15 9 v Kodani;
mimotheologorum
jiné biograf.exter
dilao„De
sduae, 1622;
contin..rp.m
vitas
potom Lindenbrog v Leidenu 1595, _I.A. Fabricius delberce,
v Lindenbrogově „Script rer. German septeut.", (Frarřki. 1618), „Vitae germanorum theologorum,
mb. 17%; poslední a nejlepší kritické vydání

.16'

am de Montaldo
v. Montaldus.
superiorízsoaeculo
ecclesíam
Christi propagarunt t“
obstaral
bav Mon.
hist script.
Víl. qíčlliige
(zvl. otiskLapg4ě1be
překl.Germ.
od Laurenta
s úvo
od La penber a 1850, 2.vv.y 888. pis re
Adam 1 Morimouthu (Murimmuthensis, de
loežendod nštin. Srv. Wat/enóadl, Deutschlands
Myrem
uth, Myri
muth), cisteerc.Mirelmuth,
an
círk. i olitick'
ch vě
Geschichtsquellen im Mittelalte ,4. vyd. Berl. 1877 Muremuth,
cech zbčhlý, jehozl služuežbvkrál E. uar.dl něko
78, Giza—cárech,CBaltischc
Studien Vl., Hauck,
Kirchengesch.
Deuts
likrát
užil
k
důležitým
poselstvím;
1327
34.7
Adam Clermontský, klerik tamn. bisku a, kol. správcem uprázdn. bisk. exeterského; z. jmenován
anglické 1302—47(vyd. Ed. Maunde lThomp
son 1.889
1%8,:p.„ Flores hivstoriarum“ (výňatk uveř. ouquet annálly
[Recdueil"XXI.aI
. erm. hist. scriptx XVI..)
Adam 2 Nežetlc. metrop. kan. praž., dr. dekret.,
daam de Courtvlandon, děkan kostela aonskěho, 1396 arcijáhen hradecký,nnáníěstek gen. vikáře (Io
z.
a.
MŠ
„Variae
in
scripturam
sacram
so
lutiones“, „Lí er de calice morali“, „Ordinarlum cumtenens ín ofíicio vicariatus), 1403 po smrti
arcib.01brama ze kvorce administrátor arcib. sede
officii eccl. Laudonensis“ , vesměs nevyd.

vacante, 1405—1407gen. vikář, odpůrce nauk Vikle
Adam Černigovský v.
am Zernikav.
Adaam, rvní Opat cist. kl. (lišbrachu, ». před 1100, fových iHusových, r. 1410 jmenován byl členem
z. 1161, dříve mnich kl. morimundského, uvedl od 6č1enné komise ku prozkoumání knih Vikletových;
.1414. Sp. „Lectura in lV. decre talium“ a kroniku
tamtud první mnichy do nově zal. kl. ebraš kého
jejž přivedl kznamenitěmu rozkvětu. Kázallv ezně
jsou
mikeoba 'tytoSsgisysh
enztracen
(A.epune), franc
ve prospěch 2. křiž. tažení, požíval veliké vážnosti své “doby
cís. Konrada 111.a Fridricha I. (od tohoto vyslán sochařn. 1705, z.a15778;zhotovil relief„v1učednlctví
s.v Viktora“ (1736, nyni v kapli versaillské), 1745
byl 1152 zkgapa Eugeniovi lll).
pracoval na plastické výzdobě portálu k. oratoriánů
Adamřádu bened
uld ý, .),znamenitý
v Pařiží a na novostavbě opats
Saint- Denis,
mnich
žil me 1kontralpunktikh(snad
1440—1.500

1752 provtedl plast. výzdobu kaple v College de
„De musica“eccles.
obsažen
vel 111.
díle Gerbertov'ýlíh Gramm
„Scriptores
de musica
sacra“.

A amz Gladbachu v. Adam 2 Kolína.M
Adam nde Persenia. cca. 1180 op. cist. kl. v Peer
Adam Godham, Goddam, Goddamus, vlastně
1221.v Xynikalěl
učenosti a požíval
Wodheam Wodeham ensls (—z Wood
dhamu), seigne,
vážnosti;:. 1190
mé mělrozhovor
s opatemveliké
_loa
františkán, žák Occamův, lektor theol. v různých chimem de Floris (v. t.), jehož názory potíral; byl
kl. františk., jeden z nejzn. přívrženců nomina jedním z nejhorl. hlasatelů lV. výpravy křiž., při
ní, ale (vyd.
brzy se
vrátilŘím
Sp..,1652),
ariale,“
lismu,
:. 1 (tišt. ).v Pař.
„Comlmlentariim magistrum sen požil
e | nseP.k Marii
Maracci,
„Epi
tentiarum“

A am (hrbáček
e Ia Halle
l(řhalel),zvaný
„le z.1287
Boosu
d'Arras“
arraský),n
.
vArrrasu,

stolae“ vyd. Migne
e.PL CCXl
Adam cotus (Anglicus, Praemonstratensis),

v Neapoli. Po čal stu
tudia duchovni, ale opustil je a praem., cca. 11860patkl. praem. („Cand idaCasa“)abi—
stal se taroub douur.em Znam básník a skladatel. skup ve Whiíhornu (Skotsko),jedenznejlep. anejobl.
Některé skladby jeho (v modern. zprac.) vyd. Couss mystiků středověkých. Sp. „Sermones“, „De or
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Adam od nejsv. Trojice — Adami.

dine, habitu et rofessione canonícorum
Ord. Pra ..„
e tripartito tabernaculo
Moysis, Christi et S iritus S“,„ 0 ilo
uia",- vyd. Mígne PL.

C Vlll., W. de Gray

Adamantln. dioec. v. Diamantina, biskupství

v Brasílii.

Adamantíus ]. .f/óattáv'nog, 'Aďquávrwog“

„Zesbranie
wsžytkich
prowincya
aZakonu
Najšw.redempcyéi
Trrójcyo które
wykupenia
nie
wolników w krajach tureckich' 1tatarskích od r. 1688

ocelový, tak nazýván Orígennes pro svoji vytrvalou
píli.Deum
— 2. jměno
osoby
„Degnostiků
recta
ll'l
fide“, hlavní
v němž
potírádialogu
se učení
Marciona a Bardesana. Spis tento, jenž pro ono
jměno mylně býval připisován Orígenovi, vznikl asi
vetl ech 295—305. Recký text vyd. ]. E. Wettstein
1674, lat. překl. z řeck. již dříve
Plcus 1556,

do 1783 czyníta“ (Varšava

LPerionius
1556
a L.v Humfrídus
( umtrey)
1571
ové vyd rec.
textu
maurinskě edici
spisů Orig.

Whithorn"
(Lond.1 ht2)Discourses of A. Scotus of
irch, '1„Twenthy-e1

Adamo dnejsv. Trojice trinítář polský, v.:yd

1733—59,l,800—872, jež otiskl Migne P. 0. X1.1711.
Adamanus v. Adamnamis.
Adami, kbr. 'Adámi han-néqeb, Vu1.„g Adaa_ma,
quae est Ne,ceb“ český překlad, Adami, jenž 'est
Adam
a (de)kl. S.
řeh. Nekeb“, měssto na hranicích kmene Neftali dos.
kan.
sv. Aug.
sv.Victore.
Viktora rvod.z
ař.,Bretolňska,
19,2 jeden
z nejlep. středověk. básníků\, a skladatelů liturg. 93—79;
zda místo to mělo dvě jména („Adami, jenž
sluje také Nekeb“), anebo jsou-li to dvě města
(hymnů,
sequencí,
tropů adepr65).
L.PGauher,
vres
poetiques
d'Adam
s.
1858 „Oeu
2 sv_.,

fordě,
v roníce
Ralpha
Higdena
(Poly
Adampokračoval]
de Usk, zloĚnl.
knězl,7
prof. kan.
právaavO-x
chronicon
1377— s )pře okračování
vyd. 1877.
Maude Thompson404
l. & pozn. vtoLond.

různá

(LXX : 719.1461012 NUHW).

nelze

rozhod

3.
v.dtaké1;894
Pl. CXCVI.
muv
spisyMigne
„Summa
Brltonls Někteří
seu de připisují
diffici nouti
Poslednímu
mínění nasvědčuje
se
znam smtj!'stotou.
st Thothmesem
lll. dobytých,
mezi nimiž
libus vocabulis in Biblia contentis“ , vněmž vysvět uvádí
se Adimim a
u. A. ztotožňují s nyn.
Chirbet Adina jihozáp. od. jez. Genezaret. na pra—
lují se nesnadná
omnes
prologos slova
Bibliaeísma sv., 3 „Expositio super věm břehu ]ordánu anebo s Dámi'e mezi horou
Ad
it, opat kl.eemauzsského v Praze 1775,
ra jez. Genea; Nekeb s Chirbet Se áde, jež
z. 1782; jako mnich býval dříve ředitelem kůru a Tábor
mije. — Složené jměno 'Adžtmi han
a_i-ah
níkem v kostele emauz. v Praze a na Bez leží jv. od Dám
něqueb vykládají někteří: „Adami-jeskyně“, jíní
děze (Dlabač KL. 1,30).

Adam Zernikav (A. Černnig ovski') ).,1: vKrá „Adami-průsmy"

lovci (Prusko) 1652 z rodičůg luter.
ystudovav
v rodišti svém filos. oddal se bohosloví; návodem
znamenitého tehdáž prof. Christ. Dre era studoval
hlavně učení církve vých Spis Metro ana Kritopula
ovyznání řeckě cirkve, jejž jan Horneius vyd. s lat.
pře
ekl.přesvědčení
1661, ěl luater.
aA- -aa vzbudil
velikv vliv,čzviklat
náb.
v něm přání jeho
po
znatí učení církve v prvých stoletích. Zap tou pří
činou vydal se do Oxforddu, Londýna a Cambridge,
aby studoval v tamn. bohatých knihovnach. Domní
vaje se, že nalezl přesvědčení o pravosti učení
Vid"
odebralkněz
se pravosl.
na Rus adalpřišel
1680 do
lny. cirkve,
Tam kterýsi
mu doporuč
lístk metrop. ěemigovvskěmu L zarovi Baranovi

čovi,
jenž se
laskavě
ho přestoupil
přijal. V (,ernigově
A. pryc
odřeknuv
luterství
k církvi pravos
Potom odešel do Kyjeva, ale vrátil se do Cernigova
Ěbydlil
tam
v
klášt
ře
sv.
Mikuláše.
Oblíbiv
sobě
ernigov nazval se ernigovcem (Zernikav). Dlouho
v klášteře nepobyl; 1684 dešel do Moskvy, hle
daje službu u dvora, neobdržev jí však, uchýlil se

Ademec, mistr konvář v Hoře Kutné, slíl 1530
zvon do kos ela sv. Bartolom
měje v Okřesancl.
[Rybih'ka O čes. zvonařství, 49.

Adamil. Adam, benediktin,
1160 v Miilheímu n.,Ěrávpákm
ch kl.
a mnic
diplomat,

71.1609n

brauweílerskěho u Kolína,
. sv.
Jakuba v Mohuči, potom
v Murrnardtu;
byl od 1643 plnomocníkem klášteru šváoských,
knižete--opa_takarveyského a několika j. kato. stav
říšských pří jecn áních o mír wskestfal ý, 1ii čemž
osvědčil neobyč. obratnost diplomatickou, 1552sta]
se
svět.
bisk. vHíltlesheimě,
%dějiny
míru
westfáls
kého,
vy. kdež.,'.
1698 1663.
(„Arcana
pacis

Westphalicae“) a 1737Ž(„Historicare1atio denpacifi
catione Osnabrugo--Monasteriensi"). —2. An
71.ve Fernio
a(llanibaal)
rhetoriky 5.1.,
v kolleji
římskě, 162513,prof.hunlianior
:.
lmě 1706. Sp.

„Pallas purpurata seminarii Romani, o žácích semí
náře řím., kteří stali se kardinály

(Rím 1659),
„Episcopus, opus tripartituni, ex italíco sermone
Alex. Sperelli latino idiomate donatus“ (t.

do kyjevské69
lav
Theodosiaveliké
Pečerskěho,
kdež lat.
vlaš. básni
překladpřiležitostnýc
kázání P. Ant. aVi_eiry (1683)Ántněkolik
z.
693n
d..? sv.
1682napsal
dílo, ,Trac

tatusthelologiciorthodoxídeproce ssione
Spiritus

Sancti a soolo

Filip,

senátor florencký, muž učený, kol. 1758.

atre“, jež tiskem Vyd. pod. pseud. Academico Apatíssta „l cantící

vyd.
bylo teprve
a 1776 \; Královcí
péčíAkm'ev
versiedtoscani“
(Flordellla
1748sacraj scrittura
. esposti
nošt
biblici
a1tri salmi
metropol.
Samuele1774
Mislavskěho.
V dilerom
edí in
dokázati správnost učení církve vých. o vycházení
Daniel (Ernst
Daniel),
u. 1716
v]e Zdunechr
Po
stud. prot.
theol.
v Královci
a v v]eně,
Ducha sv. pouzeo dOtce; ale důvody jeho jsou znai'isku,
se konrektorem a ředitelem hudb
sofistickě, vesměs již mnohokrate před ním theo
logy katol. vyvráceně. _EugenijBulgar přeložil dilo v Landshutu, od 1757 byl pastorem na různýc
to do řečtiny, doplniv je některýmip řidavky; ře
klad ten vytišt. v Pet rohr. 1797 na pnáklad vl dni. mistech, oslěze v Pomqorčovícicmh(Pommerswitz)
ve Slezs
u, kdež
egen
Glaubens
u. derzLiebe“ (rv,).m
atisl. 1749),„Landes
Carevna Kateřinall. poničila mnichujeronimu Kop des
híloso
cevičovi, aby spis ten přeložil do ruštiny; řeklad hutische Religious-Geschichte" (t. 1753)
ten byl skutečně pořízen, ale nevydán.
edávno phisch--musíka|ische Betrachtung tiber das góttlích
obstaral nový pře
ekl. zl.at
orušt. B. Davídovič Schóne der (iesangweísen in geistlichen liedern
(Pravoslavno-bo oslovskija ižslědovanija ob ischo bei óffentlichem Gottesdlenste" (t. 1755). — 5. da

Bolsena Andrea, „abbate Adami“, u. 1663, ka
ždenij sšóatagosl'vucha ot odnogo tolko Otca'. (Po pelník pěveckého sboru papežského, z. 1742. S).
[Srvn. A. ['a/mnm, Nomenclatorl „Osservazioni per ben reg lare íl coro dei cantori
10—13-1.E
Andrews/ey,
Enciklop. 5120varDl,163.1
Adama, hebr.
'Admáll (Gen
&' della capella pontificia“ ( tm 1711): ve spise tom
Os. 119),město na již. pobř. mořeMrtvého, neda
jsou životopisy
vynikajících
spolu
se 12 podobizn
,t,So
okapecllnikůpapežských
ria iV,olseno antíca

čaev,112)

leko měst
Sodomy aa Gomorrhy, s nimiž spolu za— metropolí della Toscana" (2 sv., td.1734 a 1.7.37) —
hynulo,
v. Sodom

Adamité.
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6 Cornelius,

prot. theol. hollandský na poč. r. 1421 asi 400 přívrženců Houskových; když bylo
xvlll. stol., .r). „Observationes theologico- phi1_o naaně se stran mírných Táboritů naléháno, aby

logicac,
plurima
novi (praesertim
Foederísquibus
loca ex
mori s.usCodícis
et ritibus
iversarum
gentium illustrantur“ iGroninkyA1710), „Exerci
tationes
de sraells
nA epypto
multi
„cationeexegeticae
et oppressione,
nativitate
e institutionc
R10sis jn sanicntia “

s_auP

zřekli se plotikřest'anských bludů, zmenšil se počet
jejich témčřoopolovíci, načež ti, kdožneu oslechli,
byli vyhnáni z města a usadili se v Pribcnicich

na hradě, nedávno
před vzatéin,
tím od
Oldřichovi
z Rožmberka
Než ani tam nepřáno im pob).tu
v lesích v krajině mezi áborem a

Táboritů
a v po hpanu
l potulovalia se
Přlbenicemí, po

acceduntFrscrholía
ad )? loca exservita
Áct. Apaost.
" (t. 1712).
n.t Raimund,
aprof.
theo
v Pise uprostřed XVlll. stol., vyd. pokračovácbí pravlěám bře u Lužnice. V dubnu t. r. meškal
ábořekdyžd
ižka,
o poztulačení
ali jednaje
se na útěk
města tamních
a prři
isu „Cuornale de'letterati“, jejž opat Lorenzo vsektářů;

(\ ehus vydávatí započal. Súčastnil se s oru vzni
klého pro vvdání spisu jana Bapt. de oría „Dell
csistenza e degli attributi di Dio“ (1745); hájil autora
jehoBin
jejž7 napsal
Klem.
da
nproti
i. — přísněmůieposudku,
e.p
vKamenici
l'il. vS]).
Rábu,
potom
prof.Virginís
dějin
v(Chemnitz),
Preš
u prof.1821.
„Oratio
de ss.

pojilí se k předešlým vyhnancům, vytrhl za nimi a
zlgim
některé, nutil
aby uodřekli
se bludů.
teříavneuposlechli,
byli je,
upálení
vsi Klokot.
S ra
dosti prý a s úsměvem na tvářích šli do ohně, hono
síce se, že téhož dne ještě budou hodovati s Kristem
v nebesích. Letopisec dí, že zahynulo tak 50 osob

obojího
illibato conceptu“ (] rnava" 1767)„, ystema anti jménem

ohlraví.
Mezi
byli Žižkově
dva kněží,
aniš.
Po nimi
odchodu
v.T eden
bor
hilosophícum dc origíne civitatis“ ( "oproň 1801), stihl trest eujriáKlenimještě 24 osoby. Ostatní sektárřl
nepolapení těkalí potom v lesích o obou březích
„Fragmentum statisticae graecoru
.
Nežárky mezi městem Stráží &v51 Valem 11Mezi
„Sensa cleri gallicani occasione_revolutionisl gal mosti, kdež prý svodem veesničana, kte' dal si
ficae
manifestata“
ke Vi kto in jméno Mojžíše, dokonce zdivočeli. Vycházejice na
Manctinsky
(Ma (ttin1804.
a,ncus) ko.11565voMa
netině, b | luter. far. vKralovncích 1599, ve Slušti
nočrgho
časuPles
okolní
osady, zejména
Stráž,přepadali
Kardašov
ečici,
a Vese
vraždili
cich 161, u sv. Vojtěcha v Praze 1620—24,potom lup,
lidi a zapalovali příbytky.
e dne p_rovozovali
žil
skr ztě
v Cechách,
r 1625
vypo
ennějaký
žil v čas
itavě,
kdcžz 1.645
s;.dvšak byv
o pusté
sebou.or le,létě
lŽiža aáchali
zmocniv
se měst
chodili 4nzazi
smílstvo
mezi
hrebnínad
řečimrtvolou
(1612 nadAlbrechta
janem z Václ.
Proseče
ua irn
cha, Lomnice a Soběslavě, ustanovil
Smiřic
ého)a
hubití sběř na
h.áčů V ravii tedy rooti nim
oděnců z lidu
ánů ze tráže a z indřichova Hradce vedenim
několik písní
(1617 4cpísně
na památku
Skalské
roz. Bohdane
(: : Hodko
o,va 1620Bohunky
překi
klad
básně Jana Sudlecia).

Srvn

_71'7CČCŘ,
Rukově

ořka Klatovského,ojenžv
zakýsi
nenadání
dal obstoupiti
sídlo A-ů,
u Valu.
V zápase
dam tě jmen'oval
1 ekta se
gnostická
ve 11 stol.,
jlejjaž předni
zakladatel
dle Theodoreta
Cyrskéo
tuhém a zoufalém oněrkteři byli pobiti, _jiní za ati
a upálení, počtem asi 40 oso

(21. rijna) jen

ádígemňg
le sv jana xaxoyvdiagémroynl
Damascenského Adam, 6)Prodikus,
od něhož p_ry jednoho muže z nich kázal prý ižka ušetřiti, aby

obdrželi dle některých své jméno, kdežto jiní o víře svých druhů učinil vyznání, kteréž otom
odvozuji'ee,odtud že sekta tato zbožňovaia pra ve s_pisuvedené bylo posláno mistrům do rahy.
otce pokolení lidského Adama jakožto nejpředněj Po is bludův adamitských podán jest od Vavřince
řezově.
“de, žeA zabředli vpantheis
šího aeona, a jiní konečné míní, že gnostikověz
tito byli proto nazýváni a- ty, že konali svoje boho mus, hlásajice, že není Boha ani ďábla, leda
služby jsouce nazi. A.by1iodáni pohlavním vý vodobrých a ve zlých lidech; sebe pokládali za
slřednostm. —2..sekta hnsitská.Protic1rkevní syny Boží a ducha svého za Ducha svatého; jako
hnutí v echách s počátku 15. století bylo pro účastníci Ducha svatého pravili, že neumrou
vázeno výstřelky blouznivých povah, kterym pred na věky, ježiše Krista nazývali svým bratrem, ale
stiraná zvrhlost viditelné církve a ohl ované po ne dosti věřícím, protože zemřel; každý chléb
ikaždá krmě byly jim tělem Božím. Svátků ne
valenijejílvnukalymyšíenk
chilíastické.Dopřédstav
o dok além království ristově
na zemi již nad světiii a postů nezachovávali. Modlitbu Páně řikali
v nás, osvěť nás, buď
cháze'icnim mísily se u nich naděje na obnovu takto: Otče náš, jenžj
rajsk ho stavu lidstva. Nová říše Bloží měla býti vůle tvá, chléb náš deljsinám všem! Vše, cokoli
v lásce a lovnosti, bez lidi zlých, bez rozdílu stavův měli, pospolu drželi, anž do co svého vlastního
a majetku bez pánův a poddaných bez psaaného míti směl; proto pokládauíce i manželství za hřích,
zákona i Řísma svatého, ježto příslušníkům jejím, snlilstvi pak za povinnnost, páchali ve schůzkách
svých skutky
c_hlžipnosti.
při blouznivé
žakblouznivců
pravili, postačí
zákon vcp
do sr c.e povaze
sekty,;e
mklainak
se zovšem
cí nejen
křesťan
doby husitské
ti, pkdož nejhlouběji
_zautyslílíse do tisíciletí rajského věku, zařízujice ských, ale inábžožgnských, sotva h)l'( čekati bylo
nějakou soustavu člán
Po atastrofě

nazvániPika
rtí smyšlenychu
ne
šenci, jeho,
pozdi
| život svůj podle
okolnosti
Dyji:
Adamité. Pro ně šťastná doba millennia již nadešla. ostrově

Zavrhše to, co se nesnášelo
tvem
rvotni
nevinnosti, zejména svaté svátosti a bohoslužebné
výkony církevní, zavedli pospolitost majetku, žili
v
nahotě
a
konali
hody
]
sky
ukájením
smyslných
pudů. Za původce výstředních nauk pooklnád byl

kněztáborský Martin

Houska jinak Loquis,

Upálený potom v Roudnici 21. srpna 1421. Spiso
vatel jan Vodňanský (r. 1524) odvozuje původ A--ů
Od mrskače Rohanay (r. 1418), který prý proměnil
jméno své, nazvav se A amem, a založil sektu,

alu ..4 nezan íkli, ale krozptýlili se
po
zemi
a získávali
novéžpřívržence.
Staropo
letopisy
maji
zvuprá
kr 1455
„atkě olět
vrbi,
po lukách aunel)v žitech běhali naháči, ježto ženám
a dívkám překáželi a je strašili't Za větev ada
mítskou, již však mírnější naukou štěpovanou,

někteříbadatelé pokládai sektu Saducejských,

o niž zmínku činí jan odňanský řka, že se 7a
chovala,
protože vdova
přívrženci
žili vOrebsk
pokoře.
K
nim ánležel
po hie'jtí
jtmanu
Bedřichoi ze aStrážnice ( r. 1.459) Zakladatel
jednoty

eských bratří, Řet lOř, nestranil se A—
—ův,

provozující
v roce 1419hrubě
sousedstvu.
žto není starších
amětí o násilí
tom, na
nemožno
tuze
tchá
oviře.
rnpíše
htě' eáník je
ednotě Jeovske
zislšranti,Ot
s nimi(r.1468),
několik
rotymíval
itnčktcřiKošátské
spolehnouti na poz ního zpravodae. Podle svě byli„někteřiMikula
dectví současných počítalo se v Táěoře s počátku roty, ješto slove nejhorší, ješto hříchuov za hřích
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nema'i" , j_imobrácení a do jednoty přijati, tak sice, nodě v Tara 697 přijat byl k jeho návrhu kánon,
že d na ]1111
lhůta zkušební, zda setrvaaji vém év
jímž se zakazovalo ve válce ženy a děti zabijeti
víře bratrské a skutcích. Kdežto pak někteří anebo do zajetí odváděti; ckánon ten __popůvodci
svém nazván byl „kánonem A--ovým“ (vydaal jej
živi byli“, jini ve z oušce neobstáli, ano i některé Kuno Meyer v Lond.1905.) Sn. „Vita s. Columbae “
„přijemše pravý smšsl \iry i o svátostech, ctnostné „De locis sanctis libri tres“ dle zpráv biskupa gall
zčiněny
bratřívýčitky
s_wdlhak
pádu přivedli.
Z tohopotom
byly ského Arkulfa, jenž vraceje se z Palestiny bl
ehořovi.jak
se zdá, upustila
jednota od obracení A--ův, o nlchžzzrávy v histo mořskou bouří zahnán na pobřeží irské a v kl—
šteře A-ově pohostinu přijat (vyd. Gretser 1619,
dob
tě jan lcchta
Všehrd
zmiňuje
se mladší
o nich Mabillon, Geyer v „ltinera Hierosoolymitana saec
rick chšpramenšch
XV ze
století
již umi
aj_í. V
vlisiě k Erasmov Rotterodamskémui. 1519,řka, že !V..—Vílí" Corpus scriptorum eccl. lat. sv. XXXVIII.],
shledává se v
chcáh i nemálo Mikulášenců. Viden18% —2.nkinichklášt.coldinghamského,
rvn.
řín
na
řezat/eni\ro niku husitskou :. cca. 679,5
3k1.

Adamov
brněnské,
gpramencch dějin česk. V. str. 413, 475, 517 nn.), obyv..
kostcŠÍAdamsthal),v
sv Barborydfara
v.ystdiec
1857v
eslo hu 1012
got.
ana Vadňamkc'lw
Locustarium
Dudika,
ltcr
Adamovius Chrrys ostom,
au
ulánův
Romanum
]. str.
, 83, Lin(uůůrral
a ziza
wře
janovi (v Časopise Č. Musea LVlll. str. 172),
Doórawký, Geschichte der bůhm
ikarden und \' Čenstochové,'$. „Pabnlnm animae christianae“
17 1720).
), „Abecedarium vitae spíritualis“
Czenstochoviae
Adamiten (Pojedn. Učené společ. pražské 1788), žClaro-Monte
d
.james, n. 1737v Anglii, vstoupil 1756
Palaarkj, Dějiny 111.1 str. 421)nn., Razek Dějiny
prostonárodního hnutí náboženského v Čechach, do Tov. ežišova, působil jako nnssronář v Anglii,
.
anovokřtěnců v Holland z. v Dubín
. Přel. z frannc. Bonomaciho spis
arly RuInesltor 'lakin a Likeness“; za dialekto
sku kol
kteří—se__domnívali,
k dokonalosti logické pojednání „Eng ish Pronunciation, with ap
třeba
jest1580,
nahoty
ta veže východních
echách ve stol XVísť a XIX.není, jaksezdá, pendices on various dialects, and an ananlytical dis
v bezprostřední spojitosti s husitskou sektou A-ův. cussion and vindication of Scotch“ obdržel uznáni
Vyskytla se zjevně po vydání tolerančního p_atentu; král. společnosti věd v Londyně. — 2 john, cti
nazývala se „stranou třetí“ (nechtic býti ani kato hodný. Byl duchovním protcyst., komertoval, 1579
lickou ani evangelickou); mimo to přívrženci její odebral se do Remeše a byl v svěcen na kněze,
nazýváni
n. pro
ostě
nivci,
tanabyli
iky,Ariány
později
ideist
y. A-ynanzývali se o
schůzkách bývalí nazí a že
mitské tance a jiné podobné
však nic neb lo zjištěno. A.

náboženskými
blouz),
,nihilisty _(„ni_cové“
tud, že prý při svých
yprovozovali ada
výstředností; z toho
zdráhali se přihlásiti

se k nékt er vláda
mu z vyznání
patcntcžm
dovolených;
1783 dne tolerančnim
10. ún. rozhodla,
že
sekta jejich nemůže býti trpěna, i byli tudiž od úřadů
zapisování k vyznání katolickému anebo evangeli
ckému. jejich názory náboženské nejsou přesně
známy; jen z jednotlivých _výpovědi přívrženců
sek
b 10 je možno sestaviti. Věřili v praeexi

stenci
ducha
trvajícíhoživota
a přebyvaícího
„v matceuše
živo?a“),
léta tělesného
nepo itali.
Chtě"íce žití jen „podle ducha“,pohrdali „tělesným“
zam stnáním, jež konali jenz nutnosti, aby se uživili.

1581 vrátil se do Anglie a ůso il horlivě ve Win
chestruaHam shiru z\lášt mezi chudými třídami.
Uvěz
[
byl 1585 pooslán do vyhnanství se
72 jinými kněžími; vrátiv se byl odpra ven v Ty

burnu
1586 8.__řígj
a. —
3. Richard,
byteriánský,n
. ca.
1626,z
.1698, duchovní
z racovalpres
pro

Pooleovo) dílo
u oss.
on the
hol oBible'
isty „Annotations
k Filip. a Ko
— 4.
crt,
dlnchovní )angbkánský, sp. encyklopaedii voyznáni

Reliigíous
worldotdisplayed:
or
anáboženských
view of the „The
four gran
systems
religion, ju
daism, Paganism, Christianity et Moh
ahmmcdanism;
and
ot the
existingworld;
denomionations,
parties
in various
the Christian
' sects
ssubet
joined a view of Deism annd Atheism“ (Edinburg
809, 2. vydání Londýn 1823); jednotlivé články
byly složeny anebo re\idovány člen
risluš
ných vyznání. jest to dílo poskytující hojně
_.

jména
osobní
míti ale
nechtělit;
„světským
upsáním“
prý je sice
dostali,
za
nemohou
a ne
dobréhov materiálu.
5. Thloomas,Sp. theologea
starají se o to, '
je svět nazývá. Tvrdili, že kánský
Cambridge—1612—
„Com l“gli
ary
„v duchu
pravdy"
nemajnírodičů,
žen, ani dětí
ani
přibuzn
ch; ženy
nazývaall ani
„spomocnicemi“
sňatků nechtěli uznávati. Křtuneuznávali, do kostela

or
ex osition
on the"s_ecolnd
(Lon.
1633),ku zánía
a.] epistle of 8. Peter'

Adamson Patrik,

theolog skotský, 11.1536,stu

nechodili, oněvadžp prebyvaji ncustálcvchrámu v St. Andrews a v Paříži. vrátiv se do vlasti, vstoupií
do stavu duchovního, 1576jmenován biskupem st.
života, d tí
do školyoneposílali.
vrchnost:
N„ejvyššího
„Otnce eLíznávalijedinou
ského, i ne

pode7říván
násled0\ann,z. old presbyteriánů
. Sp. atechismus
latinoa pro
car
chtěli tudíž podrobeni být:"žádné jiné3moci na světě; andrewský,m
neuznávali zákonů, daní, roboty, služb vojenské. mine redditus elt'm lV libros digestus“ 1577; „Thre
Někteří z nich věřili v proroctví„
r i aro norum sive lamentationum jeremiae prophetae li
kánu“,jenž prý vykoření „modlářství“, načež prý bellus latino carmine redditus“ 1590; „Apokalypsis
5. Iohannis latino carmine reddita“ 1590; D„e sacro
nastane
všechněm
vyvoleným
doba
blažená.
jinak
počínali
si 4. poo
ěa tiše.
Biskup
králové astorLs munere tractatus, recognitus a Thom. Vo
hradec yHay nařídil kněžstvu 1791, by s nimi

di

jet.lnal__ok
mírně. pro
Uřadové
světštídávek
nenastupovali
ně
prov 1111,ale
neplnění
a robot. naPří
Adana (Adanen. Armenorum), arménsko--sjed
vrženců této sekty zvolna ubývalo, nicméně stopy noceně bisk. v Cilicii: 3000 katol. (naproti tomu
cca. 100.000),2 fary, 7 kostelů a kaplí,
leÍ zachovaly se a do do
oby nejnovější. rvn. 8schismatiků
kněží světských, 10 škol, 5 domorodých řeh
hol
lferl, „O blouznivcich náboŠeĚM
skychl v7__Čecbách ních sesstee.r — Ve
stě Adaně konán 1320 k pod
ar naA'.Moravěáza josefa
lí.“
879,
„Adamité
na Hlinecku-[ vaXVl
11. nětu krále Oschina sněm pod předsednictvím patri

archy Konstantina; na snnémutom stvrzena unie
aerX. mvnéku“
mtémžč časop. Eunan,
1897. sv ]. opatP.
an av
(Adamnanus),
klá cirkve arménské s církví římskou a obn0vena usta
štera jonského (Hy) v lrsku, ". c.624,„.Itzá * noveni sněmu sisského, aby vánoce slaveny byly
704. Byl vrchním představeným všech klášterů za 25. pros. a nikoliv 6. ledna, aby při mši sv. kvmu
ložených sv. Kolumbanemv lrsku. Zasazoval se přiměšována byla voda; mimo to rohlášen sou
o zavedení římských obřadů velikonočních. Na sy hlas se sněmem chalcedonským v príčině dvojí při
—.
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rozenosti
_vJežiši
Kristu.Arm
[zve/arm"xxv, 655—670
Adder kbr. 1'Addár,Lxx
fičíg,
Acta concilil
Adanensis
enjaminova
ar.
um. syn
2640 Bále,
nazývásyna
se
Hered(v. t..
Aposzavržen
ollcae.ny breve
Pia 1x. tz7e,
22.srp.
Adder m sto v. Adar.
1351,jímž
spisy papeže
_lana Nep.l\
pro
fessora-regalisty turinského: „lurls Ecctles'iastlcl
addex tretor, průvodce pa eže nebo vůbec cir
[nstitutiones“ & „ln ius ecclesiasticum universum kevního hodnostáře, příruči €: „a dexamt'r“.)
Addí (flóóei), syn Kosanův, otec Melchiův,
nactatíosnels;,
četní: bludy, které
také VS
bujelikož
Piově obsahují
sou zavržen
rodokmenu Ježíše Krista u Luk. 3'.
Adar .ljm. krále e omského v. Adad. —2. Num. v ad
dies (tempus) vítae — doživotně na rozdíl
344;Mr Chacar-'Addár,LXXe'tauhgŽ/lgad,Vu1g_
d: ad tempus“ , dočasně, na př. volba předsta
„villa nomine Adar“, čes. překl. „ves jménem Adar";
veného l_uřádověho „ad dies vitae“ a„ad tuemps
105.153:lrbr.'Addárá|l, LXX Eagaóaď' Vlug. Addar, 3a

město ve kmenilgjídadpři nejjižnější hranici Pale
stiny, asi
mezi
rn Qadis. Maústím
egypt
ského
(Vádieb'Aríš.
'adár,potoka
12. měsrc
ná
boženského a 6. obcanskeho óroku židovského, spa
dající do 2. pol. našeho února a první pol. naseho
března.— 4. bůh Chaldaeův v. Adramelech.

Adndíngton
Š t'elp96
á n, duchovAnidissidentský
v Lon
dýně,
„. l729,z
issertatíon on
the

relígíous knowleld7ge
JA the ancient ]ews and

Patriarchs, containing -an lnquiry into
of their belíef and expectation of a
d.l757) „The Life of St. Paul“
Addo ]. v. Adaia.
2.1157'.

Adarezer v. Adadezer.

the evidence
future state"
(t. 1784).
'lddó', LXX

Adarsa n. Adszer (3406300, město v judsku,
Laóóú, otec Ahinadaba, jednoho ze
dvanácti
—3.
lór. úřed
ó,
u kterého
Judatotožné
Machabejky
vůdce severně
syr. Ni níků Šalomounových, 3
kanora,
snad
s nyn. (porazil
hirbet Adasa
_le'dó (Qeriz Je dó), LXXal)./1135147
Iwnl., prorok
od jerusalema a 3 km. vych. od El-Džíb (Gabaon)
Adaucus v. Adaukus
v kr lovstvl 'uerském 7.a králů Roboama a Abiáše
2boamrovi,
Par 929, synu f'Nábatovu
13“2 sepsal
proroctví
jero
(2 Far
.929), a piroti
me knlhy
Adauktus
sv.k 1.
měst
v Římě
ciana
sv. Felix
stětí
veden
byl,pKdyžalzaseDiokle
sm
žem, který, poněvadž dobrovolně prohl lsil, že jest vztahující se k vládě lgoboamověr(2 Par. 12 ") a Abiá
křesťanem, ihned spolu s ním stat yl. e pak kře šově(2 Par 1322); spisy se nazachovaly; užil jich
však spisovatel 2. knihy aralipomenon. —
ů;
st'aněneznali jeho jména, Adauktem jej nazvali,rt„eo
seZorobabelem212'
vrátivší
se ze zajetía
Esdr. kněz
, otec
Barachíášův
quod sancto
nFelici
auctus
(Mart
rom
.
vsče.
přeesrt
.klad7.coronam“
r. 1676: „A
Adaukta 'Iddó, “íddó', l XX2Žldów,
jej, to jestPříbíka nazvali, protože svatému Fell děd Zachariáše proroka (l Esdr. 51, 6"; Zach.
vi ku korun přibyl“; v staré češtině překládáno
Ad X11.
Dominlícl
gregls8 custodíam,
bullas papeže
Lva
2
ersá olu
bullou
jmén_o„Adauctus“islovem „an'ož ,jcž významem „Provida solersque“ ze 16. 5 211821 tvoří obsah
souvisí se slovemo,
— 2. světec církve' rec. a konkordátu me7i Apoštolskounastolici a vládami
arm.
(4.
řijnl2,vo
'evůdce)
zEfesu
roz.,
v
svobodiv
dceru svou allist enu z rukou vilneho. axímina, nassavskou, bádenskou, wllrttemberskou, kur-hes
senskou ahessensko—darmstadtskou uzavřeného, a
vypověděli
do Mesopotamíe a tam umučen. Nam církevní províncnic po nskě (arcib.
K
2
Adaukusssv., ze vznešeného rodu italského, za v Báden. s biskupstvím rottenburským, mohučským,
stával vysoké úřady státní (posléze byl kvestorem); límburským afuldským) se týkajícího. Obě tyto bully
b ly uvedenými vládami sankcionován a publiko
prolože
obhajoval víru
aíc s. Maximina;
Mart.křest.,
rom. 7.bylún.umuč. ve Frygíí
zAd sud lentlam, konstituce Benedikta XlV.z 15.ún. vny, am?7 v Nassavsku zeměpansšm výnosem
. říj. R27, vřlBádensku 16. ".
ve Wíírt
1753,již stanoveno, že kardinálové-bis upové sub
24.11827,
v Kur- elssensku
a: 29 a v Hessrensko-Darmstadtsku
12. říj31.lsrp.
urbikárni mohou v kapli svého paláce v imě uděllo temberslku
_

vatí svým podda ýnm v šši a IŽŠÍ svěcení jen se
svolením kardinála-vlka e. (Bullalr.Bened. XIV.Prat,

(Viz Muri, Conventioneswp.239 sq.q
KR. lll.

-)

nhanger 4,73,nn.R

ci:—.r, Corp.

PMI/zpr,
iur.

cccl.

p.
:=kalrchenrechtsquel
R? en44.:
ín 651171514er
Deutsch Die
u.
Adbeel, lrbr 'Adbe'ěl, LXX .Vapřó'erl, třetísyn partikul.
Oesterr. p. 123 s.qq)
lsmaelův
náčelník jednoho
ze 12
kmenů
ských
(Čen
a.r lm).
men
A-ůvismaelít
(v kli kuriátní
Ad doklausule
mlnum Secretaríum
cumč
Sanctísslmo,
římská,
která
znač
|,
že
kon
re—
nových(nápise025hsTilglath-P-ilesaraIl. ltíbiilu)
měl
gace není oprávněna žádanou fakultu udělili, a
sídlotnepochybně
mez: Mrtvým mořem a hranicemi
roto že sekretáři kongre ace se ukládá, aby
egyptskym
o reskríptu kongre acc re eroval papeži, b je
y i
ad bestlaspohanů
(ad lconcs
a p.), volání,
žádali schválil a milost udžlil.
zástupové
a jinověrců
za smr jimž
křesťanů.
Ad bestías, leones atd. damnare znamenalo totiž
tolik jako odsoudití někoho za obět šelmám v zá
Add
Ví,'lém
Angíl
li,čan
vyd.:
„tVeus
et
novum
asištr čili cirku, kterýžto trest byl stanoven zá
Testamentum
an lice, liltteristachygraphicis impres
sum“
(Londýnl
onikemořímským na
zně veřejne zločinn.y
orncHIne
n,dum v missálech gregoriánských
parůsia,
t ,"
nadpis
„post communíon
enrn. 77.v Miláně daadekastos
Adda,cmo
Felittáyinando
d', ardinál,
ryneporušený
příchod6205111710109
áně, slavíWagon-aiu,
se v řec. církví
1649, z. v

ítně 1719; 1695 aka rdinál -kněz,

1715 vanedělí Sexagesima

Nil/e:

al2 11,32.

ela sv., dcera agoberta ll., zal. kl. Palatio
kardinálalbánský,
kongre ace685až
ritů. lum (Píalzel) u Trevíru, do něhož ozději sama
Byl
pap.-blskup
nunciem
vLoondýn
nprefekt
ězza akuba
vstoupila, dle Mabillona identická s aiatyší Adola
1688); tehdáž
apež lnnocenca l. uložlil mu, by nou, dle Krause s aba ší Addulou, kterouž 722
krále ]akuba
t,omunep
abáyzakro
očilvůči
u franc.
krále
Ludvíkanaklonilk
XIV., tehdáž
átelsky
Sv. sv. Bonifác navštívil, z. 0.1 734
delalde, arccíbilskupstvi v již. Australii. Osada
stolici smýšlejíclho, ve prospěch utiskovaných pro
testantů francouzsk' ch.
„Jížní Australie“, založená 1836, měla býti výhradně
Addaeu
us, Thaddaeus v. Tadeáš; doctrína protestantskou, katolíci („pa lsté') byli vyloučeni.
Addael v. apokryfy
Ale již mezi prvními přist hovalci bylo někollík
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katolíků. Počet katolíků vzrůstal,i toužili po službách
Božích Když guvernér odepřel k tomu účelu miíst
nosti školní, jeden šlechetný protestant propůjčil
skladiště, v němž sloužena byla 1840 rvni mše sv.,
k níž shromáždilo se asi 50 katolíků. rvním stálým
duchovním správcem vzrůstající osad byl William
Benson 1841—44). V A.,dotud příslu evši k diecesi
sydneyskě, zřízeno bylo 1843 sídlo biskupské.
Prvním bisku em stal se Francis Mu
.1844
bylo v Jižní

iistraluii 10515katolíků celková po u
lace 17.366.
giphy měll cnkrátc ]Cl
kého kněze
a jedii-[iymj
ho letech
kos ltísnivé
em bylochu
naatě
chatrné
skladiště
o třech
oby
následovala čtyři léta (1847—51), v nichž vláda
poskytovala příspěvky na kostely, duchovní i školy;
omoc ta však bylao dvolána prvnim voleným
parlamentem 1852. Vystěhovaleckou horečkou do
zlatých poli ve Victorii 1851 ozbyla A. valné
části mužského ob vatelstva. N kteři z duchoven
stva nuceni b 11 h edati misto jinde; pouze biskup
dvěmakněi mi setrval vpoměrechstisněiiých. Než
potom zase nadešlla léta příznivá, v nichž diecese
vůčihledě vzkvétala. Roku 1846 uvedeni byli tam

děkanem uheiskobrodským Pavlem Kyrmezerem,
jennž mu byl v polemickéiii spise proti Bratřím
vyčetl život nemravný. A. napsal proti němu „Ohlá
šení
concordiae“
píseňse proti
„jan psaní,
A,delf ježer slmoveActa
czřcc, vz
zkazujet': daa
pacem.
, jež došla vertiké obliby, tak že

náglěvu
jejíhoiauk
tehdážvyda
i jiné
písně
bylyolomoucký
hlášeni“
píseřiJ04
]liudřB
Stopa:
veskld
Věstn.
Král.
spol.
Biskup

Stanislav Pavlovský,
obdčržev )od Vratislava z Peni

šteína plnou moc, aby činil po vůli své opatření
ve věcech duchovních na statcích jeho, mezi nimiž

byl i Prostějov, jal se pracovati patrn ně, ale od
hodlaně k odstranění jinověrcův. _akás záležitost
manželská zavdala přičíiiu k obsílce A-a a jednoho
souseda prostějovského před offiic ála biskupského
do Olomouc Ale A. neu oslechl, jsa hráněn
radou prostějovskou, která dovouiiva
ajíc sehsvých
výsad tvrdilla, že duchovní jejich nikdy pod právo
olomoucké nepřishišeli. Rovněž tak neu oslechl,
když arcibiskup nařiditi dal, ab všichni něží na
panství v určity den do Kroměříže se dostavili a tam
svědectví o své ordinaci prokázali. R. 1583zastavil
eA. na esiě v Kroměríži; tam v hospodě horlil
passionístě,
1848 jeslui
uité, 1857
milosrdné
sesdtry, proti katolíkům a posluchaače své proti vrchnosti
1867 zřízen ženský
klášter
sv. Josefa.
R. 1882d
cese a-ská měla 42.628 katolíků (celkem b 10 obe jejich duchovní i světské bouřil. Biskup dal A--a
vatelstv a 293.509, z něhož protestantů
16.6 ) zajmouti & uvěznil jej na Hukvaldě, ale za krátký
R. 1887 biskupství a-ske' povyšeno na arcibiskup čas opět jej p ustil, A. usadil se potom v Brtnici,
ství a z části jeho území zřízeno biskupství port
Truhlář
Ruk.l
zemřel
1%83.
0Srvn. jinak,
Ruk.1, 5; Ant.
augustské. Mimo to podřízeny novému arcibisku  kdež

Adelfánl sckta,0v
v.

líná

ství a-skému
starší (zal.
diecese:
Perth
(zal. l nu?,
Adelfídls s(AdelphldMis),s“inak ne[námý (snaad
VictoriaPalmerston
1847),
praelatura
pseudonym), :p. ve sto 1
polemicky traktát
liiis kimberleyský,
New- Norcía (zal.11867
& nově'eště
zřízenývvika
riát
r.
říbylo
nově zří

proti cirkvi z_áp Ifa-rů Ádl'íl'va nee), zr/g é/Jw
suoewg ro-ů 317.11vewtazog (nevyd) Srovn.
zleněbiskupství Geraldlton. ořadlbf5hg4ůíbMuh
rphy “©
].
Geoghegan
SF (1858
eld Pa lmieri, Nomen
F(1866—
723; arcibisku
Re oveiistva
nolds (1873eaž
1893)
a Q'Reíly
(od 189 .ovzé:
Zduc
arci onufidsky
Adelfius(Adoelphíus)
sv.1. egyptský
( nuphis,Panuí)a
vyzn. ve biskup
lV stol.,
diecese 'akožto prírodovpytci vynikají P Hlnter od cis. Konstantia vypovězen do Ptinably v The
baidě (srvii. sv. Athanasius Apolog. de fuga 7;
Hist.
Arian.
72),
vrátiv
se
z
vyhnans
s
tví
byl
od cís.
stlka arcidiecesea- ské (1906 :tarností 2'1,kostelůa73,
Valense znovu vypověděn. _lemu adressován list
ócker
P. WooCross“ A
vycháKzií
žk.atol
k „The..]
eoSauthern
J(,ižníK
ž“).
—týden

z r. 371 proti ariánům (Mig-ne
světskšch
řehoiii
jesuitů zRakouska
ží kněži34;
a 14 bratrů
lalků;ů: 4dominikání
(irští , sv. i\thanasia
[, 1071). — 2. vnuk sv. Romaricha a cho ná
5 passionístii
(] bratr
laik), 4 jeptiše
karmeitzšoni2(iršttii,
45
školských bratři
a maristů;
k30
127 sester sv. Joosela,
dominikádllel(, 80 seste
milosrdných, 5 saiiiarítánek, 4 sestrry loretské);
2 kolleje pro hochy, 8 internátů dívčích, 9 ůssat vů
dobročinných, v katolických školách jest celkem
4306 žáků- katolická populace 40.400 (asi sedmý
v. Eo
dílAdeIar
cclkovcživpopu
lace).a

stupce
670
. září jakožto
\; Luxeinolpat v Remiremontu, z.
adelfopolia (t'íďF-l(pmmua), přijetí za bratra

(duchovní pobratimstvo, posestrimstvo);v

íkv i

řecké býval v obyčeji (v pondělí po Bílé neděli)

zvláštní ktomu obřad ano/.av.)íu sig ůdaMponoťiav

m' cuhan-xml, jenž během času téměř ůglně vymizel
ajenom
meziylidem
Kal2 11, 342,
b. 11ještě
1.004se udržuje.( rvn. Ntllu,
Athelhardus)B
Bathonlensls
n Adelards(Ádelhard,
A. Gothuus, mnich bene
dikk.t kl. Blahu
v Anglii

Adelfotheos (.fldetrpóďeog) n. Theadeltos
kolem 112), ves tředovékéin sporu o universalie
zastánce t. zv. sučení índlfferenčniho; snažil se
řec. clírkví
přijmí
sv. _lakuba
Menšího (Nil/c:, v Kal.“*l,
300.)
uvésti ve shodu učení Platonovo s učením Aristo “MáM/(pm),
telovým.
Na dalaekXchcestách
svých se(západní
er0
po
, gymptc
rabii) seznámil
s přírodními
jak Ée
pěstovaliGeometríi
učenci arabští,
a přeložil
zvědami,
arabštiny
uklidovu
a _Iafarův
„Úvod
do astronomie“ („japharis mathematici lsagoge
minor in astronomiam“). Sp.„
eodem et diverso"
n. „Problem
e sic eta non sic" a„QuDaestiones naturales"

Adelbert v.aÁdalbert.
Adelbold v. Adalbo ld

Adelgasser
Ant.
etan, s la
datel
ciikevní, (Adlg7asser)8ln
zelluKa'
( avory).
ák
Eberlinůuv, potomvvarhaník při domě v Salcpiirku,
kdež

.10777ÁSkladby jeeho byly velmi ceněny.

Adalgot,,Adelgoríuaneltheimu, arci

života,
oval o náležitou119
káiei'i
duchovenstva;
biskupI maj.;t
deburský1107—
sám jsa
příkladného
se svými suffragány v__ydalprovolání ke křiž. tažení
proti pohanským Lužinčau
um; v provolání tom líči
jejich modloslužbu. (Srvn. Mar-tana, Collectio !,

eunaAeluns,

egunssv.,nar.

Adel (Adelphus) sv., biskup metský na sklonku
'Aid rodudí Merovin
)
iii.
sto.
836 osat
jeho přeneseny
Neuweilerus
v Elsasku.
Mart. Rom
. do Žihli?
1635 vG&pčdCLvuoi
Hennegaěsku z kral.
Adel _Ian rodem z Heřmanova Městsce, byl vy od rodičů nucena, by vstoupila ve sňatek s Euo
nem, kralevicem angl, uprchla z domova do llaut

chován
od"Českých
Bratři v správc
Prostějově
kdež byl montu (Altomonte), kdež z rukou sv. bisk. Amanda
potom 1577—83
duchovním
cem („verbid
víni minister“); měl prudký osobni spor s luteli'. přijala roucho řeholní. Zai. vMaubeugu (Malbodium)

Adelhard — Adeodat.

klášter, jgholžmprvní abatyši se stala;
Huchaldus
L
[Fl-815)napsal
Adelhar
ardiMigrnxedP
v. Ad IŽÍVOtOŘÍXSX

Adelheid

kol. 685

prvých
dovolámjic
se
3sektaI
Krá v 1393
Ezestoletích,
ch 24" kteráž
rdl la, že
křesťan má

mnich

ožství Duch
Boživati
pokarmsvsoukromi; mimo to popirala prý

v. Ad eltaěa

Adelheim sv., opat benedikt kl engelbergského

v Unterwaldenu 1124, z. “'

Adelindis sv..

u.n

batyše kl.lbuchavskěho (Buchašig

vteolWsjirltembersku
na sklonku
s-l'13
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Adelofagové (ačřlwg (payúv_ — tajně jis
lsti),

iX. n. na poč

.

lphv

AdelphlártlAv. Adelfiáni.
Adelphidis v.v.Adcifi
Adeltidsis.
Adelphius
Adelt Martin,

pastlorsve Szmiglu ve Velko

sti\delkind Komelius, žid rod. z Německa, usedlý polsce., n 1 , L'. 72, .rp. „Observatio de phyla
v Benátkách, obstaral několik vydání hebr. bible, cteriis Christi“, „De comparatlone inter defensorem
bonae causae malum et malae causae bonum“,
jež
tisklí tamní knihtiskař
ari Dan. Bomberg (1528,
1544,549)aAnt.
ustiniani(152.)
„Historia de Arian
nismo olim Smilam infestante,
Adelmann, žák ulberta Chartreskěho kol. 1024, P
stal se scholastikem v u;tychu později odebral Smiglischen
i. Historische
Nachricht
von desEnde,
ehemali
Arianlsmi
Anfangu
ne en
st

einer angehángten Kirchenhistoried dieser Stadt“
se do Německa
kdeš ověděv
v Brescii
zvolen
za biskupaa do
kol Lombaidska,
1050;
l 3.
se
o bludech svého někdejšího spolužákaDBerengara, (Gdanskoli
1741).
de
,starobylě, hojně navštěvované Mari
oslal mu velice srdeěn' list ijen kuse se do
místosoška
nedaleko
Kremsmtlnsteru
v Horn.
chovavši), v němž osvě čuje a odůvodňuje svoji ánské
Rak. 0an
rboylá
Bolestné
P. M. snad
od
víru v tajen
ejsv. Svátostí. Mimo to :). solnohradského arcibiskupa Thiema; chrám rozšířen
„Rhytmialphabetici de vlris illustribus sul temporis“, 431. P. Maria a--á jmenuje se také „na mraveniští'ů
kdež vz ominá vděčně zvláště učitele svého Ful
poněvadž
v
něm
po
smutně
opuštěnosti
v
dobZěh/t
tak
Adelm
na zspisy
Adelmannsfelden
er 1ard
berta.
0 atyto
vyd. Mig/lt, P."L. 1.
CXL111.
.279 zvané reformace byla nalezena.

„. 1457 vaAdelmannsfeldenu (Wilrtntembersko), 1472
Ademadrl.
blahosl.,
3. opat,
kl.
(od 2)(Aymarú)z,
získal
sobě OSB,
velikých
zásluh
stud. v Heidelberku,1476 v Basileji, kolem 1 2 Cluny
rozkvět svého kláštc
baz A.
v()lutalii,
kanovn. llumanistícky
\'Eichstá áttu avelice
1498 o hospodářský
sněstalan.sev 1486
Augšpurku.
habannles
(Aimar,
us aCa
en—
'75),
:.
988,
kněz Adema
(die někt.
benediktín)
vzdělán, byl přítelem Reuchlinovým (dva list jemu v Angoulěmu. S „Abbatum lemovicensium historia
poslané otišt. v „Clarorum virorum e.pp adŘe uch 8418-4025 (vy H. Duplěs-Agier v „Chroniques
linum“ 1514) a brasmovým. Když vystoupil Luther,
stal se jeho stoupencem. Proti tvrzenf dra. Ecka, de s. Martial de OLimoges“ Pař.
4), „Historia
že na straně Lulherově jest en několik neučených Francorum“ (do 1028; uplné vyd'. obstaralj. Cha
kanovnikuv,šlril leták sepsany Oekolam adiem „Ca et
nvaon
v „Collection de
de 1'histoire“,
textes pourPař.1897\,
servir a l'étudie
'a l'enseignement
nonicorum indoctorum Lutheranorum a Joh. Eccium tsola ad Jordanum lemovicensem“, v níž dovo ilti
responsio“ (vydáno také německy: „Die verdeutscht
Antwort der, die Docllor Eck ín seinen Sendbrief se snaží, že sv. Martial byl jedním ze 70 učedníků
,a „Sermones (vyd. Mrjmz Pl... CX1.1). 2. asi
an den Bischoff zu Meissen hat die ungelarten 1035 (dle některých na pouti do jerusalema). —
Lutherischen 'lhum hem genandt. Anno 1520 ).
3.A. Adhemarus, Aimer, Aymar),bisk.puyyýsk
Dr. Eck dal jej 1520 do klatby, načež . sle p
(Puy; pap. Urban II. na sněmu clermontském

drobil a klatby
však zůstal
Lutheroví
naklohgl/ sprolš51ěn;nicméněŽ
—.K2 nrád,
bratr jmenoval jej svymlegátem prřl l. výpravě křížové.
ožival u křižákův_elikěvážnosti,z.10981$r.p
n. 1462, rovněž kla5n203vníkv Augšp. a Eí-ch

ntiochii. Mnozí připisují mu antiíonu „Salve
státtu, zprvu přítel, později odpůrce Lutherův. regina"
(jiní sv. Bernardu, Řehoři II.
Z. 1547. SP. Libellus de origine, ordine el disci
Ademollo Luigi, ital. malíř a mědirytec, u. v Mi
plina magni Turcae domi forisque habita“ (bez r.
a.m ), „Schreiben an Georg Spalatinum den 18.Octob. lnáě 1764, : ve Florenci 1849. vVddómě v Arezzo
žtak v kostele
1518“ (otišt. v Lutherových něm. psech), „De maloval výjevyz e.S al. .;
Ambrože ve Florenci. Dle vlastnich kreseb ryl
dissonis s. Scripturae translationihusl epistolae“
k florenckěmu vydání Danta (4 sv.
)
(otiskl
Pallm v „.,Codd qulbus usus est Lu ššst illlugtraci
th,erus“janj.
Hamb.17).38
Aden (Adensis vicariatusn apoštolský vikariát
Adelmon dus, kněz zc Saska, přišel kolem 1030
do ki. Monte--Cassíno, stal se tam mnichem a zho v Arabii. V letech 1839- 51 náleželo územi to
k apošt. vikariátu egyptském
mu, "od 1851 připojeno
kříž
téžkksytříbrný,z větší části pozlacený k apošt. vikariátu územi gallske'ho v Africe
tovil 70
proliber
klášter
řízením
kapucín
stal se apošt. prefektem
Adeelumus(Adhelrnus, Althelmus, Aldhellmus)sv.,
pocházel z král. rodiny wessexskév
a- ským světský kněz Al. Sturla, později byla missie
prostředka stol. Vll. Studoval v Malmeššurykopod
a--ská svěřena
zasc kapucínům
rpodřízeným
apošt.
bomhayskému.
R. 1879
byla missie
ta
vedením učeného lrčana Maidulfa, potom v Canter vikariátu
přeměněna v samostatnou prefekturu, ale 1875
bury, kdež se naučil i řečtině a hebr. eVstoupil do opět spojena sapošt. vik. gallským. Posléze 1888
Malmesbu.:
ury, zásluh
stal seo tam
soběv znamenitých
rozkvoěpatem
klášteraz isak
péči1 stala se samostatným apoštolským vikariátem a své
o škooly, o studium theol. iklass., jakož io stavby
řena 1500
pěči katol
řádu i,ků
kapucílnského.
vikariátu tomto
kněži, Ve
6 missijních
štaci,
chrámové a klášterní. R. 705 stal se prvním bisku jest
pem nově zřízeného biskupství shernbomského, 6 kostelů a kaplí, 121řleholnic,6 škol, 4 sirotčince.
Adeodat (Adeodatus) Ve Vulg.na dvou místech
z. 25.s května
7.09pěstoval
Byl rvnipoesii
znároda
anglosaskéle,
jméno bojovníka proti Filištinsk m: a)
K1“
511-21
jenž
úspěchem
latinskou
Sp.„
laude vírginitatis“
nu
(ve verrších).(v ,.Erose),
pistola „De
ad Iaudibus
Arcícium virgDi
sive

Percussit Adeodatus

filius altus polymitarius

Bethlehemitest Goliath Gethaeum“ čes :překi..
Liber de semptenario et de melris, aenižmatihus
doeoda
syn Lesa, krumpýř ethlěmský“],
ac pedumkregulis“
a j. listy. Souborné
.cEcl hánán ben-_Ia'aré
jeho,
pokud se zachovaly,
uspořádalvyddr.nt spisů
(hlas kdežtomhebrejskýP atext:

'l'0b1)ussit

Adeodatus

v Oxfordě 1844; n0\ý otisk v Mlyn: P. L. LXXXIX. filius l:;naltusBethlehemites fratrecnuiGoliath Gcthaei"

Adeodat — ad extra.
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(čes.

.oB hdan,

a Františkem 1., králem francouzským, který také
syn _HájeáBetliléem schválen byl na sněmu lateránském V., dle něhož

kkde_žto —Ilbr.Na tex
t: „ těch I.:mcistáechVu/g.
n jest vyobcovaným, jehož styku věřící varovati se
_lsá'ir et_p____e
lach
obou

přeložila
v1astnijmé_no_
hebrejské do latin [a čes. mají (vitandus), kaaždý, „qui ita notoríe in excom
překl. na druliéui místě dokonce zase atinské municationis sententiam constiterit íncidisse, quod
'méno do češtinyll, kdežto měla ponechati tvar nulla possit tergiversatinne celari'ť De re ankor

hebrejský
Ostatněviz
Elchanan.
Adeodat„Elchanan't
(Adeodatus),
pap. |.heslo
v. Deusdedit.

byl dříve mnichem kl. sv. Errasma
(in monte Coelío). O něm málo jest známo;

zachovalysv.seMartina
od něho
ouze dvě
(exema
v ' oursu
a kl.listiny
sv. Petra
F'avlaklv Canterbbury).
Někt
teři označují
jakožtmo
svatého,
ale Bollandisté
podotýkaj
„S jej
Deod
apam notavit Henscheníus re ertlum alicnbi \'elut
sanctis adscri tuni. Est' is Adeo atus hoc die (26.čna)
sepultus ads. etrum, sed nullumibicultumha bens.

dátu kostnicke'ho, usu r_eceptus (Hinschlus K. R.
V. 505. násl.), jenž v dán est na prospěch věřících,

a nikoliv na prospěc\ obcovaných, omezuje zákaz
styků věřícíchna násle uící excomniunikovaiié,
jež od těch dob vitan i zvemea) Ti, kteří pro

padli jmenovitě klatbě terendae sententiae a roz
suudek ten veřejné byl vyhláš;en b) kdo propadli
klatbě latae sententíae a mimo to o nich specialiter
et expresse prohlášeno, že následk této právem
aneb sententia generali vynesené klat y stiženi jsou,
a konečné c) ti, kdo propadli klatbě, stanovené na
ty, kteří porušivše výsadu kánonu, zlovolně ruce na
Adeodat (Adeodatus)__,
syn sv. Augustina Sv.t.). klerika vztálili a čin jejich jest veřeně znám a ani
Adeodatus.
něms
'
theol.
„Die
Philosophie
undsKultur
der[pseudonyin?
Neuzeltu ndd g;; zatajen, ani suffra iem práva (právnickými prostře
Philosophie des hl. 'lhomas von Aquin“ (Kolín lne. dečky_ nemůže byti omluven. Obcování s těmito
\itaní má se každý věřící v stříci in humanis ct
Ader)Vilém lékař na poč. XVII. stol., vyd. 1620 divinisl,neniá-1i klatbě men ipropadnoutí. Styk
v Toulousu „Énarrationes de aegrotis et morbis s ostatními vyobcovanými, jak ve vnějších církev
in evan elio“ , v němž dovozuje, že nemocní uzdrav ních záležitostech, tak v životě občanském, jest bez

trestný a proto slovou toleratí;

vnitřního rozdílu

vení
P. ežišem
'1i nabyli
pro umění
lékařské
ne\_/__yléči
teliiými,
a že tub íž
zdraví
způsobe
zá však mezi oběma druhy vyohcovanýcli není. Censura
zračným; spis tento jest ostatně obsahem ifmormou
menší, ajež šedis“
řed vydání__m
konstituce
Pia IX
„Apostolic
z r. ln869
eoprávněné
vědeck téměř bezcenn' (Guillermin v „Diction klatby
naire c théol. cathol."
obc0\ání VČřÍaClchs vitandy co ipso sntihala, dnes
Ad eradicandum, breve Benedikta XIV.: .28. září pominula, jsouc touto konstituci zrušena. Tím však
1746,jímž potvrzuje a rozšiřuje se platnost vynesení nebyl znisen zákaz tohoto st ku, který jest věci
papežského proti 2 ovědníkúm, kteří táži se ka' ic svědomí jednoho každého a přati zejména, pokud
nikki'i po jmenu spo uvinniků. (Bullar. Bened. XV., styky tohoto druhu sou nebezpečny \ ohledu mrav
ním aneb nábožens éni. A proto církevní předsta
Prati 11. 135 sq)
Aderítussv., bisk. ravennský, cca78—100;Martyr. vený může je i nadále pod trestem menší klatby
zakázati. Bez hříchu lze s vítandy obcovati, kdykoli
Ro
cm 27._záři:
„Ravennae s. Aderití episcopi et žádá tak přirozený, aneb positivní zákon, aneb kdy
coniessor
$“.
koli je k tomu závažná příčina. K bohoslužbám,
Adeste
sfídeles,ob1bená
vánoční
v Anglii sv. svátostem a církev. pohřbení nesmějí však býti
a ve
Francii.
Byla př pisována
sv. lg_í_seři
naventurovi,
ale pocházinepochybneteprve ze XVll.n. XVlll.stol. duchovními připuštěni, nemaji-ll tito propadnouti

Nápěv složil prý ohn leading, varhaník kathedrálv

trestům, jež na_ takové počínání stanovi zmíněná

\vinchersterskél
5—31,někteří
přígčsujivjc však k0ii.stAp.edSs(ll.1;ll.W6.)___S.
Haendlovi.
Srvn. Velíšek
v„Cyri11u“21909

mmar,

[nsct_ít.des kath. KR. 381n
Fontes iuris
1..p 86 sq., Santi, Praelect. iurls can., V. 2193___
sq

1—43.

Ad evitaonda (Ad vit anda), dekret papeže Mar

ad extra — ad intra, \nější — vnitřní.jakožto

tina
rcstem menší klaa,tby jež zbavova__la term. tecliii. v Ilieologíi se toho výrazu užívá k naa
stiženélio
sv. sv3átostí,
by1_druhd_y
církemímiužívání
zákonyc(c.
n.V1zakazován
V. ll.) všeliký
sty značeni „vnitřního" života v Bohu trojjediném —

a“)— a „vnějšího“ poměru
véřícich s těmi, kdozacirkve b li vyloučeni. Vý (vita Dei „ad intra
téhož božského života ke stvétu. jak v ohledu
jíinky
dovolou'my
jež stvoření, v řádu přirozeném, tak i v ohledu obro
vypočítává
g_lossa Leneze_ záva
X. ných39důvodů,
V. 9(utile, lex,
umile, res ignorata, necesse), neboť během
zení, v řádu nadprírozeném (relatio Dei „ad extra“
neboyl vždy možno přísnému zákazu tomu dostátl. in creatione et elevatione). ——Obzvláště uživá
Věřící úzkostlivějšího svědomí často bývvalí v po
věroukaado _tajcmstvi
Trojiceantis
termínů:
„rela
chybností, zda ten, s ním obcovali, jest klatbou tiones
n raa“ nejsv.
j.
(Patris)
et
Generali (Filií), 2 Spírantis (Patris et Filii) et Spi
stižen
či nic,
zdaatd
tjest
k do
volenému
styku
., azde
ann1dostatečná
zpovědníctpříčina
nevěděli
si rati (s. Spiritus), jakožto věcných vzzathů (rela
nezřídka rady. A to vedlo jednak k úzkostli\osti,
reales
„adínt
ntar
a“), k výkladu
tři1božských
jednak zase i k nedb i zákazů církevních. Proto tiones
osob (v.
čl. Trojice
nejsv..
— Protíkdlatěchto
v příčině

yků s

obcovanýmí 7.ccírkve_učinili jilž

papežové ehořVlřlaUrban11.(__.C1

q.
X_3_)_,a
o om takézejména
lnnocencjižlV.
O(c.31,4
3,54.
39.))ntéktcré,
vz acjinli
omcnuté
ústupky.

relationes reales

onis

ad intra tvoři „relationes ra—

ad extra“,

j.

r a vztah Boha

'akožto Stvořitele a Zachovatele — ke světu. —

zhledc
cm k řádu nadpřirozenému,

obrození

lidstva jeho vykoupením, tvoři výše jmenované

Všelikým
pochybnostemV
však
in_ilkonec vydaný
teprve „relationes divlnae aid ntr a", též .,proeesslones
dekret
papeže
ilart
„Adu evaitnda“,
na sněmu kostnickémn.aOriginál jeho se nezachoval divinae“ (původy božských osob) z\ané, tajuplný
znmá jest jen ze 7. článku kostnického konkor podklad zjevení a poslání božských osob na svět

(operatio et niissio ad ex ra.

Věčné zjevování

vřeného(Walter,
Fontes m,
urisr. ecc1.95..)
dátu s národem německým
l418___n letTento
uza a sdělování _soupodstatného tživota božského (com
text dekretu a. :.__jestv rgvu cirkevmm zvykem za municatiovitae consubstantialis ad intra) vnejsv.

Trojici nachází své cxtense na svět a) viditel
obecný zákon při at, a původně byl jen zákonem
partikkulárm
ním a ač
uje sesněm
od přís
ným
zjevením
posláním
Syna b)vtélenír_n
_a
nějšíiio
dekretu,
jejžpodstatně
podává oodchy
téževěci
ha se
eslánim
Ducha asv.
(missío Boha
visibilis),
nev
sllejský a po něm konkordát uzavřený mezi Lvem X. telným posláním a súčastněním božského života

adhaesio — Adimari.
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v člověku posvěcujíci milostí Boží missio invisi

bilís per gratiam

která nezbytně vládne činy lidskými, proměňuje
činy
veeoud buď
' JU. Amclm Monol. bré
emulhostejnákv
anebok e prostředky,
zlému, čímžježpřestávají
býtik lho

rvn . .S'c/lceóm,

ogm. 1,

Fax,
racl.
39 sq.;1f/anzc 1',nDe Deo íríno th. sol/(
stejnými.
Lhostejnýml'
sou jenom
činy lidskými,
ale toiiko
činyč tehdy,
ově a,když
při nejsou
nichž
cadhaesio
právní
akt člověk nepůsobí jako bytost rozumná a svoobodná
soudní, jímž (připojení
po odvol se,
ní přistoupení),
se ednés rany
z roz
skutků lid
uk instanci vyšší druh stransa k odvolání Viz actus; indifferentnost
Kdy
se připojuje , což může učiniti i po uplynutí lhůty ských.
adlaforni spory vznikl z augsburského a ti
appellační._a
celéhoZítek,
jednání
odvola
cího;
c. 4.i vůbec
|..6 během
(Viz RatnerCírk.
právo skěho interimu. Proti augs urskému interimu císa c .
katol.,

Karla V. z 15.květ. 1548, který katolíky a protestanty

.

v jedno náboženství sjednotili chtěl ohražovala se
Adhemar v. Ademar.
Adhémar Robert d', souč. prof. (laik) počtu mnohá protest. knížata amčetná sta, jmenovitě
Magdeburk Nový kurlírast saský Mořic předložil
crsaruv interim svým thecologům, majícím v čele
Filipa Melanchthona, aby mu své dobrozdání podali.
Melanchthon činil rozdíl mezi „podstatn
i“ a „ne
podstatnými“ články- v těchto (adiaphora, res
mediae, indifferentcs) lze prý pro veřejné dobro
ad homínem, t. j. arlgumentati 10 ad homi obřady
po vůli; náčiní,
ale sem'ako
počítaly
se 1. mešní
nejen
a posvátné
vos ovice,
nem spectans, důkaz upravenýpodle sta\u člo býti císaři

integrálního a vyšší analyse na katol. unii. v Lille,
„La philosophie des sciences et Ie problěme
religleux" (sbírky „Science et religion" sv. 2911.,)
„Le tri le conflit, ;science, philosophie, religion“
(téže
írky 5\.(téže
7)., sbt;,Lcsvariations
de
la sscience“
445). des theories

věka, jemuž
se dokazuje,
důkaz
subjektivný;
protivo upodslcaokolnosti,
aergumn
enattiotedy
ad
veritatem
přilhlsížejicí k ]věci,
jejíž
pravda se speclaazns,
dok zuje, důkaz
důkazoobjektivný.
Důkaz
azu
subjektivného žádá didaktika; učitel, řečnlík,spiso—
vatel když dokazuje, řídí se chápavostí žáků, 0
sluchačů, čtenářů, kteří nesíojíce na výšiv 2. \<
nejsou schopni důkazu objektívného. Nevniká hlu

roucha,
latinské pomazání,
písně, nýbr3.mtéže2.
vání aposledni
cvs svátosti
., kteroubiřmo
však
prý jest po starém způsobu sloužiti s německými
písněmi, a 4. biskupská pravomocnost.
dobrozdání potvrdil kurtirstský stavovský sněm
' Lipsku, odkudž dostalo název
„lipský interim“. Proti ěnrnu poodnikl boj Matěj

Flacius,
wittemherský.
nad ním
opustil plrpí'essor
ittemberk,
odebral se Ze
dozlosti
Magdeburka,
boko do
věci,„ale2Dokazujíci
může býti pravdiv
a mávdoposlu
sebe který císaři a papeži vzdoroval, a \edl odtud boj
cenu
vztažno
vzbuzuje
proti interimu a wittcmberským theologům, ktere
chači
zalíbení
na
předntíětu
svých
důkazů,
aby
nahradil jejich nedos te.k 3. Odvolává se z návratu k papeženství vinil a proti nimž do
k výrookům těch mužů,5kteří požívají u posluchačů
lhostejnými, alevěcech
pod
vážnosti. 4. chd i sobě samému získati zalíbení kazoval,
statnýml,žea ony
pakžvěci nejsou
ni v nepodstatných

nesmí se papežencůma_povolovati. Darmo rostřcd
posluchačů, aby důkazům byli přistupnčjšími. kovala mezi boju"ícími „antiinterimisty ( acian
porně
důkazy
odpůrcovy
oslabil, od
své a „inteťrimisl ( ílipisty)“ knížata a města.
Proti clty,a
svémubodpůrci
rozněcuje
v posluchači
trvals
olešo 1577, 5která
ončilstanovila,
teprve konkordijní
tormulsikz
oroku
že každá
pak
posilnií
(a!gumcntum
ab
invidia).
6.
Vykládá
důvody odpůrc ovy ak, že z nich vysvítá o ak
církev má prá\o měniti méně podstatné věci, když
toho, co tvrdí odpůrce (a. per retorsíonem. 7.
kazující své odpůrce vybízí, ab buď prijali, co to pro zachování řádu uznává býti obrý.m [Srvn.
mtv,rdl anebo něco lepšího ře li, domniva e se, Flat-i,:u De veris et falsls adiaphorís (l549); C/ir.
žcmnic lepšího nevědí (a. ab ignorantia). 8. po Stimuli, Adía hora, wissenschaftliicnhund historisch
untcrsucht.
ipsko,
a. .r. vznikly
íninajicí vida,
že rnapomínaný důvodů rozumných
nepřijímá,
užívát
IM;
mezi protestanty ve 2. pol. Vll. sltol. v oboru mo
ad honnorem, udělení nějakého důstojenstvi jen rálky; píetrssté (j. Spener a Franke) tvrdili, že
švekery
světské
zábavy
(tanec,
hry,
divadla, ho
j
ovyzn mnnáíbez úřadu(adůchodu)snim

..i

ominicae incarnationís.

jinak
spOjei_1ěhao,
ncntedš
vlastně jen jako čest. titulu.
AdiDacemd
v. Aacj

Adlada, Addus, Hadíd, Mr. Hádíd, někdy město

stínv a .) jsou křesťana nedůstojnyaavelice mu
kdežto orthodoxní protestanté viděli
v nich pouhá adiafora.
Kr73:.r'./
Adlel lrbr. 'Adíél. |. jeden ze 13 knížat (náčel

níků) rodinl pokolení Simconova otec
za judského
krále
v]u dsku v4 sev.
části od
nížiny
Lsefelské,dnyn.
ves Ezechiáše
anebo předek
El-Hadite,
km vých.
El-L
dy(L dcla, Lod).
Obyvatele měst Lod, Hadid a Ono počtem mužů Másaje (Maasair),4obyzvatzelejeíz-usalemského po za
babyl.
l P.ar 922l:sdr.1113.
snad 1totožný
otcem
Amassajovým,
—-3.0s Azreelem,
zmo
725 vrátili se 2ze zajetip
vedenim Zorobabelo jetí
vým ] 2Esd
zajetí Machabejský
bydliti v lladid
minítě
Esdr.2 ]:uPo
“. .imon
A-uBenja
opev tha, správce pokladů krále Davida, 1 Patr.c27
Adímant (Adímantus, ..JóeítaGVtos,iedenz
nil (M a.ch 1233),a nedlouho potom v městě tom

se položil, aby vůdci syrskému lryfonovi zabránil

přístup do hor judských (1 Mach. 1313. Vespasian,
(Flav
Bell. u
] A--y a ericha tvrze
obléhaie
s_lerusalemávlk/stavělu

adíaphora (iacta), lhostejne čin. Lhostejnost

mravní záleží \ tom, že čin od lov
vyko
naný není ani dobrý ani zlý. Přihlížíme-li pouze
k předmětu, kterým čin od člověka vykonané
se rozdružují, sou někter samy sebou dobré, na př.
Boha ctíti, ně tere samy sebou zl,ě ku př krásti

některé
samy seboun
nejsou
anipřihlížímedobrými lani
na
př. zvednouti
třísku.
Avšak
-i kzlýndíi,
poct
mětu edínečnému, který chce anebo má vykonati
čin lí ský, t. j. čin na člověka jako na bytost roz
um
mnou asvobodnou připadající, stává se čin sám
sebou lhostejný buď dobrým anebo zlým, účelnost,
Český slovník bohovčdný ].

_.

2 žákůbyv
Maníových
anichaeovýchi)
(lll.
Poslán
od učitele(hsvého
doA
, ab stol.).
nauky jeho šířil, dobvl tam, jak se zdá, zna ného
úspěchu, nebot ješ
na poč. stol. V. přivržcncri
jeho
se ho
dovolávali
veliké
austus
praví:
„ . ..a jako
doetis
ssimoautority
et solo (na
no irs
post patrem nostrum Manichaeum studendo Adi
mantio“ ). A. složil spis (ztracený), v němž hlcdi
dokázati,
že vyvrátil
nčkterám
mís
statvrzení
Z-a kol.
odporují
Sv.
Augustin
jeho
394v eNZ-u.
spise

„Liber contra
Adimatnum 2Manichael dlsclpulum“
(rl/igma,
P. L. XLH,

Adíma,rí Pagano

de 12í dominikán a stavitel

ve Florenci ve 2. pol. lll'. stol., společn
Pas ualem dall' Ancisa rozšířil dominikánský kostel
S. aría Novella ve Florencii.
6
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Adin — adjuratlo.

jen na tyto předměty připravovati, nýbrž na
5,(ljeléožr.potomstvo
v Adin
počtu ÍIÚI.
454 'Ádln,
(1 Esdr.náčelník
2'5)n rodu,
7-) vrá
tilo se ze zaj. baby1.Vu1g.15Esdr.8" nazývá jej všechny, aby rigorosa konati mo0111. také nekonta'í
korrepetic,
ani výkladů
sv. v alumn
Adan. je snad totožný s A-e-rn, jenž spolu s jí bžnes
je povinností
a- u b. [.jPísma říprava
na rigto
rosa a dočasn,é kratší zastoupení professo rů;
smlouvu s Hospodinem obnovenou
2nýmidzpečetil
l:"sd
ou však i supplenturou dělet rvající býti po
věřeni, jestliže z dotyčného předmětu již se byli
Adina1Mr.
'Adíná',
náčelník
Rubenských,
jeden
řísně zkoušce podrobili. A proto počtení jsou
z reků Davidových l Par
dínó há'ecní (Adino Elznitský) v bibli.libr.
učitelskemu sboru fakulty bohosl., byf nebylo
?. Sam 23s porušením textu jméno jednoho z reků
stud.
komise 6. květ. 18 'cjich o7v8i)nností(dekr.dv.
).
ožívají zaopa
Davidových; Vu/g. slova ta překl. „ipse est quasi supplováníučítclu
řenív
a,1umnátě za něž s7e8správ eho dle dekr.
tenerrimus ligni vermiculus"; znění hebr. dlužno
st. d\. komise (29. října 1812 č. 16 9) vypláceli)

1
ar. 11'' emendova
ti v „'órěrb
Vulg.„1evavíthastam
suam“.Viz
7:15et-c-hanító“,
Adlnolfl Frant. T. ]: u. v Salerno 1331, odešel
1848 jako missionář do Číny
žz. v Zi-ka--vei

z náboženské matice 210 zl, což však zvýšleno
vynesením
minist.
a vyuč. 1.1906,a
z 127d2áří 1905
č.
4975 a800
K skultu
platnostíod

1874.
Sepsal
ad intra
av.čínskou
adc m1u\ mycía několik listů.

kromě
požívali
remunerace
1821 č. toho
10556),
jež zvýšena
minist. 105le
vyn.zl.z3(19.
19. dulsía.

ad instantiam, co na3žádost, na zakročení udě 853 č. 5666n 168 zl.
leno, na rozdíl od toho, co uděluje se motu pro 1909 ad č. 4773 V". ex '
počínají.c) Organisace fakult bohosl., provedená min.
rí10— z vlastního popudu. 'lak ku př priví nařízením z_ednne 30. čna. 1 ,nedotkla ase tohoto
Ilegíum nebo escrípt um ad instantiam zřízenía- ů, ježtu dížse změnamívzzupomentými tná
_ad preces) udělené jest e_no,ježěposkytne papež
Ipohnut jsa k tomu důvody,j imlž někdo (exponennsgkr
na()vmě
šechfakulty
fakultách
tak, jak 1811v
život bylo
uvedeno,
vídeňské,
kde zašlo,
a fakult
kra
prosbu svouzmípnkapserujče,
čem
mž těž
vysl
vreskriptu
mi. (Sc/mlze,
KR !.
152.)
kovskě a ínšpru
ruc,kě kde nikdy zavedeno nebylo.
Adtthaím Ílbl. 'Adítajm, město kmene juda _los. _lcžto nedá se však dobře srovnati s dnes platnými
1535,neznámé poloh; dle Hummelauera však místo unhersitními zřízenimi, žádalo ministerstvo kultu
toto dlužno emcn ovatí tak, že domnělě jm
moen a vyu oávní 9. července 1879 ordinariáty míst, kde
města A připojití jest jakožto apposici k před při fakutách bohosl. Institut a-ů trvá, za dobro
zdání, nebylo--1í by lepe místo a--ú zavésti sou
cházejícímu jménu „Saraim“ a místo „Saraim
kromě docentu
tury jako na jinych fakultách. Mínění
Adiěhaim“přeložítitudíž:
„Saraim
městoGethaeůW.
dluoi ces suos, klausule
římské
kurie, již se ordinariátů se rozcházela a většina přimlouvala se
za podržení dosavadního stavu (kromě arcibiskupa
záležitost
předáválí Ordinariovi jakožto řádnému lvovského, ktereý byl pro zrušení adjunktur a za
soudc
ci k rozholnu
_adjunkt (od adjunlgere) jest_osoba někomu v úřadě vedení docentur), právem poukazujíc k tomu, že
nějakěm přidělená, tolik co příručí, pomocník, resp. adjunktura, jsouc přípravou na doktorát, je zároveň
nejlepší přípravou na docentpru, a že
szbc
služné
nebot(dočasný),i
.7
i zástupce
uzačršnždostává buď určltě
ani docentů.
lbyli také
tedy při
77ai$tam,
kde dos ud nebylo
jsou, ponecháni,
:: proto
roz
adjunkt bohosl. afaltultty.m() náležitý dorost uči adjunktury
telský na gymnasiích a vvššlch učilištích v Ra dělení hohoslov. fakulty v Praze jak fakultě české
taki německé 2 adjunktí povoleni. Mezi návr
vrhy,
kousku b 27.
10 dřívc
po smyslu
dekretu
dvor. insti
stud. které vládě podalo gener. shromáždění rak. biskupů
komise
zřáí 18
604)
postaráno
tucí a-ů. Kdežto však na ostatních fakultách zří ve Vídni (13.1istop. 1901) vzhledem k reformě
.—

zbtšní
zaniklo,
na fakultách
hlos.to aždávno
podnes,
třebaudrželo
změnilose poněkud
svou

bodohu, nepodobajíc se více zřízení studijních pre
ektů generálních seminářů, z něho vzniklo, a
ne'souc totožno s repetenty na bohosl. učílíštích
ěmecku, s nimiž bývá srovv.náváno o smyslu
zmíněněho
zřízovacího
dekretudo měl
ředitel srtudií
bohosl. k návrhu
professorú
matik
rálky
astýřskěho bohosloví zvolili 7 a solvehtů bohosl.
fakulty dva k úřadu učítelskému schopnosti prozra
zující a nejvhodnější kandidátv kteri by se pod
dozorem těchto professorú po 2 léta, poslouchajíce
jejich přednášky, navštěvujíce zkoušky a radícce se
s nimi 0 důležitějších věcech studia jeích se tý
kajících, na professuru těchto tří předm tů připra
vovali. Povinnosti jejich blížc vvkládá instrukce,
které
dvor.
stud.
1817 č.seljlim dostalo
kde mezi
jiným
se komisí
stanoví, (14.
že února
a- ům
živost
4výlučně
věnovati
sobě
přidělenýmk
před
mětum, lale
tak
aby účelu
zřizcní
toho,
býti školkou
říštích professorů, dosažeeno bylo. Proto nch\ o
Fje se jim bohosl.
nějaké vedle
opakování
ředm ší zamaěstnání,
mny a leč
výk en
ad
Písma sv. v alumnát, kde b dlí, akož i kratší za
stoupení professorů zane rzdn ných. Byl-a-li jim
adjunktura na další dvě 1 ta propujčena, jso
vinni podrobítí se rígorosům. Od těch opuvodních
ustanovení v některých kusech odstoupeno. Tak
jmenuje dues a-a &.f. po dohodě s ordinariátem
sbor professorský; a. není přidělenjen professorúm
dogmatiky, morálky a pastorálky, aniž jest se mu

studijn řádu, kterě vláda byt' zvolna, přece realí<
sujc, je též požadavek 7řaidili
_při bohosl. fakultách
honorované
dooncetuta'a
(stud. prefektů).
Bu e--1i požadavekstatenrepetilorů
uveden

v živo,vt alně as změní instituciaa-ů &.f., asnad

bdí)
konceGesetze,
jako nepotřebnou
odstraní.
Ocst.
níversit.
Vídeň 1906,210,
747; (Srov.
jaki—ch,
( ie
setzlexíkon, Praha 1830 lX. 36 násl., 'H. 211li
Diethhcol. Studien atd. Vid. 1894, 136 násl.)

Srl/fw

adjunktí konsistorní. zvaní obyčejně konsist.
offí:iáluové,
manipulační
kancelářšti
úřed
m'ci Diskuských jsou
konsistoři
ze stavu
duchovního
a
mnohdy t ž lai

adjurantes l(adjurato
o_res)_ exorc

SdA

adjuratlo čili zapřísaháu_í jest vzývání Boha
neb svatých neb \ěcí posvátných k tomu cíli, aby
chom ěkkoho nějakému úkonu neb nekonu ří
mělí. Zapřísahatl můžeme Boha, svaté, lidí, ďá la;
adle t,oho koho zapřisahatí míníme, má takě každé
zapřísaháni jiný ráz. 1.Bo haz zapřísaháme připros
bách svých, odvolávajíce se na jeho lásku k nám,
dobrotu, milosrdenství, věrnost, zaslíbení nám uči
něná. 'lako ávto adjurace má jn ráz úpěnlivě
prosby; oprotl Bohu jí arciť není třeba, ale nám
valně prospívá, p0\zbuzujíc a silic naši naději a
důvěru jest dovolena, neboť v Písmě svatěm se
vyskň'ltuje, Spasitel nás učí, ab chom jmenem jeho
rosl oDmínum
církev nám
velíjesum
kon tíi
modlitbya vkládá
slovy:
nostrum
Chrlstum
doeIitanií vložky: „Per mysterium etc.“ Podobným
způsobem, jako Boha, zapřisahámc Rodičku Boží,
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adjuratio.
anděly, svaté a světice, chtíce si zabezpečiti jejich
římluvu za nás u Boha. ll. Lidi (homines viato
res) zapřisaháme zpravidla zpusobem prosebným.
pravíme „z pravidla“, poněvadž adjurace lidí muže

dosti vážný, aby se při něm smělo jmen posvát
ných užiti; přibrali adjuraci k věcem naprosto ma
licherným bylo y hrichem lehkým. c Adjurace

způsobu toho může užití jen představený, opatřený
ravomoci rozkazovací, a to jen ve věcech, ve kte
'ch rozkazovati smí; ale jeho „adjurace rozkazo
vací“ nemá jiného významu, než že poddaného po
hnutkou náboženskou k poslušnosti přiměti chce;
zvláštního, před tím nebyvalého závazku mu adju
raci uložiti nemůže; a ne oslechne-li poddaný,
nemá jiného hříchu, než je iné ne oslušnosti (ač
byl-li vůbec k poslušnosti vázán). eni tedy „ad
'urace rozkazovací“ nic jiného, než úpěnlivá prosba

co v konati nesmí; sic jinak bychom ho pokoušeli
ke hrichu a pokušení úpěnlivou prosbou adjurace
doprovázeli; proto, kdo adjuraci pohnouti chce bliž
ního ku hříchu těžkému (na ř.kdo pro Boha prosí,
aby bližní křivě přísahal), tgžce hřeší, ať již bližní
prosbě jeho v 'hoví či nevyhoví; ale lehce jen hřeší,
kdo adjuraci bližního římětí chce ku hříchu leh
ké
(k řestoupení záfkona B. ve věci nepatrné). —
lll. áb a zaprisaháme jménem Božím, aby nám

ice i zpusobem

rozkazovacim

dě'ž se ve spravedlnosti
(in justitiaš, t. '. ne
se díti, ale užívejme ji, abychom bližního priměli k něčemu,

neb jiným neškodil; takovéto zapřisahání máspře
dešlymi adjuracemi jediné to společné, že obé děje
představeného,
povinnosti
svévrch
pa— se jménem Božím; jinak však nemá s nimi nic spo
mělliv
byl. Ani aby
vyzv goddaný
ní ku přísaze,
učiněné
ností, není rázu jiného; neboť adjurace vyzývající lečného, naopak, odstatně se od nich liší. Má také
ku přísaze (Matth. 26, 63) sama o sobě žádneho zvláštníjménosv : exorcismus čili zaklínání,
účinku nemá; jediné pravomoc vrchnosti rozho po případě vymítání dábla; vzhledem k tomu
duje; poddaný jest ovinen přisahati jedině proto, názvu také slovo „adjurace“ někdy vykládá se ve
že zákonitě oprávn ná vrchnost mu přísahu ulo smyslu užším, znamenajíc jen adjuraci vyloženou
žila, nikoli však, že za řisahán byl; a vycházi-li v bodu prvém & druhém. Liší pak se adjurace (ve
„ad'urace od osoby sou romé, anebo třeba i od smyslu užším) a exorcismus izpůsobem, jakým se
vrchnosti, ale od vrchnosti k uložení řísahy ne děje, i ičinkem. Liší se způsobem, neboíadjurace děje
oprávněné, nevzniká z ní žádná zvláštn povinnost, se způsobem prosebným, exorcismus však konáme
aa'urát nemusí na adjuraci reagovati, a chce-li způsobem rozkazovacím, a jinak konati se nesmí;
může přes učiněnou adjuraci i prisahu i odpověď najmé bylo by těžkým hříchem při exorcismu vzdáti
odepříti. Proto možno říci, že každá adjurace lidi se tónu rozkazovacího a pouštětí se do vyjedná
děje se více méně způsobem prosebn m; vání, nebot exorcismus konáme z pravomoci nám
odevzdané Kristem a církví. Liší se účinkem, nebot
v podstatě
své jest tocitjenbliú ního;
ěnlivá adatcl,
rosba, agpel—
lující
na náboženský
c čje adjurace nemá žádného zvláštního účinku, kdežto
dobrodince spíše k milosrdenství pohnouti, snaží exorcismus působí ex opere operato, arcif dle vůle
se osvěžiti v něm vědomí, že i on (dobrodinec) na Boží; a nemá-li (právě dle vůle Boží) exorcismus
Bohuje závislý. Sm si v adjuraci ukr'tý jest asi někdy účinku úplného, aby moc ďáblovu naprosto
tento: „jako ty žádá si milosrdenství ožiho, tak zlomil, přece dochází vždy účinku alespoň )odil
isám bud' milosrden a laskav.“ Tak a nejinak vy ného, an ďáblovn moc a působení jeho valn se
kládati dlužno naše obvyklé adjurace: Prosím pro slabuje. Exorcismy jsou buď přímé nebo nepřímé.
exorcrsují se věci, na př. sůl, voda,
Boha, pro milosrdenství Boží, pro Krista Pána, pro Neprímo
Matičku Boží, zde před křížem, zde na místě sva olej, kde exorcismus má spíše jakýsi profylaklický
tém a p. Arcií nesmíme přehlédnouti, že mnohý ráz, chtěje íu kterou věc z eventuelního působení
prosebník adjuracím již tak navykl, že v nich vidí ďáblova, af přítomného, at budoucího, vymaniti.
jenjakési účinnější citoslovce. Samozřejmo, že není Přímý exorcismus pronáší se nad osobami v pod
adjurací, odvolávatl se na věci mimo náboženský ručí ďáblovo postavenými nebo jím týranými ; při
obor ležící. na př. pro památku tvých rodičů, pro něm exorcista ďábla přímo oslovuje a jej z osob
naše přátelství a p. — Užíváním posvátných jmen podmaněných vymitá. Přímý exorcismus děje se
' o slavný
dostává se adjuraci jakési podobnosti s přísahou, buď slavně nebo soukromé. "
tvoří část křestních obřadů. jinak
a proto stává se úkonem náboženským, ana přece exorcismus
jakousi úctu a vážnost ku věcem posvátným u a  ještě užívá se slavného exorcismu při vymítání
juranta jevi a u ad'uráta předpokládá; náleží arcit' ďábla z posedlých; úkon ten dle řádu nyni plat
(jakoslib a přísaha) mimořádným úkonům nábožen ného vyhrazen jest kněžím, ti však chtíce je' ko
ským(extraordinaril actus religionis), kterých nelze natí, vázáni jsou na biskupova písemně udělené
napořád,nýbrž 'en za jistých podminek užiti. Boho povolení, a dosáhše povolení toho, smí exorciso
slovci vypočít vají podmínky dovolené adjurace vati jen dle rituálu ; samozřejmo, že duchovní správce
trojím heslem, obdobně jako u přísahy: pravda, s velikou opatrnosti si musí očínati, a prve než
soud, spravedlnost. Budiž však hned predem vv o ovoleni zažádá, pečlivě prozkoumán, zdali v před
10 eném případě jedná se o skutečnou posedlost
Ičeno, že jako
podmínky
ty při adjuraci
toutéž či snad jen o nemoc. Srv. onc. Prov. Prag. IBQO
pnsností,
při přísaze,
ný rž v neváží
míře mnohem
menší, což právě ruzným rázem přísahy a adjurace
pag.em108.Soukromý
exorcismus
děje se
zpu
naprosto soukromým,
bez zvláštního
obřadu
s důstatek se vysvětluje; neboť při přísaze voláme so
Boha za svědka své pravdomluvnosti a věrnosti, & netřeba k němu žádného zvláštního povoleni;
kdežto při adjuraci nechceme a nemůžeme nic 'i spočívá v rázném, ve jménu
naho učiniti, než bližního na věci nadpozems é rozkaze (Apage satanas). K takovémuto soukro
upozorniti; z přísahy v věrajl dalekosáhlé účinky, mému exorcismu jest vlastné každý věrný křesťan
kdežto adjurace (přesn vzato) pranic nepůsobí, an uschopnčn a případně ioprávněn, ač vyzbrojí-lí se
bližní nikterak není povinen vyhovčti adjuraci jménem ježíše Krista, před kterýmžto jménem pe
naší; a vzniká-li mu zprosby přece nějaká )ovin kelníci se třesou; ale pochopitelne, že větší sily
nost, nikdy nevzniká z adjurace, nýbrž z jin ho ti— má soukromý exorcismus vykonaný knězem. A mnozí
tulu (spravedlnosti, lásky a p.). a) Adjurace dějž se horliví kněží (jak nám životopisy jejich vypravují)
\“pravdě (in veritate), t. j. _neužívejmejí na pod ho zvláště ve zpovědnici s výsledkem užívali, jest
,D_0ru
prosby, spočívající na důvodech nepravdivých, liže pozorovali, že „kajícn “ něco zamlčuje nebo
k lítosti pohnouti se nedá nebo jakkoliv milosti
sIt,:jinak
byla bgstnanost
hříchem lehkým;
: lenoch
před Boží odporuje; pravda, že úkazy uvedené nemusí
shraje nezam
žebrá a příklad
pro Boha
o almužnu
prosí. b) Adjurace dějž se po rozumném soudu (in právě vždy býti ďáblem púsohen'; ale je-li on
ludício), t. j. po rozumném usouzení, že případ jest v tom, pak jistě exorcismus pom há. K soukro

.
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adjustování — ad libitum.

mému exorcismu uží'\e zpovědník nejlépe slov ze
svatého Písma (_zv_látě zeevangelií), z ritua lu, po
přípaadě utvoří si je sám; pronese je tak, aby ani
kajicník ani kdokoliv jiný si toho nep0všim1, ale
řece arciť zase tak, aby ďábel je mohl postřeh
nouti,
tedy čísti
nikoliv
v m eště
šlenkách,
ďábel
nedovede
myjen
lenky.
dodalinebot
sluší,
že
kněz i laik můžc soukromého exorcismu užíti, ab
sebe sama v náhlém as ílném okušení ubránil,
domnívá-lí se, že toto pokušení pochází od ďábla;
neza:omínejme však, že přímo od ďábla pokušení
přichází nejméně, mnohem více nám jich působí svět,
a ne více naše nezřízená žádostivost.
.
_ adlustování (7. lat.) _u ravení, uvedení na pra

se
slavně
v diecesích
rouenskě.uevreuxské
char
treskě,
zvláště
pak ujeho
hro
v kapli sv.a Mag
daieny \\ Vernonu. Svátek 30.bdub. (.brvn Detze/

ikon. '„1135).

ad utum (od lat. adjuvare) jest plat, který buď
sle
d vá úředníkům
jakopříspěvekmmísto
mimořádný přídavek
ke
lužnemu,
0 jako
služného

tém,
tteří srlnužnéhonemaji (adjunktúm, assistentům
prakdttkna

dutusj.

seudonymní?) autor oblíbenýchknih

gro
měze
etrachtun en
Priester“ (4
chath.1860"a„l.esebtic
critirttlrPiarrherren“
(3 sv).
Schai h. 1865.

Ad utus sv.(v.1.,
v Africe,
t.). mě.
Mart.
Ronm. 1fralntjiškán,
—2.0spolu
opat
vou míru položek v nějak m účtu, na př. v učtu s Accursiem
\' Orieeanus Mart.
. pro s.:d „Aurelianis
interkalárnsím t(._vt.) V círk.pr. hlavně
upra
ven fas
přiznání gřumů a vydání oněch s. Adler
stián,
orientalista
Adjuti abbatis.„propětreltíae
spiritu
illustris." dán—
duchovních esprá\caůě kteří \m nárok na doplněk
sk', .r175v „prof.
theol
v Kodani,. „Co
později
své konĚruy
ytac(do
matice náboženské
(viz intendcnt
Siesvíku,
:. 1834.
icís super
sacri
fasse).
assi
adjustujez (upravuje)
zvláštní odbor
při účetním oddčlení místodržiteiském, a to tak, že recte scribendi logos ad recte aestimandos codices
manuscriptos antiquos“ (Hamb. 1779), „Novi Te
jednotlivé
položky příjmovéI
výdajové
zkoumá, stamenti versiones syriacae denuo examinatae“ (Ko—
s doklady srovnává
neb dok i kn
\m požaduje
pk konečnou určitou číslikclia
stanoví. Děje se tak
1789);5arab. -latL.vyd.
spisůkněz
Abulfedových
(5 sv
.179—795).—
2.1.
ik,
eStýr Hradci,
napzákladě & 3. kongruového zákona z 19.září 1898 daň
u. v Aschafíenburku 1837, .r). „Betrachtungen Uber
č. i76r ř.z5 řa minist.
Brokád
nařízení 2 16. list die 15 Rosenkranz-Gehmmnisse,zunáchst 111er
1898
č.20(d5leřci7t min. naříz.
liv ordinariátu
při ster“ (1895), přeloženo do tranč. „Méditations sm
a.
fasse
5 4. i.
a.lomezen
2.) pouze
les Myst éres du
Rosaire destiněes surtout
na
štoídovýc
fMimo obývá
při položku
rekursecho příjmechtž
or
noc.h vyjádření.“jinak
aux
tresunse1901.21— Bič.,,r.(P
křižovník,
Sor
orgeprttur
184 :p. „Die
apravuje
účetní oddělení
položk
Adléta (Adéla, Adlelheid, Adalbeid)sW 1., cí
ádně adjustovaný
paušál žvšechny
štol. poplatků
m žesamo.
býti
ponec
cchán v plain osti po dobu 10 let a netřeba při sařovna r:. 931, dcera Rudolfa li krále bu1gund»
předkládání nové fasse ředepsaných jinak uvěci té
výkazzů\, ač-l\ zemský urad neuzná za otřebno inak ského, a jeho choti Berty. p.Zasnoubila se 947 sLo—
nařídit1.—Důležitározhodnutí resp. \\ lezy: A. asse tharem, králem žitalským; ojcho smrti 950 Směla
si vzítí
manžela
vévodu
ivrejského
kdyžzaučiniti
se Berengara,
zdráhaaí,a byla
uvržena
do ža
může se_ státi pouze, je--11 beneficium obsazeno což
(min. nař. z 20. ledna 1904 č. 721). A. fasse vejde láře na hradě Gardě u jezera gardského, odkudž
v právní moc pouze vůči tomu, kdo íassi před uprchla ab dlila na hradě Kanosse u hraběte Azza.
A.
a
její
p
átelé
volali
na
pomoc
statného
krále
ložil, a jedině on, nikoli však jeho nástupccvuřaědě,
může
ni činiti
nám
mitky
Ottui
papež A a
pet ii., žádaje
krále
ePodobně
, abyz \\činiulto
uBerengarovych
1901 č.proti2
36.251).
Zeemskýu
urad(min.
jestnař.
sicez 19.1edn
dle 5 rl9. německého
rovád. nařízení z 16. list. 1898 oprávněn přezkou A. a ltalii v svobodíl. Ottal., kjemuž byla právě
ení, event. změnu íasse úředně naříditi, ale zpra manželka E ita umřela, přijal vybídnutí, táhl do
vidla nesmí ses táti změn
na upravovaciho nálczu
italie,
v ř\jnuR .962
951 .t-u
za manželku
a nabyl
tak prvpojalkltaiii.
korunoval
papež Jan
XIL
vpneprospěch
latnositaízpětnou
r.soud dv. beneficiáta
z 15. pros. s 1.106č.1
3; srv. (nález
Ordi Ottu za císaře a jghom anežlku A-uz acísařovnu
měla veliké účastenství ve vládě jak v italii tak
nar. list pražský 1908 str. 7—9). Patron beneficia vA.Německu,
a počínala si velmi moudře jao p
není opr(spr.
vnéndv.činiti
námitky
upravovacímu
b . 1904proti
č. 9647a
9648 A . ručnicc svého syn Otty 11a později vnuka Otty 11
nálezu
14. du
fasse odpadá, nečiní-li duchovní správce nároku
Z abvklášteře
eísasském
Selzu 16. pros.
99 jeeho
»—
atyše, dcera
hrab. Megnigoze
a manž.
na ]doplněk kongruy (min nař. z 1.
na 1899
0831). Při
se nějakých
zároveň dspory
Gerberty,
v kl. sv.
oršily vvKolíně
n. R., alažila
se nejdříveb
prvnía batyší
benedoikt.kl.eVi1—
oč. zavazku
třetích fasse
osob kneřeší
placení
ve
licl\u n. kl.i;.M
R., ejž rodiče jeí
založili, pozldělji
byla
duchovnimlu
Sporytakkové
ollíně,kd
kol. 015
()
sobě zví správci.
( pořadem
práva (sprmaiv.se13.vyřídili
února abatyší
1902 čis. 14873
. Přezkoušeni a po případě
změna upravovaciho nálezu může se státi z moci byladvheVillichu pochována. Svátek 5. ún. Krsy't.
och kl. mettenskémb
da, kn. ř. en.,ed
dr. theol
(Bavorsko),n
. vaIprof
ingo
ol
úřední kdykoliv a s platností zpětnou (nejv. soud. bohodsl.ov
3. července 1
č. 158
arář jest oprávněn stadlě 1854, :p., ,Praefationes ad artis schoIastícae
inter Occidentales fata“ (1
vésti soud.
stížnostdv.proti záíř
adjustovánaí3fasse
(nejv.
1č889
34) kaplanovy
S“
Adli./
'Adlí (zkrác.z'A(_1a1jáh), otec Safata,
adjustovatí v. adjust0\ \án (.S
nad stády
volú krále
Da\ida.
dju rev. 1. vyzn., knészfrice, jedenztěch, dozorce
dlibítum
(dle libosti)
[. výraz
užívanýPar
v rubu'
kách missálu římského, jimž celebrantovi volnost
kteří odoVandaIů
víru katolickoue
vyvooiii třetí orac1mesm
sledování
slpouspro biskupem
Prisk bylid roná
i na se dává, 1.a
chatrnou loď, na kteréž připluli do Campanie a tam
o nedělích
a svsátcích
polodvojnýchž
v době
a)0
Očíšt'ování
Panny
Mariea ždo
Popeleční
v duchovní správě horlivě byli zaměstnáni. Mart. svátku
om. 1. září
Africe s olu s Victurem středy (excL) a b)o dovktá svatodušní až k ad
:—

ventu (excl., Rubr.gener.

iss.iX.2,11,12,14--)

a jinými. Mlart. Romm.18. pros.n —
„Saint Volností té jest však rozuměti tak, že celebranť
Ustree“),il do
syn sužby
ja na, pán
a Ver aonu
v Norman
dii, třetí oraci modliti se musí ale volíti si může
vstou
vojenské
súčastnil
se kříž.
tažen proti Saracenům, od nichž byl zajat. Vysvo
kteroukoliv zčmodliteb
v missálu
uvedenných
(Kongl
bozen ze zajetí, vrátil se do Franc1c a vstoupil do obř.a
7.365; ej-li
však předeps
na té
doby ,
kl. v Tíronu; :. 1131 30. dub. jeho památka koná orace „Á cunctis“, nejsmí se voliti za třetí modlitbu ,
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ad limina apostolorum — administrační úřady v církvi.

prsolilásíti
jiného,
což
má-li
zůstati
orace__„Deíende"(č.8.
inter
orationesjednoduchých
diversas)— gace
dek
37;67)2 aby
o svátcích
tajno
síděl ještě
se toněco
jen těm,
jíriiž
platí
odpověď;
aobyčejných feriich (tak zv. per annum) jakož
„menspsřilpojítc
este se to veřejnně k rozhodnutí slovy:
v soukromých mších votivních mimo předepsané jinak
tři přidal oraci více, ale tak, aby dohromady jich

metalltac
damnare,
odsuzovati
k těžké __práci
dolech,
kterýnižto
rozsudkem
za dobp
le
b 10 buď pět neb nejvýšessedm jeenadaz nich pri v ad

jchtO
smí býtiŠ_za
zemřelésí (dekr.
č. 1322);
3_aby mšich
v soukromé
mš zádušní
volil dru
ho

oraci (jednu ex diversis pro defuimctis); prvni jest

dování stíženi byli mnozí křesťané, a to pbez m7.

dílu pohlaví,
věku a stavu.
Pokuta tato_
byla
nad
míru
tčžká; Callistratus
nazyv
xaim
amorti“

eco nitionibusl. IV. v Digest.á_j__5_pro
XLVlll, 19, 38).
vziti__
za toho, za nějž se obětuje, druhá „ad libi
tum". třetí obecná za všechny zemřelé "posléze
oly, o nichž křesťané za trest hyli posíláni, na
“est volno celebrantovi (v této soukrom mši zá lézaly se v různých končinách říše římské: v Pa
dušní) vziti ipět až sedm modliteb za zemřelé, ale lestině, na ' rsonesu, v Cilicii, v 'ihebaidě,
\; Egyptemvseve Africe, v Sardinii. Před nastou—
modlitba conditor
obecná za..)všecky
omníum
má zemřelé
ýtl vždy (Fídeliurn
poslední, Deus
ted pením práce v dolech bývali odsouzení ještě

pátou neb
gener. Miss.
zmrskánl,
čelo vpálenonim
bylo pamětlivi
znamení abyll
na
dána natěžká
outa
estané
4_);
ab)vnejvýše
tiché sedmou
zádušní(Rubr.
mši soukromé
(„quoti nohy

diana") řikal nebo vypust_il sekvenci „Dies irae" trpitelú v dolech na modlitbách i almužnam Dio-_
(Rubr gen. Miss
. .
. \' obecném kalen ri sius, ___h__r'_skup
dkoriritský.
vzdává křes
pa ariůrii
eži Soterovi
dáři římského missálu a breviáře jsou dva svátky cii'kví
díky za almužnu
v dolecha

(&óeirpoígsk
vnágzoww

Ěv yard Marg). Vliturgii

polodvojnéoznačeny
ad Iibitum“,
totiž milánské zachovala se _rnodlitba: „pro fratríbus in
sv.
Kaiiut
uta 19. lednna výrazem,.
a sv. Remigia
]. řijna (tento
s poznámkou („vel simplex de praeeepto“ ). Výra7. carceribus, in vinculis, in metallis, in exilíis con—
ad libitum“ nrna
rn,ená že svátky tyto, byt 1 na stitutis“. Pro veliké utrpení křesťané a. m. odsou
vždy jiným svátkem bl zamezen), bez zvl. svo zeiií pokládáni byli za mučedniky; tak sv. Cy
lení sv. Stolíce nesm jr se přenášeti (srv. trans
latio festor.), ale ne, že by jednovlivýrn klerikům
pri_ar_i_____
praví: „in metallis

b 10__volno__i_e___685
zaměnítí
4037).
— 111. Vvynecha_ti2a_za
ldekretuzic ,2iiné03
r. oífieium
(ekti
3360 č. 3581,
94
3_t_536

conslituti,

martyres

Dei

'Admáthá,
při dvoře n.lrbr
Asvérově.
Est h. _j_e_denze sedmi knížat

N4—

bře
ustnostíBenedikta
resp. nepřípust—
papež lev Xill.povoli1 tak 7.v.o?íicia votiva (v. t.), dneAd30.
militazntí_s7.__
iiu__11a__papeže_
XIV. ze

výrazem„ ad libltu
tum“ zústaveno jednotlivým kleri
a pelelacil7a4ínhibicíp (Hull. Bm. XIV., Pra/1,1 I.
kům,kteří soukromě breviář recitujiaak cruhó za r_igžtinn
vázáni nejsou, aby se kdykoli dle libosti rozhodli
adminicula zovou se v právu, zejména ovšem
pro oiíiciuni buď votivní nebo íeríálni. Pro recito v soudnictví, takové okolnosti, ktere srce nemají
chóru ovšem této volnosti není (d. č. 3596, vlastnosti a tudíž ani váhy a významu lndlclí, po_-_

3-397),v

Hr (:k.

strádajice
samy__
o sobě žemoci
průkazné
ale něja
mají
iřece do sebet
umoc,
moho
rů azu
oru limina apostolorum v. limina aposto
___umad
ým zpusobem napomáhati (na př. zhlednutí při
Adolfjos., dr. iur. can., rof. v kněž. semináři výslechu, rozechvělost hlasu při vypovvídání atd.).
ve Strassburku (Els.), u. v eutenburgu ]
:).
adm inicula tor slul za starých dob ofticiál, jemuž

příslušelo pečmati o vdovy a sirotky a poutníky
;lšósmisch-kathol. u. evangel. Sittlich keits- Kontro (adminieuliim _— orrioc, prostředek pomocný),
“;(1900)
a.t11 Moral u. Sittlicuhkeit“ (1901),
„Kain Moral u. innere Úberzeugun “(1903).
později
zván byl admini
tež „ad_vocatus
m“.správa,
addmlnistrace,
stratio, pairperu
tolik co
ad malorem
DeiM.gloriam,
větší sv.
cti Ignáce
a slávě
Boží,
zkráceně A.
D
— kheslo
a vedení nebo řízeni nějakého úřadu, nějakého uzemi,
Tovaryš:_t_vaJežíšova.
a,tum co dě' e se k ro7ka7.u představe

ústavu a pod.,r es.p správa vlastních nebo cizích věcí

a záležitostí, jakož i zastupování někoho v úřadě
ného, na" př. „ad man atum Emlnentissimi“, „ad a správě. V círk. právummluví se ve smyslu tom
mandatum Celsissimi“ atd.
oadministrací
cirkve, diecese,řádů,jmění cír

kevnílio atd. (viz čl. církev, diecese, jmění
martyres,
ar_i_temartyres.
reetro mučedníků,
marrtyes , církevní, řád, kongre ace atd.resp. sp,_vará
adadm
sanctos
a pod.(:
v sousedství
svatých atd.) jsou výrazy, s nim
mlž velmi často se cirkve, diecese, jměnřcirkevt a od.) Úř
r_adya,
shledáváme
ských
jak v

náhrobních
pim,
isech
ímč
tak mimo "ŘP
kteréstarokřestan
znamenají,

že zemřelý křesťan pnocliován jest
svém nebo
svých příbuzných _př__| v sousedstv mučedníků a
světtců.
to vým
kaz, uctč
jaak již
za nejstar
ších
do gesvatí
___šl_u__v
se velike
věřících,
a ne

jež správu tu vedou, nazývají se úřa y admini
strativnimi
čili sprááv_nimia osoby samy sluji
správcí
či adminis
tr vory
administrační
úřadá
e rkvl. l. Správní moc
církve v užšíms mysu (potestas administrativa)

jest výkonná její moc, kterou přímo život duchovni
jenom oni, nýbrž i ostatk jejich. Přálif si býti podporuje nejen tím že zákon své v praxi uvádí
u nich ochováni z toho d\odu, aby ve svatých
a v mu ednicich ziskali přímluvčich a orodovnikúv a nad jejich prováděnímkbdí, aby byly normou žl
Bo.haZ atím účelem častokrát neváhali ozů k
vota
věrících,
takétim samo
že moci soběa
té užívá_
opatření
těchnýbrž
záležitosti,jež
v zákonodárnou, ani v soudrií moc církve nespadají.
$iů,větc
že na
zamezen
kl z roby
tt)oh “U mětem a. moci v církvi, jako v každé jiné spo
stali
ani tak
zničiti
malby,
jež ní
byliloho
umistěnyknad
důvodu, že nebylo někd v úctě0té dbáno patřičné lečnosti, jest ten,v
uspočívá moc nad
mir ,byli _apežově (i Damasus) nuceni přimě
toutole s olečnosti;
není
baeani
možno,
aby
ivykonával,
a však
roto třeba,
sdělujes
eo ni,vn
řen Tyto
zakropomníkové
it: a ničen nápisy
starýchjsou
nápisů
niti.
tudíž konec
jaksi učí
do stejné míře ovšem, s p íměřenými orgsán čí i'iřady,
kladem slov sv. Maxima l'urlnskěho, sv. Augustina, jež proto, že moc administrační jim sv řena, slo
sv, jeronyma atd. 0 dávné úctě svatých a ostatků
vou a. Činnost jejich pohybuje se sice nutněvme
_d__ch.___
[Bilczekaz-Tumpach,
ArchaeologíeT křest. zích
av ak v pom
mezích
je volnou, _majic
zřetelzákona,
k rozmanitým
měrůmtěch
a potřebám
života
nd mentem, klausule kuríální, jíž se praví, že církevního. Povšechným jejim předmětem est
Vedle rozhodnuti přiloženého dubia chce kongre udržení pořádku v bohoslužbě & životě nábo en

administrátoři farní.
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ském, zřizovaání,
změny
a osazování
církevních
úřadů,
sprv jmění
církevního
či krátce
správa
všech církevních záležitosti uvnitř a zastoupení
církve na venek. Osobby, ímž a. u. jsou svěřeny,
zovou se osoby církevní špersonae ecclesiasticae)
krátce ju_de_x.
Nezbspolečnosti
ytnos a. ú-ů
v církvi(c.2plyne
zči podstaty
jeji jako
dokonalé
D.
22.) a z ustanovení Kristova (Skut. a.p
. Da
jsou nejvyšší a'. a. v církvi, Kristem založené, jimž
dostalo se plnosti moci, tedy i nejvyšší moci ad
ministrační: papežský primát a episko át. Římský
papež po celem okrsku zemském, váz n jen záko
nem božským a přirozeným, a biskup ve své die
cesi, v odvislosti od papeže a obecných zákonů,
vykonává zřízenými k tomu úřady nejvyšší správní
moc.
A. sídlem
12.,jež po lporují
papeže
ve správě
církve
celé,sse
m,é jsou
uposvátné
kon regace,
jež
dle 20.
dnešnmihlozřízem
(srov.curia)
konstituci
conslllo
de romana
po výtce'apienti
jsoua.
12.,a římské l.lúřlady(oftic _ai), zejména datarie a ko

neschopných aneb nepřitomných farářů (Trid XXI.
6. de
. a administratoři či provisoři far
uprázdněných (Trid. XXlV.c. 1.8 de ref.) O jednot
livvch zdernisuveedhených :: úřadech círk. v. na
pří
slušných
.Sdl
administrátořhl farní jsou kněží, kteří v za
stou )em nepřítomného nebo nějak zavazeného
faráre duchovní s rávu — z pravidla samostatně

čili iure propriol — vedou. Z té příčiny zovou se

též
„vices
gerunt arochi.
jsou
dvě vicarii,
hlavní tříJelikož
y farních
administrátorů
či vikářú:
stáli (perpetui) a dočasní (temporal es). |. A-i stáli
jsou ti kdož, ako faráři trvale, ted inamovihiliter,
duchovní spr\
ose pr v a povinnosti.
týče, jsou farářůuvmúplně rovni, a majíc_e přikázánu
zákonnou kongruu jsou (ku praesentaci faráře ri—

mámlho) od biskupa kandonickř dosazováni

( ri

dent. sess. Vll.
7. de re). jurisdikce bjejich.
j'estěřádná
svého
zbaven
eč z těžké &
a nemohou
kanonické býti vúřadu
a se
zachováním

soudního kanonického řá u.oChybí jim tedc' de iure
jakož jisté
i státní
sekretariát.
Než pouze jméno faráře, ač z pravidla de acto tak
imora
mimoapplgštolská,
tm má papež
orgány
k vykonávání
primaciální, zejména a. moci své; jsou to legáti. zváni jsou, ba někdy i_m též i úředně název ten

bývá udělován.
a. i vicarii
pcrpertui
usta
Uřad ovše
někdejších
legátů,
zvaných
natí,legatl
jest novnji
se: a)P Taicífarcáh,
jež pouze
částečně
či
dncs
ern pouhým
titulem
m, za legali
to však
missi či vyslanci papežští jsou dosud důležitý
iure mínus plenor řivtělen (ínkorporovány) jsou
nějaké korporací &“ př. kášteru), kterážto korpo

ú—em
Těmi l_emě
jsou lejgatlía
kardinálové a zzvlášť
íma race sama (resp. jeji předsta\eny, praeiát) jest
do některé
vysi a ilatere,
v mimořádných

důležitých přip_a
ade ch, aa nunciové a delegáti apo
štolští, stále pri některých dvorech residujici. Admi
nistrační moc patriarchů a metropolitú vzhledem
k biskupům jejich provincie omezena jest dnes na
svolání a vedení synody provinciální, visitací die
cesi suffragánnich, souhlasi- li s tim synoda a jest
liže vykonali již visitací své diecese, a na dozor
ksuffragánnm, zachovávají-li residenci a zda zří
dili tridentský seminář. jinak ve vlastní diecesi pří
sluší jim administrační moc jen v témmíře, jako
ostatním biskupům. Podporují pak biskupy ve správě
diecese jednak a. n'.se sídlem v residenčnim městě,
jednaaku rady mimossídlo bisukuspské. K prvním pa
třila v dřívějších dobách kapitola ajejí přední čle
nové archidiakon a archipresbytcr, dnes js0u to
kaapitola, generální vikář, konsistoř a za jistých

b)? asem
parochus
(též prrim.tivus,
titularis).
těža primarius
ástlý ustanoven
bj\á u beneíicia,
které při dismembraci
při kostele
duchovní
ten bývá sice
na farářfiliálnivmvnzlniklo;
_fary

ve věcech duchovních ičasných

zcela vnezávislý..

ba často i názvem faráře bývá opatřen („ngochus
membrac
se stala,
&
zýván „pharrochus
minor“ nae rozdíl
od farářienlšostela,
ždis
maior“), ale přece„ farář větší" téšivá se vůči němu
jistým praero ativám nebo právům čestným, jako
jlest
př. sv cení
křestní vody,
prúvo
do Boží
ělc,kunebott,o
že „parochus
minor“
bývám
upo
vinen častěji v roce jistou výpomocí v duchovvni
správě, nebo že musí rnu íuznávaci census platiti
(což vše blíže stanoví zřizovací listina), ano bývá
též k bcncficiu tomu od faráře většího praesen
okolnosti také biskupův koadjutor. K druhym ná— tován. — A-i stáli mívají v různých krajích také
leží ro jednotlivé trakty v diecesi biskupský vikář různé názvy, zovouce se buď a-y, nebo \'1ikáři.
či d kan a pro jednotlivé farnosti farář ajeho
kuráty, lokalísty, exposity, u kapitolních far též

mocníci.— 2. A.ůřadem

v církv\i

vak

také ten, který vede správu takového osiřelého
aneb pro jinou příčinu neúčinného úřadu cír
envního, jem
umž zc zřízeni božského aneb cir
kevního nějaký podíl na správě cirkve náleži.
Tak sbor kardinálský, na který však vlá'dní moc
v církvi uprázdněním stolce apošt. nepřechází, vy

rízuje

acante

interimisticky neo

kladné záležitosti správní „per 3 capita ordinum“
s kamerlengem v čele, t. j..správu administr. vedou
vždy 3 nejstarší kardinálové: biskup, kněz a jáhen,
kteří po 3 dnech se střídají. Všecka však opatřenní
jejich mají charakter provisomi. A. u'-em osirelého
tím kterým způsobem, biskupství jest kapitolni
vikář,jemuž dostává se volbou kapitoly řádné juris

sakristy a po
o.d

.

idočasni

jsou ti, kteří

nemají beneíicia, jsou amolvibiles a duchovní sprá\u

často
jménemnnkohš
roto
není unýbrz
nich
nevykonávají
vžd sanotostatně (iure
proprio),
možna institutio canonica. Ustanovuji se proto,
aby vzastoupení rcsp. jmenem faráře, 'enž sám
7. různých závad osadu spravovati nemů c, nebo
též
v (Trid.
čaas uprázdnění
beneficía
konali
sess. XXI.cap.
6. dere duchovní sprálw
de rc f.), 3 to buď od habituálního či hlavního faráře,

nebo od biskupa (Trid.sses.s XXlll.c p.l. dere

Moc jím příslušící jest poiesfas delegáta ad uni
versitatem causarum či casuum (resp. quasiordi
nariaů);
těšivají bývá
se všem
právům ve
jako\ěcech ,duchovníchtcmporalií
jim
vvkázán _určitýplat nebo určitý důchod. Zovou se

dikce biskupské,
vyjímajíck
připadjš,jež
právoustanoví
obecné též vicarii temporales, pl'OVlSOi'Ia pod. Sem patří:
zmocijcho
vyna
ao.l
kde
enne ikapitoly,

kapit. vikáře metropolita, aneb ustanoví jej Ap. Sto  a) A-i farr, které iure pleno čili celkově nějaké
lice. Zástupcem farářovrým, jemuž těž jisté admin. korporací jsou přivtéleny, kterážto korporace, resp
právo sluší, zejména dozor k budovám a místům její praelát, jest pak aroclms principalis či habi
tualis. Tento k zastáv ní skutečné (reální, aktuální)
církevním
a Šposvátným
ního
a zádu
ního jměnívěcemd,s
(Trid oluspráva
Xl c. 7. deobroč
ref.), duchovní správy (odtud název zástupců těch a-i

reální)

deputuje některého člena korporace, od

správa archivu,- dlozor ke školám (Leev XIII. Rom biskupa zkoušeného (musí skládati farní zkoušku
pontifices
8. c.Vl. de ref.;
,péčeo
ochudě
(T rid. XXlli.
Rerum
novar. a15.o uštěnmé
891) konkursní a míti kvalifikaci pro l_leneíiciáty přede

aj. v., jest farní administrator, který tato plráva psanou) a approbovaného; týž jeest arci de iure
farní v plném rozsahu vykonává. Těmijso
ad nutum praclati sui amovibilis (Conc. p_rov.Prag
nistratoři far plně inkorporovaných, zástupci chorýclt, 1860, p. 426), což u řeholníků vyplývá ize slibu.

administrátoři farní.
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A. exxcurrendo
obdrží remuneracl v každé při-_
padnosti zvláště vyměřenou která však nikdy nesmí
přesahovati dvou třetin řádného platu zastavatel
ského (š 10.cit. záko
kona)aaastaínov s: úřadem zem
tuá1m6
uprázdnéní(S.
C. 7 16.1ipst.1čš98
ým
v slechnutí
ordinariátu (? též
15. min.
205 ř.
nároknař.
na
24.
září 1864);vměsíců po
esprávu
duchovní C.
vede
odměnu za výkony štolové; za prohášky, oddavky.
zatimni
(interimnigoadmienistrátor.
U násv nalézají
se
a-i reální
pří far ch klášterních, jsouce
obecné a pohřby musí ovšem v interkalárním učtu vraditi
mluvě zvání faráři. b) A-i, kteří zastupují faráře,
příjmovou
položku příslušnou
lového
patemu.—
mlnist.nnař. ze 14.ledna _
jenž delší dobu mimo faru svěvdom
imm a svolením jako
biskupovým mee,šká jako ku př. odebral-li se. na 1904 č.
z. poukazuje se slu ž_né provisorú
delší cestu; mešká- Ii k vůlí zdraví v lázních; pokud z úřední
70Jinnosti,
kja___k_mi1e
dojde
řislušné ozná
dlí \: klášteře před složením slavně professé a pod.
inariátní,yp1atě
v měsíčníchlhůtách
c) A-í, kteeři po dobu uprázdnéní beneficia saeku menie
pře or Prmvissorové jsopu ovinni oznámítiv mě
poslušnosti, ač de facto pro dobro a prospěch
duchovní správy odvolání neděje se leč ze spra
vedlivé a rozumné příčiny. Obsazení uprázdněné
administratury reální má se státi od faráře habi

lcárniho vedou správu duchovní (_Tríd. se

XIXIV.

c. 18. de ref.); zovou se l-y innterkaslsárnfmi.

Nesídli-li v místě uprázdněného obročí, nýbrž do
cházejí--l__í
_tam
jen xzcurrcndo
jiné osady kč kúonům
duchov
nim,
a_e—y
espolními.
d) Knélžíll kterí farářům trvalou nemroecístíženým,

siční elhmntě,chtě'í -1i užití pr va, své služné z_obro_č

níchdz ůc
chodů
kteréžpřísluší.
právo jím
dle 1ta51(m7.la
nař.
16.
list.tí398írati205,r
Učiní-i
stavi se ihned poukázané zslužné a přijaté skutečné
obnosy musí se vrátiti. — Po skončení administrace
jsou provisoři (od r. 1885 vesměs bez výjimky) po—

vinni složiti účet interkalámi (v. t. v němž se stane
nebo stářím 7.možen
rzym,nebo nezkušeeným, ale jinak konečné vyrovnání říjmův a vy ání. — Zasf ává-li
počestné
žijícím, vedli,
o Ordinaria
přidělenísjsou,
aby a. zároveň nprázdn né místo kaglanské, může se
správu duchovní
zovou se
a. ins
rtiua
libus, a přikázána-Ii jím též správa íemporalií, hlásití o odměnu za zastávání dvojité duchovní
t. j. o remuneraci vacantc cooperatore. jak
sluji
a. in spirit.
temporallbus.
Mimo správy,
koliva-íkonají všechny povinnosti beneficiáta, prece
to počítají
se mezi eta—yd
očaasnné také tie) kněží,
nemají nároku na remunerracl
samo
jsouce
zcelaustano
na faráři
někdy
ukteří,
filiáL
kostela
em,závislými,
co
ož. stávábývají
se tehdy,
statnym
duchovním
1221902.zč.21292.1áři
je--li kostel filiální od farního příliš vzdálen a fara 1898 _přiřknuta
(min. správcům
V)'.n 1 28. 5čc(:
2.670;
jest ro7.s.áhlá
oz
činnosti, jaká takovýmto 15. brcz. 1907 č. 367 aj.). Pouze z důvodů spra
v místě filiálního kostela ex onovaným a bydlícím vedlností povoluje se jim remunerace vac. coop.,
ne však v ob osuu30K měsíčně min. výn. z23. pros.
kaplanůmnebo
přísluší
se capellani
exposíti
loca'.e(odtud
s), estrt žůzovou
zný; z pravidla
buď 1904 č. 33.595, 12. července 1 1 č. 19.222 a iné).
Povolení remunerace té od pííaadu k přípa u je
_všechnařnebo
aspoň něJkteráů7
a nebývají,
tk že práva
ve přistriktně
čiinč té farní
jest
ministerstvu
(min. v_ýn.z
květdo
tan
tilialistům docházeti do kostela íarniho. — lll. llle vyhraze_no
1899č 1.30
3)
ost okultu
remuneraci
tu má12.býti
raxi
nás, Všimněme si tuto blíže Ill-ů ložena posledni adjustovanou fassí bencíicia, jakož
interkalfrníchu
aa-n reálníc.h a) .|.interk_a1ární i fassí kaplanského mista, jež provisor spolu za
(ať sídelní, af přespolní), někde těž (jakož iv kon
stává.v Byla-li
cia remunerace
výda
gruovém zákoně rakouskc m)
r zvan' jích
interkalárním
účtu, má započtena
býti čeí vetennn—p
pojen (min. v 'n. 2 12. květ. 1900č. 14.299). Kúhradé
příjímá na sebe všechny jn'tOVlllllOS"beneficiáta;
funkce jeho počíná dnem kdy se beneficium uprázdni, remuneracet zavázána je matice náb. jen sub
t. j. pokud nestačí příjem s místem
'
dne investitury nového beneficíáta sidiárně,
excl. Plata- -úv stanoven dvor. dckr. 224. pros. 17
785 kaplanskýin spojený (spr. dv. ..dubl 1.904č 43.096).
zl. měs. při farách s příjmy do "100 7.1. .: na O nráoku a remuneraci tu netřeba současně
s adjustovánim fasse rozhodnouti (spr. dv. 25. října.
25 71. při_ farách

s |_)__říjr__:l_y
nada SCO z_1.

vor.

dekr.

7. 3. list.
což později
zase
odvoláno. zvýšen
Nejvyššiamrozhíš0 z zlLŠ.u

1903 č.

4.23) V pochybno_sti nemusí se při va

dv.
května
č.
rovis obcee eop
kanci 16.kapl.
místa1905
dávat138131171WC?-WW
(spr. 
xššen
zase na
2.1 zatím
na 3 léta,
Nej
šim rozh.
z 3. října3 1858
pak trvale.
Pravidlo
zapravitipoložky
za propučcln71)
svého
dle sazbové
46., od.st
d),úřadurpol_latek
dle skly ll.,
to pr jato i do
71. naří.z o s
círk. jmění vlnen
echy z 24. září 1860 (Ord.lt)31ř\,ě1862i\f. 2, S); kterýž poplatek žádán jenom z toho obnosu zá
plractilopůvodně jen pro fary atron. veřene'ho, ale
rozšířeno i na fary soukrom ho atr.
lat tento
upízaven zákony gkongruovými
9. zárí 1898 č. z171. dub.5 1885
10.

l437
l

se 2dle výše zkongruy bcnefíeía administrovaného;

keonilě
stanoven_é
odměny
čně po
čas lužby
své provisorovy,
dostával, přikterou
čemž sku
p_o
tžeitkytříleté administrace činiti maji nejv šši míru
základu
pro v i'něřování.
Při tom
je je
nestejná,
v jaké způsob
se provisorovi
řečené
odměnydo
stává, zda v enězich z matice náb. či v penězích

při kon
stanovenzl. kongruyj
45 7.1., při
kong_rue
700
21.05rue7.I.
., při zl.
800—900
jezGO
při 1000 zl. anad to činí 70 zl. měsíčně. Vedle a naturaliíeh z říjrnů ozbročních výn. min. lin.
45.27v ex
18 v rd.
říslušn
c. na in1811em.č. řed.
echách
list
toho náleži mu n ni celý výnos připadajících fun výnso červn
dací, jenž se do asse nepočítá, kdežto prvé před pražském r. 18911str. 147—148). —- b) /_1.reálnijcst
kněz řeholní, vedoucí duchovní správu ří bene-_
zá.k kongrz
r. 1898
měl
stipendium
pouze fíciu inkorporovaném (přivíěleněm) M -1i vésti
diecesní
dle min.
nař.
z práv_ona
20. eld. 1890
5 14. Appli—
kovati mši sv. pro populo je admin. pov: npro
duchovní správu trvale, musí mítl kvalifikaci pro
rata temporis grátis, a to ví (íatione) sui eoííícii. beneficiáty předepsanou, ohlašuje se po praesen
6. zák. ze 7. května 1874
Váznou-Ii na dotací beneficia mše erekční, musije taci zemskému úřadu
admin. pro rata temp. rovněž zdarma odsloužiti a č. 50 ř. z. , a když dojde vládní souhlas, skládá
vyznání Viry a kanonie-kon sponsi. anon. investo
nemůže
stipendium
za 15.
ně vříj
i_nterkal.
me2_z_i
vý ván není, ježto slib posmušnosti nesnáší se s ínamo
daje zařadíti
(spr. dv.
1903účtu01.4
vibilitou beneficiáta. Vyméřeni platu admin. reál
Tyž zpalat,
,jakělšyměřenn ným
pí'lovísnorům,náleží
dle )5za
11. niho spadá do interních záležitostí duchovní ko
cit.
kněžím, kteří úplné
stávajaíksamostatného duchovního správce ke službě
munity (korporace),
v jejímž
reální
trvale neschopného. K tomu.o platu však upotřebí inkorporované
beneflc
um sprzasto_upení
avu
V adm.
kongr.
zá-._
se v první řadě přebytku kongruy beneficiátovy. koně z r. 1898 přihlédnuto | k admiln. reálním v 5 15., _
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administrátor papežský — administrátoři arcibiskupství pražského.

dle něhož mohou činiti nárok na doplněk své do z N)mburka a jan z Dubé přijaliod Konráda
tace z matice náboženské, pokud se piokáže, že jmenováni za vikáře. Pravomoc jejich vypsána
příslušná korporace neb obročí emůže trvale sku 'est v listě téhož bisku a 28. března 1431. Smrt
onrádova byla zase při inou změny, nebot kanov
tečně
zapraviti
podle
stavu nejnižšíDle
důchod níci ustanovili bývalěv ikáře za administrátory
kněžstva
správunáležitý
duchovní
vykonávajíciho.
cit. min. iiař z .
.
.
by na průkaz oh7o (administratorcs generaales nomine capituli). Po
představený korporace nebo držitel beiieíicia před řání sněmu basilejského měli legáti sněmovní,
iskup coutanceský Filibert a auditor jan Paiomar,
ložiti přehledný
skutečných
korporace
neb ovš'kaz
roči veškerých
za poslední
tři léta,příjmů
jakož býti správci arcibiskupství, neež pro odpor kladený
tomu od stavů stran pod obo'í nestalo se tak.
1noucích.
vykaz nutných
skutečných
na nich aváz
Krom
mě toho
musil bvýdajů
i vyikázatz
atýž
5
kanovníky,
ž vr tili se d imon
rahy zv říjnu
také kd
a ministrátoři
mbi1436,
čas, kolik společnost měla oso M.ínisterstvo kultu přibyli
Dubé. Tento byv již od 1431 N(řěmkanem,
rozhodlo v jednom případě,že se zde má do přimů a an
komunity započísti i výnos všech íundaci
o zemřel 1444, načež nástupce jeho v děkanstvvi
en za administrátora,
sáhne-li admin. realni doplňku kongruověhoz ma Prokop z Kladrub byl zvoie
tice náb., nabývá tím i nároku na kvinkvenální při V letech 1448—1453,kdy kapitola přebývala v Plzni,
dav
vky. CírIi Ferrari:,
]zra'k, Výklad
nov. zákona
o kongru
z Krumlova
,děkan(
4501—
ai-M
1894,1
Prompta
bibl. canon.
v. vi Václav
umřeli oba
administrátoři,
a nástupci
jich )stali
se
carius pzarochialis; Pfleger v. Wer-„mian Der Pfarr kuuiášzKrumlova,
kanovníkgl450 31458).Pa ež
Pius ii. chtěje zvýšiti vyznam úradu správcovsk ho
provlsor
'15qq etc. 1831; Bauffc, Tract. de parochožlBSO,
adsminístriátor papežský jest a) osoba Aploštol jmenoval Václava z Krumlova saméhol administrá
arcibiskupství
zeí dnel
.
což obouřiío
stranu buliou
pood oboj
spatřujici
v 1458
tom
skou Stolicí k tomu ustanovená, aby jménem pa torem
pežovým vykonávala úřad biskupský. To stává zám r, aby pravomoc administr'átorova b la roz
šířena na utrakvisty. Po smrti Václava rumíov
se pravidelně v krajinánchmissijních, které na die

volbou kapitoly zřízeni byli za1administrá
cese
ebyly
postrJeště
dají rozdělenyn
A-ři tito nazv
vvají asevlastní
Vicariihierarchie
Apo ského
toryHmilloar
aiuszLito měřic
(1460—
2 Km
a(1460—1426
). Onomu
dostalo ) seajan
pak
stolicí, sto 'i-li v lčelearozsáhlejšího území a jsou bulioumzledne 11. dub. 1462 papežského jmenování
biskupy,neůD
Apostoliici
a Pr ae
tecti
A ostoliecli, gspravuji-|i menší missie,
ne v témž smyslu jako předchiidci jeho Václavovi
jsouce v dy biskupy. Pravomoc všech těchtoa--ujest
přesně vyměřena v dekret kongr. Pro agandy,
kterého se jim dostává při menováiií. V eobeciiě
požívají ravomoci biskupswké tak že i nebisku
pové udi eji svátost biřmování, avšak olejem od
skutečného biskupa svěceným. Dostávaji mimo to
značné fakulty mimořádné. — I:) A. pe.žsský bývá
jmenován, ač jen výjimkou, i pro diepcesikanonicky
zřízenou, z důvodů zvláštních. Arcidiecese pražská
byla n. p. 1421—1561 pro bouře husitské spravo
vána administrátory, papežem menovanými (viz
čl. násl.). A. D' vá ustanoven butt za života bisku

z Krumlova.
druhéhoaž přebývání
v' Plzni
1478 aZapotom
do konceka itoly
V. stol
vy
střídali
se v probošl
radě (1469
adminisltrátorském
[.Koíovrat,
483,jan z Hanuš
Krum
_

loov,a děkan (1469—1481Václav

z Plané,

kanovník (1481—1484),ra112'ave| Pouček, jemuž
papež lnnocenc Víll.z
veň s proboštstviml pro
Bůjčíslmrt
hodnost visitátora arcibiskupství (1484—498).

rti m
Poučkově
za admini
strátoryAm
br že z?kapitola
lzn,ě zvolivši
děkana,aBlaže

zaPlané, kanognika, žádala Éapeže Áíexandra Vl.
ropůjčeiií fakult v příčin správy _arcidiecese,
pova, pro stá , neschopnost nehodnost, suspensl zvl ště zřizování administrátora s rozšířenou píiio
jeho, ne
0 čas uprázdnčm stolce biskupského, moci. Bylot' úmyslem kapitolv učiniti úřad správce
ku př. zemrel- 1i biskup smrti násilnou, nezvolila- li stálejširn, nebot někteří předešli administrátoři,
kapitola
vikáře
schopného,
předvídá--li
zvoleníood
musili
toorům kapitoly,
jmenovaným
odmísto
kurieposlŠoupiti
ečené admini
žádosti
že
diecese
zůstane
dlouho osiřelou
a p.sv.A.Stooíice,
hoto str
druhu má plnomoc biskupskou (liší se od koad u vyhověno b 10 1499 s omezením na dobu tří

gyra,
s který nemá vlastní pravomoci), vyjimaje oso
adilřiinllstrátoříarcibiskupství pražského. Když
arcibiskup Konrád z Vechty učinil smlouvu s obcemi
městpražsk ých 21. dub. 1421, podle níž přistoupil
ke straně pod obojí a zavázal se iiájiti čtyř arti
kulů pražských proti komukoli, kanovníci eho ka
pitoly vypověděli mu poslušensství, a vě ina 'ich
přebývající tehdáž v Žitavě zvolila za adminis rá
tory arcibiskupství (sede vacante propter la sum
Conradí in haeresím condem
mnatam) jan a z ra

víme,
v letech z Plzně
1512—1526
Po
Ambrožovi
administrátorem bKanovník,
poke
potom děkan; vedle něho jakoa adiiŽiinistrátoři uvá

ději se Mikuláš

Houska, kanovnik (1524—153

jan Fabri, kanovník 1525—ž1
531), Arnošt ze
Štejnic,
jenžNpa
ak sám
uvázal
se
v úřad aprobošt
konal jej(15do ),1542.
stupci
Arnoštovi

aien tin Han zeStříbra,

kanovník,potom

dřkiazna
(1542—15
5), ajan
Pouchova, kanovník
, načež
arciu zadministrátorů
uzavírá

lindřich(1555-—
íšelk člili
cribonius
z Horšo
. Sako
pínmnocníci
kapitoly
10vic, kapitolníhoděkana,a jana z Dubé, kano probošt

vníka, kteri tudiž ujali se správy arcidiecese, zů v bisku s_kých právech jejich sede vacante ad
stávajíce v Žitavě. Rozhodnutím stolice papežské ministrá oři řídili všechno duchovenstvo strany
ou a věřící katolického vyznání v celé
1422 ustanoven
byl admii strátorem
arcibiskupství
biskup
olomouckýjan
elezn
jenžk
úradu
arcidiecesi.
úkolem éjejich
kostelůmPředním
kněze av
kázni[bylo
ařá o uatřo
cír
tomuz za své náměstky čili gcner lní vikáře arci vati
biskupství pražského jmenoval svrchu řečené ka kevním je uchovávati. K ordinaci svěcenců buď
přizývaíi do Čech okolní biskupy aneb
ravo
pituláry
z Kralovic
ani vali čekatele kněžstvi do side lních mist jejich.
za
jeho jana
života
ani potoamjanaž zdoDubé.
1561ježto
nedošlo
Administrátorům příslušelo potvrzovati beneficiáo't),
k osazení metropole vlastním lpastýřem, admini je souditi, trestati, ale také hájiti proti přehmatům
Žtratura
Po smrti
jana podacích pánů nebo osadníků. Vn kterých věcech
eie1néhoprodioužilasse
14.1)kapitola do
pražská let
v Žitavě
zmocnila
oba viikáře k samostatně administrací; načež když zvlášť důležitých bylo jim před rozhodnutím raditi
jan z Kralovic zemřel, a biskupem olomouckym
se s kapitolou,
v jiných
potvrzmn'alí
a vyhlašovali
a zároveň administrátorem arcidiecese stal se rozsudky
církevního
soudua
sotoře.
S radou
Konrád ze Zvole (i431—1434),kanovníci
Šimon kapitoly volili krajinské děkaknynsa vydávali jim
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administrátoři strany pod obojí.

vlsitační instrukce. Sami pak konali generální visi
taci _po farnost ech, jichž v.XVI století počítalo se
do
Na áštery mimo approbaci nově zvo
[ených oďatů
a přibyla
a_batyší kpravomoc
se nevzta
hovala.
1547
pracím acljejich
ministrátorovým
censura knih. Netřeba ani dokládati, že řízení kato
lické diaSpory bylo věcí z mi
obtížnou. Než
administrátoři byli vesměs s úohu a úřad svůj,
upřímoě církvio ddáni a prosspěch království na
paměti niačíce, někteří ovšem povahy j_)rudší a bo
jo_vn_í,
jak as a okolností s sebou nesgr,j jíní mír

takové obliby u předních osob strany pod obojí,
že na místo správcovské, když uprázdnilo se
smrtí hlava
Šišmánkovou,
jichž
Havel zvoleni
aher abyli čtyři lutheráni,
potom
1524 již jen sám jediný stala se adminisdtrátorem.
Po
vypovědění
Caherově
ze ze mě za viva(;;) F_erteii
nandal.
vystřída
all se administráton

zřT
eboně,z
Václav

kazatel
kaplefarář
betlemskt
(15'Ž9vr115131),
n
litoměřický,
potom

děkan u sv. Apolinářet (1529—1539), enž byl zprvu

spoluadmínistrátorem s Vavřín
ncem, Martin
Ia
tovv_ský, kazatel kaple betlémské (1539—1541),
nější že
a konciliantní
jejichvsvědomité
p či děkovati
jest,
církev katoická
době ponížení
sveho kterýž pro nevázanost duchovenstva a zasahování
světských sta\ů do moci konsistoře zřekl seeúrř,adu
farář u sv. Mikuláše ve Starém
vbyla
Čechách
nedoznala
ještě větší,
než jakou jan Mystopol,
stižena.
Děj yújn:_y'svakance
arcibiskupství
ražského, z nichžby činnost administrátorů zevrub
arciděkan
gyla patrna, nejsou osud z racovány. Oudálostech městě (1542—1555 jan Kolínský,
hradeck' (1555—1562),
Matěj Dvorský z Hájku,
mistr kazatel
u ení pražského
(1555—1562),jan
Mysto
kaple betlemské
a děkan u sv.
Apo
doby té nejhojněji roz_pr ví Tomek v Dějepise pol,
města
lV
Sr___\n.Winter, Život cír línáře (1562—
kevní vPrahy
Čechách,
str.
rtin Mělnický,
farář

administrátoři
obojí. strany
Na sněmu
pražském
cm: 21.strany„g;-lod
ří.
stavové
pod
obojí zvolil lana 7. Rokycan za arcibiskupa. ježto
potvrzení jeho zůstávalo na odkladechh,bylo v červnu
1437přikročeno k volbě administrátora arcibiskup-_
ství, abybyl
zatím
řídil duchovenstv_o
stranyfarář
pod ob0jí:
Zvolen
Křišfan
z Prac atic,
u s.v
Michala
v Starém
dostalo
se
potvrzení
jak měst_ěPražském,
od legáta sněmujemuž
basilejského,
biskupa Filiberta, tak od krále Sigmunda. Stalos
to proti vůli jana z Rokycan, který sám chtěl za
stávati správu
duchovenstva,
a nehodlaje
uznali
Křišfana
za svého
ástupce, uprdchl
oovychodních
Čec .oP smrtí Křišzt'anově1439 byli volbou ducho
venstva za nástupce jeho zřízeni dva administrá

u sv. Mikuláše v Menším městě (1562—1571), jenž

Eo šest
byl spoluadmínistrátorem
nich let
sotva
jeden horliI na čas s oMystopoem
zachování
utra kvismu v starém způsobu jeho, ostatní byli
přichylni k lutheránství. ježto král Ferdinand 156_2
nechtěl již uznati zxykové právo stavů pod obo'í,

vlastně již protestantských, aby volili administr
tora a osazovali konsistoř, byla od nich vznesena
žádost k jeho nástupci Maxmiliánovi, ab při právu
tom
byli zachování,
avšak králjindřich
nepřivojlilakDvor
tomu,
jmenoval
sám administrátora

ského z Helfenburka,

opata einauzského(1571

až 1581), a dvanácte konsistoriánú z očtu farářů
pražských. Podobně ustanoveni byli alši admini

strátoři: Václav Benešovský, farář v Proseku
(1 1—1590 Fabián Rezek Strakonický

toři,
jan Příbram,
u sv. (jiljí,
a ProkopNa
z Plzně,
farář u sv.farář
jindřicha
1439—1448).
Dačický,
farář \; Slaném
(1593—1604),jan
edikt Pražský
farář
sjezdě čáslavském r. 1441 ednota čtyř východních (1590—1593),Václane
krajů českých zvolila jana okycanu za „nejvyššího u sv. Václava na Zderaze (1605—1609), "í'omá
farář u sv. Mik
kuláše v Menšínši
úředníka v duchovním právě“, tak že byly ak dva Soběslavský,
městě (1609) Ti všichni již ujímajíce úřad, zava
úřady
ke správěstran
duchovenstva
strany
_obojí:
pro
přívržence
Rokycanovy
v)ochp
rad |Krá
zovali seMajestátem
přísahou pos
slušnosti
arfcibiskupovi
praž
skému.
císaře
Rudolfa
11.bylo stavům
lové, gro
ostatní v raze.
po iRokycana
dobytí: Prahy
jiřím
oděbradským
1448, Však
kdy jai
protestantskjli01
n pi opůjčeno
osazování
navrátil
se
ke
kostelu
P.
Marle
e
předz
T
nem,
ad
konsistoře
_l__1
djezjich
stal
se
"administrátorem
lutherán El iáš1
ema
a,farář u Pannny
ministrátoři jan Příbram a _Prokopz
lzně
stoupili

mu úřad. K pom oci Rokycanové

ři aoli

stavové 1465 radu konsistorní čili tak zvan kon Marie před Týn md(l609 1614£,:Pemužza seniora
sistoriány, s nimiž řídil on duchovenstvo pod obojí čili spoluadmínistrnátora přidán _ Ma_těj Cyrus,
bratrský
v etlemě
(1609—1691),
za
ssory kazatel
ustanoveni
tři údové
universí a dva
až do své smrti 1471.Za nástuc jeeho Václava ass
kněží nástupce:
bratršti a pětSig
prot_e_stanských.
již“jen
Korfandy,
mistrar. v_478
učení
pra skémbyla
(1471—1497),
CrinŠ_udmě
ita Stříbr
snesením stavů
ustavena
konsistoř dva
atlministrátorova tak, že skládala se ze čtyř mistrů ského, faráře u sš. mMikuláše v Menším městě
a osml kněží, farářů pražských. Sídlem úřadu od

»doby Korando

byla kollej Karlova. Další admi

(NiCD—1517)
též ke
ku cHolu_bze
Stríb náleželi
197—1499)

(1614—1619_),_a_1jřkí
a leasta,
farářeusv. Ště
pána
62,1) vedle
něhož
seniorem
byl jan
Cyril (6
kazatel
kaple
betlemské.
—
enda adminbist_rátorů
___šstrnanšpod obojí čili konsi

dolejšíb
administrátorů hrad
sboru
vmistrůaučeníýpražského,
však na rozdíl
od stoře__
předchůdce,
jejž k odnosti správcovské
ducho
Štěch,
lkostelů,
potvrzovali
zep,rotože
aje řídili,
očítalopři
se kteQ'ch
v Vl století
více
venstvo
samo Pavel
si objalozky
jakupak Holub
byl od krále,
7,vo
olen ustanoven
od stavu než 1000.jinak ov em činnost obou vrchních úřadů
kanonickéhov nehrubě
seěiíyjící
ila. k vzastávání
ěcenim osluho
zem
mí sm
práva
a kněžstva. ale
V téještě
příčlně
1kny
erence
nepovolila,
vzros
la.
Kd laiků___nejenjlž
str
pod církevních
obojí zjednala si biskupy Augustina ŽSantorali-lnaského
(1482—1493) a Filipa Sidonského (1504—1507), by vali straně XM obojí bislkup Filibhert (14

spor mezi nimi a ad ln
nistorátory

ozsah pravo biskupové

-1439),
ugustin a Filip, svrchu ji_ž55
dotčřní,a

arcibiskup
ský letech
Antonín
(1561—156__6)a,
kdežto v ostprražs
ních
až doBrus
r. 1609,
kdy

moci. Po smrti Pavla
ateckKéhorstavové
1517
administrátorem
MatějeK
mbaz zvolili
Třebče
e, testantstvt a (,eské bratrství ovládlo, bylo čekate

mkněžství získávati ordinaci v cizozemí, sídlech
iaráře litoměřického, jemužo ro třech letech ulo
ženo, aby vzdal se úřadu. ástupce Korambův biskupských i velmi vzdálených. O řízení ducho
venstva uřadem administrátorským v letech 1525až
Václav Šiš_mánek z Litomyšle, mistrv učení 1570, pracích konsistoře v soudě duchovenském
pražském
(15201523),
1v úřadě
nželském a
měru kn sistoře k arcibiskupu
tyř konsistoriánů
zvlášťomezen
mu přib aných,
abyradou
e N a man
nich o ničem nerozhodoval Ostatních konsistoriánů
Antonínu
Brusovi
sbírky
počítalo se šest. Zatím nová nauka Lutherova došla ností,
které
vydallpoučují
Borový
(A tapozůstalých
konsistořepísem
kato
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Admirabílís mater — admonítor.

z prostředků nápravných (remedía, quae praeve
Iickě a utrakvistické) a Pažout (jednání a dopisy níunt), mezi nimiž na prvémmmsítě uvádí se otcov
konšístoře pod obojí. Stručgědějínyccírkhevnísp1342 ské napomenutí bískupo vo (monitio paterna). Te—
p(odlobojtírse salnn.),je
amekž(8
asopisČ
. Musea
žpotom
v Děje
íse rrrěsta
kdyžebyopohoršlivý
otyío prostředky
nestačily,
aneh
jedna
Prahy Vlr—XII výssledkem nového ba ání starší prve
lo-lí bys
zločin
veřejný,
nastupuje
názo svě poopravil. Zajímavé podrobnosti k chara
trestní
veřejnou důtkou
(monitiořízeenisumární,
canonica). —ježOtcpočínšrkého
ome
kterístice
administrátorů
Bod
obojí
%
jejich
úřadu
uloženy jsou ve spise
intra/ěl, ívot církevní nutí lzze už tr jen, jedná-líc se 5o lehčí přestupky,
v Čechách, str. 319n
Admirabllis mater nl. čestný název Pann Marie které nevyžadují odvety za porušení právního řádu,
v lítaníí loretánské. —2. fresko dívotvorně .Maríe amá
za
uečl
príměti
kleríka,
aby
vrátil
se
ksplnění
svých povinností. Vyšetření přrpadu dějes edů
v klášteře d rn Sacrre Coeur u Santissima Trinita věrně, cestou mimosoudní, a dle nálezu rozhodne

dei Monti v '.mě Původně r. 1844 nanralováno se
strou Pavlínou, rodem Polkou, v chodbě, de jep
tišky seobíraly ručními
pracemi; nyní část tato
upravena ve skvostnou
kaplí. Představuje P.

biskup, zda mimosoudní řízení stačí, či má-lí býíí
p_roces zaveden. Příkloní-lí se k říz ní mimosoud
nímu, udělí provinilcí zcela sou (romě otcovské na

pomenutí, které jest spíše pou ením, a nemá tedy
rázu trestního. Za nejl ší prosíředek, aby se tírrrto
napomenutím polepšenípprovímlcova dosáhlo, má

Mariíuvěkulšlet, pra instrukce: duchovní cvičení, otcovskou domluvu a

striktní předpis bískupův, jak si má klerik budoucně
vésti ( 4.) (na rpřímo mu zakáže všelikou ná
všiévu ostinců, aneb styky s jistou rodinou a
Nemělo-lí otcovské napomenutí výsledku, a neni--lí
právní příčiny k suspensi ex informata conscíentía,
jeho
rozšlířílase od ná předpisuje instrukcce (g 7.), ab biskupský soud
vš e\yP
nel) jiný úřad udělil provinilcí veřejnou důtku (rno
círrně,tlak
]vxklášteřlích
Co'eur,
zvláště nitio canonica). jestt
vúod k souudnímu řízení.
s'šacké v Americe, pro Udílí se klerikovr ve iormě určitého rozkazu spří
mnohé udělené duchov
hrozbou
neuposlechne.
rm nabývá
důtka trestem,
závaznéhojestliže
úředního
charakteru
rri milostí. — 3. kopie gojcnou
obrazu Panny Marie ajest provinilcí zákonem. Dřive než rozkáže bísktrp
Sněžně, chovaná v ln úradu svému, aby kleríkoví důtku udělil, je třeba,.
golstadtě; jméno jeho aby se mímosoudně inform0\ al, zdali má býti soudní
řízení zavedeno, zvláště však otom, zdalí sku
se
zakládá
na;?zjevení,
které
P. Jak.R
m.T . tečně jeho monitio paterna byla bezvýsledná. —
přednímměl, obrazten Dútka udílí se předvolanému rovínílci ustně kanc
(s tím jménem) uctívá léřem neb sekretářem u přrtomností generálního
se v mariánských dru
Obr. 21. Adrnirabilis mater.
žínáeh, o jichž zařízení vikáře aneb 2 svědků a sepíše se o ní protokol,.
který se
všichni
přítomní podepíší
protokol
uloží
v archivu
může (5
býtiB.),
sdaělen
na také
P. Rem mábveliké zá písemně. V každéém příptadě,aaě důtka má charakter
sluhy. [F.
Harl/cr,
ehrwíird.
lezdttwti
trestu, jest úřadu šetříti ctí prminílcovy, a svědci
gensb.
1881,
str. 135Dcr148;
241—263
šle/MŽ mRe
Špdk.
admissio postulatí jest úkon milosti, jímž papež dle povah zločinu mohou ipřísahou kmlěeuí hýti
kandidáta za biskupa postulovaněho n. žádaného
zavázáni
trest,
k uprázdněnému stolci biskupskému připouští a mu jim
rnž důtka(VŠB)
hrozí, Dříve
musi než
důtkastihne
třikrfrovinilce
te aneb jednou
jej uděluje(v. postulatío).—
k habitu ncb peremptorícky býti opětována. Nemá lí ani důtka
aneb jedrrá--lí se o veřejný těžký zločin,
nossvicíátuak proiessi v. noviciát a pro výsledku,
fe
za který není důtka dostatečným usmířením ura
admonitio evangelica, napomenutí či okárání žene' spravedlnosti a pohoršeně veřejnosti, je nutno
zavésti sumární trestní řízcnr
r(.šl
[L'/lunar,
bratrské,
podle sepřcdpísu
ia. U
sv.
Mato evljŠken'rané
">“ udávají
stupně evanger
admoníce
této:
Kath. ĚrRSIIV.,
1883
3].35. as.;l Pic/antor/elli PraxisSalfori
nejprvejest pokárání mezí čtyřma očima, pak u při eccl.,
tomnosti jednoho nebo dvou svědkův, a konečně
admonitorl.
cerernonář,
t.
j.
duchovní,jemuž
pokárání církví samou, jíž prohřešek oznámen: svěřen dohled a vedení obřadu při slavných bohoo
„pakli však ani církve neposs,lechne budiž tobě službách. Pius ll. ustanovil: „Quisquis destinabítur
jako pohan a ublíkán", t j. jako člověk k církvi huíc caercmoníarum díscíplínae, sit oportet in cor
nepatrící, z cír ve vyobcovaný, což arci platí, jde--lí pore robustissímus, in arte scientissirnus, in mentis
promptítudíne círcrrmspectíssímus, nt pro omníbrrs
ozároveň
veliké pohoršenr
prohřešeníi _se, kterým
dotyčná osoba dává laboret, de omnibus ratiocínetur, et omnibus per
.
admonitiones clalnonicae et patemae, církevní omnia satísiacíat: íta regularíter sese in suis ex
napomenutí. Poněvadž účelem trestů církevních jest peditionibus gerens, ut quaecunque fecerit, fíerique
v první řadě polepšení provinilcovo a pooornt , docuerit, exemplaria sint; tjuoniam sicut nihil sine
doctore et exemplo díscítur, íta nihil sine usu et
prve odveta
za porušení
právo
církevní
(c.4 ..D právního řádu,
Trid.protomžáca
.
experientia docetur.“ Úřad ten byl zprvu, v církvi
ref.c 3), abyyvyneslení celnlsur,jichž charakteristi řecké, a pověřen jím býval akolytha (čin)—00005;
ckým predpokladem je tvrdošíjnost, předcházelo latinicí nazývali takovéhoto akolytu „deputatus“, a
trojí v intervallech aspoň osmidenních po sobě n.l
sledující (a' en v případech mimořádných jedno pe po nich jmenovali ho i ekové „r)urarnazaď),
remptorícké) napomenutí. Ustanovení to pojato pozdějijáhen, zvaný unomtrvqoxwv. jelikožríkolem
i v instrukci kongregace biskupů a řeholníků ze eho b lo assistovati patriarchovi cařihradskemu při
ohos užbě, upozorňovatí jej na posv. obřady, jež
dnel
č.na soudy
1880,jednající
o tom,
véstitrestního
si mají měl konati, i na slova, která měl pronášetí. Odtud se
bísskupské
v příčině
sum,;aak
rního,
řízenr proti klerikům. Instrukce rozeznává vedie nazýval též. „admoní toor“ — V církvvi latinské mnoho
vlastního soudního řízení, které jest již posledním věcí, které nyní konají ceremonáři, příslušelo arci
prostředkem, také řízení mimosoudní, záležející jáhnu, který slul „admonitor“ , „eo quod omn

cuící ve chrámě jeru
sa emském, s lílií, pře
slicíakošiěkemposlra—
nách (viz obr. 21). Ucta

9l

Admont — ad nutum.

Obr. 22. Kláš ler admontský.

id, quod a _endum erat, admonere deberet.“ [Srov. tento trvá posud. Gymnasium bylo za císařejosefa ll..
Marani,
zion ario di erudizione storico- eccl.; přenešeno do Lubna, kamž
resof
ssor až do 8201
Pixar-a, Trattato delle sagre cerímonie; Ronan/n', dosazoval. R. 1865 v hořel v tší díl kl štera isko
Gerarchia eccl. c.
2. v různych řádech stelem;
ata Karrmanna bylo opět obojí s veli
a_kongregacích člen, jehož povinnosti jest bdíti nad
(kostelA.\' obsa
got. sluchu).Záslu
A-u oohěztmivystavěno
ýrsko 'so u veliké.
31 faru
tím, aby předsstaa_veny ( enerál, provinciál, rektor) kými
spravoval korng egac dům) de řehole, a i svůj poutní místo l-rauenberg. Má velikou knihovnu,
život dle předpisu rehlolc řídil. Sezná—lichybu, upo obsahující přes 82.5.000 vazků_, z nichž jest 1100
zorni představeného, a kdyby neuposlechl. oznámí rukopisův a 800 inkunahulí; mimo to sbírku obra711

to představenému generálnímu; jedná-l-is orpřed
staveného generálního, učiní oznámení generální
radě.
volí generální kapitola, ?tatní
11
' A--a generálního
'A
Adm
mnont g(půvmlně „Ademundis \'allis" , jméno
keltského původu, nikoli z latinského „Ad montes“),

avmoincí,jakož
i archiv
bibliothečni
sál
br. 23.) zůstal
ohněmNádherný
r. 1865 ušetřen.
jest vy
stavěn \'e slohu barokním a ozdoben krásnou pla
stikou i malbami (treska od Altomonte). V nihovně
A

jsoucčetná
(Canapariův
ivot
sv.
ojtěcha abohemica
legenda oobsahem
sv. V,áclavu
,Crescente
fide“

z XlL stol., leg. o sv. Václavu „Oriente iam sole“
a lat. zpěv 0 S\. Václavu z poč.
stol. viz
Nejedlý, Poř. hus. zp.3 75—377]), i českými texty
(z nich
dali: otsmích v Listech tílollog. 1888
z ovědnívyformuilKa homilii, atera v
us ti.!

velko epý klášter blenediktinský (v. obr. 22) v hor
Ehnže,
založený
sv. Bla
žeje otyrsku
sv. Henulmo)
(1.1045),
hraběnkyke zctiBrezovje
(Friesadch), která pos rti svého manžela a synů
stala se ptiškou v klášteře krckém (Gurk) a své
statky v kerajinách hallských na dotaci admontskěho
kláštera věnovala. Stavba začala teprve 1072.Solno
hradský arcibiskup GLbha rd z Heltensteima po
světil 1074 kostel a uvedl do kláštera 12 mnichů ze
Solnohr.adu Prvním opatem stal se lsingrin a jeho
nástupcem Gíselbert (z. 1101), který zavedl opravu
kluímyckou; za opata Jindřichal. dostal klášter

197 verše prrotihusitské,
dvč2;písněávlastně
modlitby17eXl.Vstol.\
LiMenčík
t..fil 1288
ko
je
český překlad z XV. stol. anonvmního lat. výkladu
tčenáše; v kod. 546 verše o . Marií s modl..

[Wit/mcr,
Gesch sv.;
des Benediktinerstiltes
Admont,
Graz.
Brunner, Benediiktnherbuc.

WUer.1880.11

odpapeže
Paschalal.
listinu
a 'právo
voliti opata.
Opat prvnífgotvrzovřfí)
Wol old
za
ložil v A-ě těž ženský klášter, do něhož vznešené
rodiny dávaly dcery na vyco.hováni Za opata Gott
frieda z Wenningen (1138—1165) těšil se A. veliké
pověsti pro svou řeholní kázen a pěstění věd, a
udržel se na této výši až do polo
vice Xlll. stol. Když Babenber ové,
kteří byli fojtově kláštera, 12
mřeli, utlrpěl A. veliké ztráty statvků,

které bydvrozchváceny Ale bojovný
opat
JÍIII
rich Vll (1275—1297),
jenž
byl spo
oluštýrským
hejtmanem zem

ským, pobořil sousední hrady lou
pcžných rytířův, obnovil klášter
a získal mu zase ztracených statků.
Právem jmenuje se tentooo at dru
hým zakladatelem kláštera. eho ná
stupce Engelbert(l297—l331), který
v Praze grammatiku, logiku a iysiku,
v Padue filosofii a theolo íi studo
val, \ynikal učeností a u iníl svůj
klášter opět sídlem věd
,
Lutherova vzpoura proti církvkiměla

vliv i na A.; žensky klášter vymřel
1563, a opat Valentin kloně se k lu
therstvi musil se vzdáti své hodno
sti. Opat Urban rozšiřil 1644 klá
šterni školu na mnasium, s ním
mž
spojil konvikt. R. 1711bylkněmu při
pojen filosofický a theologický ústav;

:. Sm.

utum, na pokyn, t. j. amovibii 1,5 odvola
tclný.
dgádným duchovnímsprávcem, jenž obdržel pra
vomoc na základě úřadu a trvale duch. správou v jisté
tarnosti je pověřen, jest kanonicky ustanovený farář
anebo stálý jeho zástupce (vicarius perpetuus)
Pravomoc takového duchovního správce jest řádná

Obr. 251.Uibliolhečuí sal kláštera admoankéhe.
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a trvalá, nebot jest obročníkem v pravém slova hozen divokému býku, jenž mu však neublížil,
noohám eho se sklonil. Sv. 19. dubn
smvslu, a proto nenmůže. eě jen z kanonických dů nýbrž
vodů a soudně, ůřadn sveho býti zbaven. Ne tak (De/zel, lkonoogr ,36); Bolíandisté. však (Apríníís
11,618) podotykají:„Ataulphi, epísco íCompostel
1aní,veneranda memoríca um tltulo ancti et longo
zástupcověfarářůaa.pom
(něžt,
,
Ěakýmí
jsou:
1.ví
mociči bisku
vínmuz pravo
ústavu encomio ínscripta est Hagíologío Lusítano Geor íl
káři
reálni administratoíi far n kterému
iure plenou přivtělenýcn, 2. madmuínistrátoři či ko Cardoso, sed non est inscripta Martyrologio í
'utoří, kteří z jaakkétolí příčiny bud' v časných spanico Tamají Salazar, neque Compostelíanís
22b duchovních uředmch záležitostech faráře za Ořfícíls: hínc arbitramur non habere ullam venera
stupují, 3. administrátoři či provisoři uprázdně tionem publicam — 3.(Ad ful), o jehož životě

ných farních obročí, 4. expost
siot vé, t. ]. dočasně
ustanovení kaplani při kostelích iilíálníclí, zcela
aneb z části závislí na farářl kostela mateřského,
a 5. všichní kněží pomocní (kaplani, kooperátoři,
primissáří a jim na roveň poostavení bencfícíáti a
duchovní
různíchjurisdikce,
ústavůu, pokud
faráři).
Ti,
nemajíce řádn
bývalínejsou
jí dříve
pověřo
váni(delegováni) odlarářů, kteří si je svobodně k po
moci přibírali, nad čímžbylo bdíti biskupům. Bě
hem dob však na prospěch těchto pomocných kněží

není bezpečných
zprtšvaskěho
historických;
dle legendy
pocházel
z národa
v rítanií;
poslán
s bratrem
Botnlíem
8Saska
(Fríska),v kderžvstou
pílí
do klášteraA. do
stals
bimskupe
acje
(Utrechtu nebo Maastrichstu). Dle Boll. (lunlius líml.
400—401 neb l bratrem sv. Botulfa, nýbrž žil asi

050 let pozd jí,- byl prý snad nástupcem sv. Wil
lebrorda a vrátil se po několika letech do Anglie,
kdež pochován b'l v klášteře sv. Botulfa; když
klášter tento od dání: byl zbořen, byly ze zřícenin
a zástupců farářů vyvinuo se práw zvy,kové později vyzdviženy ostatky sv. A-a spolu s ostatky
u nás artikulárně uzákoněně sněmem provinc. Botulfovými a společně byly uctívány, z čehož
z r. 1 , dle něhož ustanovují je biskupové s do
legenda,
oba
byldi
rod
nými bratry.
Sv. jakoby
17. čeenrv
a. světci
——4. (A
dulbývalí
), umu
u.č
časnou pravomoci přenesenou ad unixersitatem' vznikla
causarum, která kdykoli biskupem může býti|odvo
s bratrem S\ým Janíem v Kordověo
ara
(:
lána, t.j. mo ou bez kanonického důvodu, jsouce 0spolu
.
zá
„Cordubae
s_anictOíum
marty_rum
Ádulphi. et joanlnís
fratrum, qui
per
a. „.příčin
amovibílesč
nikolisvého
však secutione arabica pro Christo coronatí suntlf'
bez
(S.C abezl soludniho
1.1868),řízení,
z působiště
býti UlíVOání

sv. 1. 11.kol 800 v Gůtinais

Sa'l,
diec.

senskě, vstoupil do bened. kl. ve Ferrícres, žil ně

f

1 anhaltsko-dessavský,

71.1458,rek

tor univ. lipské 1475, 1480 probošt při dómě ma 
deburském, 1490)v_ysv. na kněze, vedl od r. 558
vládu své země, 107 kooadjutor a 1514 bisk. mer

jaký mě
čas av Ravenně;
kl. príímsk ěm,
potlom
několik
let
víŘ
860 stal
se strávil
arcib. víenns
ským.
(Bučený, působil
protí šíření
lute
L'řad svůj zastával horlivě; dbal bedlivě toho, by seburský;
ranismu,-.mlu_ž
r. Alteny,
arcib.sekolín
zákonů církevních bylo šetřeno; za tou příčinou ský1193—1l205, náčelník opposicc knížat severo
západního Německa proti rodu hohenstaufskému;
konalakt
několik
synod (zachoval
se všakkráli
pouze
zlo byl hlavním původcem zmatků po smrti Jindřicha V1.
mek
synody
Odporovaí
Lotha
rovvl ll., když zapudil legit. manželkn111eutbergu a a způsobil, že rotí Filipu švábskému zvolen za
chtěl vejítí se souložnící Valdradou v řádném
krále Otto brun vícký z rodu velfskěho, jemuuž zí
želství. Za tou příčinou vyměněno několik dopisů skal uznání papeže Innocence 111.Když však Fílíp
nad Ottou nabýval vrchu, A. přidal se k němu
mezi
A-em
a papeži
Míkěílánšem1.
Hadriánem
A. z 875
16.p
s.(Mrt.a
téhoža dne:
„Víennae r. 1204, byl však za to od papeže sesazen. A. marně
b. Adonis eplscopi et conšessorisť) Sp. „Chronicon se namáhal dosíci o ět ztraceného důstojenství,
sive brevíaríum chronicorum de sex mundi aetatí i zemřel v ústraní 1 20V
e.—
s
bus ab Adamo us ue ad a. 869“ (rozšířené zpra savský, arcib. mohučský, zvolen od většiny ka
pitoly 1373, bojoval proti soupeří svému Ludvíku
' , ení
to mart
lum ve vla tnírn slova míšenskěmu, biskupu bamber
cování
kroniky
Benovy), „„Martyrologium“(dokonč.
émuu, a otvrzen
sm slu, nýbrž sbírkar klr tk' ch životopisů svatých v důstojenstvi svěm dap p. ehoře X. teprve
vů ec, podobná řec. meno ogíím), oba tyto spisy 1379 1380 sat 1 se administrátorem špýrským; zal.
nveř Migm, PL.
XI." Martyrologium A-,0 slo 1389 universitu v Ertu
390.
r. nassav
žené na základě staršího martyrologia římského
sko--wíesbadenský;
Plus
11.ustanovil
jejenstvt
1461
(zvaného „vParum romanum“), sloužilo za vzor arcibiskupem
mohupsp.
kým,
sesadív
s důsto'
všem martyrologiím pozdějším
rmom' toho Diethera : ísenbín'gur; A musil si vša arci
biskupství vybojovatí. A byl horlivým podporova
v „Díctionnaíreelslský,z
d'archéoíolgile
l, klášter
535 až teeml ěvcl a umění přijal Jana Gutenber a do
539.
16 chrětíenhe“
—38dv
vojitý
v ]ouarre (dep.elSeine-et-Mame).
adódekata uówóěxaza) v řec. církví poslední svých služeb; z. 1476.—5. zE ses nu v.
smdeti'Assín
Andnre
.v Benátkách kol. 1711; ka
ze tří druhů v tších svátků, nazývají se tak, po
něvadž v počet l2ti svátků, jež tvoři prostřední pelník| 'ří kostele SaantaMaría della Salute tamtéž
& pozdj i při kostele L'Annunziata v Janově, 1753
zání
Páně,
Naro
svátek
sv.
Petra
a
druh, pojaty nejsou,visoua toKrtyto 4 svátky: Obřre stal se dvorním kapelníkem princezny modenské.
Od něho několik skladeb círk. v rkpse (Miserere,

AdollStětvt.aAd
'Pavla,
sv. “nn.-fr" řtnaNil/e.:- Kal.21, 33.

Nísí Dominusa

A
.
1683, 1758, malíř, od něho
Adolf listy. 1. z rodu hrabat z Tecklenburgu ve
Westfálsku, byl kanovníkem při dómu v Kolíně n. freska v rozlíč. kostelích města Bergamu aokolt. —
omo, bratr řed. n.1
1,741malíř,
R, vstoupil do kláštera cister. v Kampu a vyníkaje 'N

ctnostmi
4)by)lobyl
zvolen
za biskupa
osnabriíckěho
(1216
alž
si velikých
zásluh
o své biskup
ství 2a2pokláddán byl již za života za světce. Bísku
up
František Vilém vyzdvihl r. 6511jeho kosti z hrobu
a v 'stavíl je k úctě veřejně. jeho památka světí se
v iecesi osnabrtíckě 11. února, ačkoli slavnostní
svatořečení nikdy se nestalo. [(,-..r't. —
ul
fus), bisk. v Composte Ile v ve stol; byv tkřívě
.obžalován, že vlast svou chce zradit! Arabům, před

jeho hl. dílem jest„

laněnílse sv. tří$králův“ vko

Adolínus
v. Adelm
stele
s. Alessandro
v Buer mu.
Adol
olph

.ř.K S. _l.,s vLehnici ve Slezsku

1657, byl ve tdnl kazatelemv a praefektem studií;
2.1768. Byl spolupracovníkem díla „Regum Hu
unga
riae esta“; mimo
„Memoria po__sthumacae
sarís eoppldii., siveoeíusdemgesta variique eventus

nummís tríumphalíbus inscripta“, „Notata historica

Adolphus — Adonikam.
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de írnperatoribus Romanis, Graecis, Turcis“; „Co skytá se slovo toto ve 52 v celku 449krát: 40krát
moeeidlac et dramata ari"a. __ 2. s..Ant, malíř, v historických, 56krát v básnických a353krát \ kni
„ v Mikulově 1729, z. 1762 ve Vídni; pro kolie.
hách prorockých, a to buď v modlitbě, přednesené

Bo u, neb aspoň vnábo žrné' ečioŘohu.

Caso

kostel
v Míkuloivlě
o|iářni„
v.-Vve
cla\ —
3. Me rvyjmalovalobraz
dnja,
ne.d kl.
skotského
Vídni, r:. 1811, spr „Chronicum nlíterarium continens
jahvě, jindy
stojí
díversa opuscula, quae a RR. Patribus Bcnedictino— o5krát)s
(3iriat)
se JŠ“cm!,
s následujícím,
zřídka
kdysamo
(jen
so s_přebcháze'icím
se tvrdívalo,
že připona
zá
Scotensíbus conscripta typ_isq_uemandata vel solum
jmenná
„aj“Ogtratila
postupem
časauvýznam
(srv.
novohebrejskě
rabbizmistrm
můj,p
_.mistr ,syr
theca
(Videňl
modo adservantur“
ut man
ta
ln iplsius mojnasterii biblio
mári-—p_ánm :pán srv. též ?talskémadonna

Adolphus
Assíndía
(z Essenu)n.
Sierk
(dle
rodného de
města
Síerckku),
kartus an vdeTrevíru
ru,
:. 439; .v). „F.xercitíum de triplici mediíatíone, de
commendatione rosarii, de exerccítío remlssionis
peccatorum“ ; „Vita Margaritae, ducissae Lotharin
giae, quae obíit 1434“ (byl jejím zpovědníkem);
„Preces pro omnibus statihus et ordinibus eccle
slae“; „Devota exercítia“, vesměs tiskem nevyd.
Adolski lvan, ruský malíř v Moskvěl 706—1745;
od něho o razy v některých kostelích moskevských
d
i [Katrohra/dskýc
m,
' dám
m, město, u něhož vody řeky
ordánu se zastavil a nadul na z Jůsob ho
ž
osue není
s ísraelity
reku jos.je315).
'eho
známa; prechtázeii
eři stotožňují
s n olořja
Ěámuije na levém břehu jordánu, ju od usti ja
oAdomm,lm llór. maalell Adummím, LXX. n'eóa

franc. monsicur altd.),t
že 'adónáj znamenalo
jen pán, a nikoliv pán můj, ve kterémžto v 'znamu
ůrý
slovo to
se vyskytá
SZ.
ejnověji
však
Dalman vvebiblických
5\ě monoknih
afiich„Der
Gottesname Adonai“, Berlin 1889,str.'
dokazuuje,

že7,3
všecka
biblická4místa,
pro Hz.
náhled
uváděná (is.
Krá .30'
Král. 10,
13 ten
234,
4,
pochybna. Dle tozho teprv
ljsoupokzrldticky\

ch vymizel
významnpřípony
„aj“0a A. se pstalo tak často
uživvaným
jm
o
žím, žepsané
zaujalostopyt
úplně ttohoo
místo staršího
Nej
starší
zaměňov„ájahvé"
ní a nahra
zování jménavejahvě
jménem
A. (či
shlemdává
5 sech
Fi onov
c'hřeckýmZlvgtng)
a v ladšíc h
rukopisechepřekladu alexandrijského (starši ruko
pisy tohoto překladu píší slovo jahvě písmeny he

brejskými
Hi. \“)nahrazováno
Za časů Kristovych
bylo
ii—P
vesměs v mluvě
již se evm
A., :"vřeč
p'aotg, uváůamg 'zldayyiv, V_ulg.ascensio, ascen
sus Adommim, čzr. překl. „výšina Adommim" kra tiněnapak
slovem
xúewg.o Vex. Vu! izachováno
jest
dvou
mistech,a
více o tomto
'ína, o níž v ismě sv. na dvou místech zminka se místě pod heslem jahvě)o a v juditlllz 1610. Máme-li

inl: jos. 157 a 18'". Sv. jeronym ve svem Onoma na zřeteli,že.“\ln“0 : “3N_ — Bůh, pak pocho
stiku praví, že jest to končina mezi jerusalemem
ajerichem, zvaná Maledomim, což prý latině vylo pime, že nejeden text v NZ, který jmenuje Krista
žiti možno „ascensus ruforum sive rubricantium“ “UPLOC jest cenným příspěvkem k důkazu jeho
božství.

lěvána;
že často
jes
est od
tamloupežníků
tvrz
enskápro
na
pro krev,dodává,
která tam
ibývá

i.L'

Adoníáš, Vulg. Adonlas, libr. 'Adónljáh, 'Adóní

Hoaspodm
můj34,1
pan.Par.
]. čt\
tvýrt
syn Da
ochranu [cestujících,
a že toto
místo měollPán
ježíš jáhú_—
vidův zH
aggity( (2jest
Král.
32); poněvadž
pří podobenstvi
o milosrdném
Samari
starší bratřigjeho byli již mrtvi, domníval se, že
tému.
l.nj'estp
to n anější
Talat ed- Dám
nazriceninytvne
ravém břehu má právo na trůn po otci. ] hleděl se ho zmocnití
el-Qelt.
nejvyššímmístě'
jsou

řečenéQal'at ed„-Dám(tvrz kn ),

původu středo ještě za života otc0\a, podporován jsa oabem,

věkého, ale vystavěně na místě one tvrzee, o níž
sv. jeronym se zmiňuje. Pod těmito zříceninami
jest veliký karavanscraj Chán el-Hatrúr, jejž tra
dice označuje jakožto onu „u“hospod vopodoben
ství o milosrdném Samarítánu. Kdežto sv. jeronym
odvozoval jméno A. od krve, nově'ší badatelé od
vozují je od červeně barvy tam jšich skal, jež
odlišují se nápadně od bělavého a žlutavěho okolí.
on,
Mr. 'Adlán Addón iF s.dr 2"o
2Esdr. 701,místo chaldejské, z něhož někteří israe
litě pod vůdcovstvim Zorobabelovým vrátili se do
judska. Někteří vykladačí pokládali jméno to mylně
za jméno osoby.
Adonaj,/reb/."__1'Iš_t ('adónáj), jest složenina

veleknězem Abiatharem &některými ůredmky krá
lovskými.
le David b upozorněn na spiknutí,
dal ihned alomouna o Sadoka pomazati a pro
hlásiti za krále. 4. opuštěn byv od přivrženců
svých a boje se Šalomouna, utek se k oltáři &
drže se nrouhujeho, žádal, by mu alomoun slíbil,.
aoo.k
že ho pikuiů. Ale A.bpodroil
Aalomoun tlo se
slíbil,
nebude
strojiti
jen ačli
Po
mrti Davidově chtěl opět domáhati sendomnělého

práva
asvého a proto,aby sem

orntí spíše po

dařilo, žádag, aby sm si vzíiiuzaomanželku Abi
t.. alomoun
však _prohlě_dl2jelhoiúmysl
da jejv. usmrtití
(3 Král.
22b
ktea
réhož poslal král osafat, aby učil lid 1avztdržoval
od motllářslvi (2 ar. 17 —3. jeden 7. těch ná
m

čelniků lidu, kteří pečeti svou stvrdili obnovení
z plurálu substantiva, ktere zní v 551.178. (od smlouvy s Hospodinem (2 Esdr. 1015).
kořene PR : ji'l : panovatiči od H'IR či Adonibezek (l:br. 'Adónibězeq—__ pán Bezeku,
IXX Adwvzň'efc'z, Vulg Adonibežec), král cha
]J'l [ass. danánu : býti mocnýmj) a ze zájmenně nanejského města Bezeku (v. t.); kmenem judovým
řemožen, zajat a na nohou' l rukou osekáním palců
přípony 1. os. jedn č. '_(ai). tedy “J'išč, pán můj. zmrzačen, což uznal za spravedlivou odplatu za
podobná uknitenstv l, ež na přemožených vyko
Plural tento jest t. zv. pluralis intensivus, t.j vy
nával.
Vítězové
odvedli“
jej). Některi
s sebou mm
do erusalema,
kdež zemřel
(Soudc.
15—
žeA. bylo
slovuje plnost,
silu pojmu,
případě
plnost
panství;
jinak bývá
tento vnašem
plurál těž
zván pl.
ex jméno označující krále města Bezeku vůbec.
vÍ/Iówmáy
Adonikam,
Mr.
'Adóniqám,
LXX
cellentlae,
magnitudinís,měněsprávně
aspoňvběž
něm slova smyslu) „majestaticus“. ijenná
při
pona * (aj) by se měla psáti vlastně s pathachem (Vulg. Adonicam, náčelník rodiny, jejíž členové
666 (] Esdr.
23) se
nebo
667
apíše se skutečně tu, kde'aadónáj znamená člověka (2snĚově“)
sdr. 710)v sepočtu
Zorobabelem
ze zajetí
vrátili;

masora píše
qámec
místo
mimo to(1 vrátdilose
jestliže
slovovšak
to pravidelně
znamená Boh
ha. —
O gathachu,
hu vy šovým
Esd 89).jich 60pod vůdcovstvim Esdrá
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Adoniram — Adoptíané.

Adoniram, Aduram, hór 'Adóníram, 'Adoram,
Hadórám, LXX 'flďwvwájKl, ___uředniknad daněmi
za K.rá1
panování
Davidova
(2K 1.(32014),Šalomounova
(3
5,514)
a Roboamova
Král.
2 Par

byly
vlastní přijaty,
nemaji
děditipoze
zá
o.nazaZachovají
však právo
totopráva
ke jmění
5\ ých
přirozených rodičích a příbuzných
. musí se
státi písemným soudnním dohodnutim_mezi adoptu

adopto_vaným_,
soudní
zápi sootom
uschová
,i,
rbýti
ohlášena
též místodrži
10182.
Byl predstavenym
oněch ke
30000
dělniků
kteří jícím sadouu.
na
ibanu
připravovali stavivo
chrámu.
Robo
poslal jej, aby upokojil deset kmenů se vzbouřiv telstvís,ojiž také protso, že důsledkem jejím 'ezména
atrikách, k níž potřebí, jakož ke každ opravě
ších, ale li jej ukamenoval.
vůbec, povolení zemského úřadu vedle sou
Adon,ls slovem tím ve Vulg. Ezech 8“ přelo mamtraiční
ženo (Žár. Tammmúz v. t..
hlasuůžcírkevního.
Svaze jeárvní
a- i vzniklý
,po kud zvolenec
nezletilý,
jedině zrušili
5 při
Adonlsedech (kbr. 'Adóni-cédeq), amorrhejský sem
volením zástupců zvolence a soudu. Pak přijde ne
král jerusalemský, který vytáhnul seečtyřmi ljinými zletilý zvolenec zase pod moc řádného otce. —,
Z
a.
vzniká
zrušujici
překážka
manželská
králi proAti
Gabaonským,
se byli spojili
s srael
skými.
Avšak
od josue kteří
byl poražen,
zahnán
a ko zvaná cognatio legalis—
_
příbuze
enstvi
občanské
nečně i s ostatními králi--spojenci u Makedy po
(napodobeně), fikcí zákona stanovené, na rozdíl od
věšen (]osue IOL-“").
adopce (adoptio) __přisvojení, přijmutí někoho cog. naturalis (příb. pokrevné) a cog. spiritualis
za vlastniho syna (vnuka) způsobem zákonitým. (prib. duchovní). Církevní zákonodárství přizpůso

„Extraneae personaemin íilium vel nepotem legitima
assumptio0“ (S.
qu.) A. byla a je zvykem
u všechpráva
národůřímského.
Doocnilrk.
převzata
o čan
ského
( pr va
ímanů
byla a.
a) zadoptio
lena,
rfecta—
... adrogatio (arrogatio), 7.a sou
lasu vadařské moci (reskriptem vladaře) přijetí
osoby cizí a svéprávné za vlasttni a do rodinneho
svazku tou měrou, že přisvo enec pozbý\'_aje_práv
své vlastní rodiny, zcela přešel do rodiny přisvo
jitcle a nab 1 vše ch práv jeho pokrevného syna
(vnuka), tu íž se stal ijeho dědicem nepominutel
ným, b) adoptío (v užším slova smyslu) : 0
minus plena, imperfecta, kterouž osoba cizí ne
samostatná přijata za vlastní, zůstávajlc však i na

bilo se zde právu řimskémua tak se postupem
prvnich století ustálila překážka cog.1eg. vté míře,
žeeona a., kter v podstaaíě se rovná arrogaci dle
práva řím
mského — a to nejen svou formou, nýbrž
i co po právních účinkův- je zrušujici překážkou,
nikoli pak a. neúplná. A_rrogace zrušuje man
nžel
stvt: 1. na _vždy a) mezi adoptujícím a adoptova
n m; do
mezi4. adoptujlcim
ladoptova
ného
kole
ena (paternitas
galis s);
b) mezi adoptujicím a manželkou adoptovaného,

mezi adoptovaným
manželkou
(affinitas
legalis); a 2.na
čas, pkkadoptujíciho
ud arrogace

trvá, mezi adoptovaným a ditkami pokrev_ními iji
nými adoptovanými adoptujícího, _pokud jsou pod
a to až do
es.pPoslední
2. st. dottý.k
el. st. (íraternitas
Ie_tga1isr).
druh
dále pod
mocípro
otcovou
(dědovou).
obor občan r_nocíotcovskou
stanoví
jednotlivé
zeměProzákonodárství
žtské jednakpodminky1ákorntéa,jednaki rávní překážky té (f.rat 1eg.) není v Rakous ku možným,
jseji dosah jakož i způsob jejiho provedení.
Ra je
ežto ten,
kdo nky
vlastní jsou
_ditkyu
mnas
á, nesmi
nikoho adop
Podmín
tak stanoveny,ž
kousku platí u věci té některé starší dvorní de tovatí.
se téměř vylučuje možnost, by některý druh pře
krety,
př. 2 28.
č. 1206,
21. dubna
áž
té při zamýšleném sňatku ve skutečnosti
1820 _na
s 1659;
7.23.ledna
června1816
1837
č. 299;z 24.1
v_ůbec nastal. Otázka, je--li arrogace u nás zrušu
18% č.s37_2__2_dále _59 l79.—.186 ob zák. _Zobč.Ořís jici překážkou pro obor práva občanského, není
přesně rozřešena. Jedni kanonisté tak tvrdí, jiní
zení při525_2621
a- i7jedná cis.jsou
patent
9. srpna
č.
dle ztoho
všeho nejdůle
žitéjší ustanovení tato: Za vlastní mohou přijmouti toho upírají. Mezi překážkamh v o.bč zák. arro ace
1.83ob. z.ák obč., dlen hož
ti, kdož se slavným slibem nezavázali, že zůstanou uvedenanenni. Alez
svobodnými a nemají vlastních ditek v manželství mezi zvoliteli a dítětem zvoleným i jeho potomky
práva mají průchod, jako mezi rodiči a dětmi
ozených. Žvolitclé (lépe přlisvojitele—
_ adoptanti, táž
N manželství zrozenými, lze odvoditi, že překážka
atrloplujioc_i_)
mají mítidpřes_ 501e t, aot

oba manželé

(nejv
22.
84máč.býti
4307ř;
adoptovaný
(zvolenecu, Íépe přísvoujený)
a espoň
o 181et
mladší ne ]ChO zvolitele. Přivoleni řádného otce
je potřebí i lu zletilých přisvojenců, tím více ovšem
u nezletilých, event. přivoleni matky, poručníka a
soudu. Adoptovaný obdr 2
o zvolitele neb
jméno
rodu zvolitelkyné,
v_šakdpodržipře
dešl
šlé méno
rodiny své iš.ztroveň
echtictví
ro 'nné má-li

jaké.
Mezi
zvoliteli
a adopíovaným
maji též
práva
průchod
akom ezi ijeho
rodiči potomky
a dětmi
z manželství zrozenými. volitel béře na sebe moc
otcovskou, zvolenec však nepozbývá ani práv své
vlastní rodiny (v této věci zůstává a. dle zákona
rak. za arr ocgací práva římského). Práva mezi
zvoliteli a dětmi Z\olenymi mohou se do jisté míry
smlouvou i jinak vyměriti. A. může býti i pouze
jednostrannou, t. j. se
any pouze jeednohoz man
želů. Nemanželské dítky nemohou od vlastních ro
dičů býti adoptovány. K přeneseni šlechtlctvi a erbu
na adoptovaného je potřebí povoleni země ána.
Dočasně osvobození od činné slu__ž_by
vojcnsk ne
přísluší
synu zák.
adopztolvanému
13 prov.
nař. k bran.
15. dub. ( 55.č bod
4.5 ř..z),
ani

se
6. zák.
zá
z 3.adopci
pro nenabšvzá05domovského
z..) Dle práva
55.(9ob.

taková skutečně á'est. Ostatné r_nluvipro toiohled
na mravnost ro mnou a veře nous slušnost. Pro
obor
církevníAnstr.
platí quoad cans. ma'srim.
uct. , p__ro
iud.
eccl. ilnper.
.1856.
Dle toho jest arro ace ve sm slu práva řím. pře
kážkou zrušujicí,ja výšeu
eno; a. však dle obč.
práva rakouského jest překážkou takovou jen potud,
pokud adoptovaný e otlřízen otcovské rnocr ado
ptujicího aneb je-l prijat do jeho domu jako ro
dinnný člen. Neni-li toho obojího, jest a. neů lná a
nepůsobí žádné překážky. V breve
ia X. ze
7.b re.z 1856, jímž neplatná manželství v Rakousku
předrtím uzavřená kumulativně sanována byla, uvádí
se též manželství neplatná pro překážku co ci
vililS. —-Dle civilního zákona uherského čl. XXl
1894 551.8 a 131. jest p_aternitas leg. a affi
nitras leg. závadou manželství, pokud poměr ten
trvá. Podrží- li vlastni otec svou moc a \lastni matka
poručenstvi nad adoptomným, nepadá taková a na
váhu; není!! při ní užšího svazku rodinného. [Srvn.
Fr. lLa8641'l-rin
občanské:
vDrČKD
„: „Příbuzenství
mer, O uherském
právu adopce"
manžel
ském 1904.

Sdk.

Adoptiané, sektári ve Španělsku. Učili,ževKristu
u dvé přirozenosti, božská & lidská; dle své

obč. majsí děti adoptovarnéz v příčin dědictví tatáž
řirozenosti božské jest Kristus ravý, přirozený
práva, jako děti v anželství zrozené. Po _pr
říbuz
ale dlenež
svétoliko
prirozeností
lidské
ných zvolitele neb poamanželu, bez jehož pri\olení nili
enlvlastní
pravýSyn
a Boží,
přirozený,
za vlastniho

adoptlo filiorum Dei — adorace ustavičná Nejsv. Svátosti.
přijatý
čili adtoptivní
Syn Boží. ZOtcův
toho jest
plynul
jim
dr
uhý blud,
totiž: jednorozený
pravý
Bůh, Prvorozený z Panny Marlet oliko „tak zvaný
Bůh“ (Deus nuncupativus). Ale tatáž osoba nemůže
býti vzhledem na tžého Otceesynem přirozeným

čili vlastním a spolu za vlastniho přijatým čili
adoptivním; ze dvou synů musily nutně jim ply
nouti dvě osoby, a tudy dva Kristově toliko zevně
čili mravněs ojeni. A. musili tudíž nutně dospěti

k nestoriánství. Tento blud slu e ad0ptiáuství
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svého bludu. Svrchu jmenované tři missionáře
poslal Karel 800 opět do Urgelska, kdež okolo
20.000 a- ú od bludu odvrátili. Elipandus náležeje
pod pan
anstvi saracenskě vzdoroval srnnahá Karlo
vým: odpřisáhl prý se též svého bludu, ale zůstal- li
věrným své přísaze, nelze říci. Zemřel okolo 810.
S oběma náčelníky bludu Elipandem a Felixem v
mizel blud sám Srvn. spisy Flipandovy a Fei
xovy, jakož
i Alklumovy, Pauíina z Aquileje a Ago
bardovy
u M11pPL.XCVl—CI;Wa/clt,Hlst.

(adoptianismus), a \zuikl patrně ze špatného po
Adogeiřnorum
(Goett. 1755),rta
Ketzerhist.
sqq , Mad/ui,
Disse .detéhož
Felicis
et Eli
chopení
některých
výrazů
.
.
kteří
Otcovéz mozzarabskě
a spisovatelé liturgie
užívají pandi haeresi v Mig/le XClx ; Froben/ur, Dlssert.
zhusta výrazů: Filius Dei hominem assumpsit, hist. de haeresi Elipandi et Felicis; loan. B. En
indutus est homine, assumplus est homo (Syn
Ílclítóel',
Dissertatio
dogmatico--historica
v
'l/cfc/e: Conc.-Gcsch.2111642n.,llcljžn'h/tMi Ielc
Boží přijal člověka, oblečen jest v člověka, přijat
die spanische
jest člověk), kde „homo“ člověk)zznamená „natu wlestgothische Arianismus un
ram humanam“ (člověčens i). A. uživajíce tohoto Ketzergeschichte. Berlín, 1869; Back Dogmenge
způsobu mluvy zaměnili slovo „assumere“ výrazem schichte des M. A. Vídeň 1873, str. 10 sqq; Gunn,
,adoptare“, který znali 7. mozzarabské liturgie a Kirchens eschichte von Spanien. Rezno 1487. ll.
261
—298.
sv lsidora Sevillského, a mluvili potom o „homo

adoptlo fíliorum Dei v. synovství Boží.
adoptatus“ (o člověku “adoptovaněm), místo o .,hu
Ador v. Aduram
mana natura
(o člověčenství
ném).
A pak adoptat
byli již a“
snadno
svedení kt tadolptova
aby
adorace, adoratio, klanění se. Rozeznáváme
lmminemp adoptatum
m“ (člověka adoptovaného) na
u. A. v širším smyslu
Žvali „synem“ (filium), kterýžto výraz: „filius“ pro a-sitv širším a užšíms
tkaždý
druhu
::
„natura adoptataa“ se nehodil. Kdžžvšak tomuto násleží
nejen projev
Bohu úcty
nySlYpoklona).
i tvorům, Toho
andělům
totiž
adoptovanému synu žádne osobnosti nepřipisovali, a světcům, ano i vynikajícím lidem živoucím neb
ano roli tomu se ohrazovali, nechtějice býti po mrtvým V užším smysl však 0. čili klanění se
kládnni za nestooriány: řipisovali synovství nc (cultus latriae) jest projev úet), která náleží Bohu
osobě, ale přirozenosti, tcrá přece sama o sobě pro jeho nestvo
ořenou a S\\th0 avnou dokonalost,
není ani otcem ani S)nem, a mluvili o dvou synech
ojenýpojata
s uznáním
úplně od čili
něho
závislosti.
v jedné osobě. Svůj blud chtěli A. ze sv. Otcův “SIP
akto
liší se a.naší
od venerace
ctěni
svatých
a z mozzarabské liturgie dokazovati; avšak kdekoli (cultus h_yperduliaeet duliae), jež jest projev úcty,
tam užívá se slova „“adoptare oSynu Božím, jest která príslušl nebešťanům pro jejíich stvořenou
gc nadpřirozenou přednost, aod pocty občanské (cultus
to ve smyslu činném a ne trpném, t. j. Sn Bo
politicus), jež
se osobám (živým neb
„přijal“,
(adoptavit)
přijat“ (a optatus
si). Původc
ce tohotaonikoliv
bldluu'„_byslt
tElipandus,
arci mrtvým) pro jejich stvořenou přirozenou přednost.
řeší.
bisku toledský, a vedle něhoeFelix, biskup urgel
_.

ský.

adorace ustavičně Ne sv. Svátosti. Živá víra

1ud šířil se
ze bludu
Španěl bojovali
do Francie, jmsenovitě
do Aquitanie.
Proti
opat a touha, klaněti se Bohu rojjedinému dle slabých
kláštera v Libaně, po němž A. svě protivníky lidských sil důstojně, v)tvoři1a v církvi významu
„_bea/imlzýmíkadr'i“ nazývali, a jehos učedník Ethe
bohoslužbu,
jejíž
střed
riusb,iskupu uzýnamskPapež Hadrrian [. varovaljiž plné sllavnosti,
í.sv ods vznešenou
aern
ého Syna
Božího byl
založen,
785 španělské biskupy před adoptianským bludem.
vznešené
a hymny,
Poněvadž biskupství urgelské ve š anělskě marce vžtvořila
c rámy, velko
o.epostl modlitby
svou věřící
v duchu nádherně
do vlast
km
metropoli narbonnské a k panství Karla Velikého ního nebeského příbytku Božího uchvacu lei. Živá
náleželo, kázal Karel tento spor adoptianský vy víra a z ni proudící láska způsobila, že ja 0 David
šetřovati na synodě řezenskě 792, které sám před ustanovil jistou část kněžstva, aby ustavičně pělo
se,da1 a k níž se Felix dostaviti musil. Synoda za chváluBoží, v církvi křesťanské nejen scházeli se
věřícíukaždodenně k lámání chleba, jlmž přinášell
vrhla ústně
blud adoptiansk',
Felix
se jejímu
vý Bohu obět nejdůstojnější, ale brzo, jak vidíme na
roku
í písem , &
bylppodrlobíl
án do
Říma, kde
znova před papeežem lladrianepnolsll.svůj blud zav.rhl akoimetech (v.t.), tvořily se družiny, které vzdalujíce
Z Říma vrátil se nazpět do rge,1u ale brzo k do0
mluvám Ellpandovým navrátil se k starému bludu esvéta věnovalš se ustavičně oslavě Boha, jinde
aprchl do země Saracenů, bezpochyby k Elipan různé spolky a ratrstva která buď v jisté ldny
dovi do Toleda. Okolo tohoto času započal k pod  nebo hodiny učinila si úkolem společně nebo E10
se vdocella
nábožně
modlit žeě
k důstojnésvých
oslavsgoěovati
oha Jest
přirozeno,
nětu Karla Vel. Alkuin duchovní boj roti A-ů-m. domech
1111
R. 794 zavrhla veliká synoda frankfurtská za před nejčastěji a nejvíce klaněním uctíván jest
sednictví dvou papežskýcch legátů adoptianismus, v nejsv. Svátosti oltářní, poněvadž tento vrchol
a papež Lev III. vydal klatbu na Felixe na řlmskě lásky Boží nalézá se i v nejposlednější visce, kde
synodě 799. jmenovaný znamenitý učenec Alkuin
Ě
chrám
a
kněz
|
jediný.
Zde
vidi
oči
vírou
ozářené
oha živého třeba pod záclonou způsob svátost
sepsal po rozkazu Karla Velikého svých 7 knih
proti Felixovi a též čtyři proti 1in andovi. Karel ných. Církev sama ostup em času ozdobila mši
\'cl. posslal dva arcibiskupy, Leidía a lyonskěho a sv. liturgii nejvzne e'něši a nejkrásnější, která
chrida narbonnského, s opatem Benediktem anl velmi pri adně nazna uje vznešenost
ží a
zároveň srhuje srdce lidská k pokoruěmu kla
anským
do španělské
marky,víře
abyvpřivedl
ostatní adoptiany
ku pravé
Urgclu Felixe
sešli sea
v tichuuschovávánim
při pozdvihovánl
a přijímání.
nejsvětější
Svá
s Felixem a přiměli jej k tomu, že se ke Karlmi nění, 'aikostálým
tostl
ve
svatostáncich
chrámů
dána
tc
věří
do Cách odebral. Karel s\olal na podzim 799 do
Cách synodu, kde po jeho žádosti Alkuin 6 dní cím přiležitost,k1aněti se Bohu svátostnému za
každé dooby. Kristus sám oslavu svou v njsv
(ulizsputoval
jenž slibům
konečněFelixovým,
svůj blud dal
znova
nal. Karels Felixem,
nevěře v1cc
jej Svátosti napomenutlm svým sv. _Iulianě z Lutichu
pod dozor lyonského arcibiskupa Leidrada, u něhož o slavnosti Božího Těla a bl. Markétě : Alacoque
vLyoně 816 zemřel, nevzdav se, jak se zdá, v srdci o úctě jeho Srdce v nejsv. Svátosti posilnil. jake

adorace — adoratío Crucis.
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tu nyní závodění nastalo, aby toto klanění Bohu Někdy též, když po ukončení skrutinia bylo zjevne,
že kandidátovi chybi 'en málo hlasů do potrebné
ve
Svátosti
ukrytému
důstojněvbylo,
umě většiny, minorita vo lču poklonila se kandidátu
lecká
ostensoria,
monstrance,v
chžsvědčí
vystavován

že kněm
volba
a nošen
tel u vítězoslavn
průvodech;
apežena znamení,
us ořádána
konst.upřistřupuje.
Řeh
V Nyní
„Aeterni
to
dosvěbíyl
čuiiSpasit
nadšené
modlítby, ch
ymny
a ísně tomu
atris“ a„ eceet Romanum“, kdež epřípustnou pro
nejen vl'lituržií církevní, ale i v jazycích náro ních. hlášena volba per quasí--ínspiratíonem s oužítím
Vznikal zvl ště slavné pobožanosti,vjako čtyřiceti
příslušně
kvalííikovaného hlasitého volání iTakkla
hodínnv pobožno
ost a stří
stavování
.
Pdf

(v.t
ejdn otliv ch
obcriacth,
odpa.) ežePavlalil.,
etnáb
' schválenéhned
věčného

adorace, jako pokleknutí spolu s polibením nohou,

kla

ní a spookly_, které sir vy klyv za cíl větši jest způsob pocty vzdáva1yaž posud papeži jakožto
nejvyšší hla\ě církve.
nto způsob pocty jest
oslavu Spasitele při průvodech, ako bratrstvo
sv.
clava v Praze, a přizaopatřovánínemoc původu východního, a dosud se ho na východě

ýcc,h nebo usmiřovánihhříc
cůh ustaničnč páchaných
a urážek zvláště činěnýcir proti ne sv. Svátosti, jako
spolek smírného klanění katol národů (v t..) V po
sledních dobách velikolepé mezinarodni a krajínské
eucharistickč kongressy (v. t.) ruch tento ne en
podporují, ale mnoho působí k tomu, aby ůh
svátostný a klanění se jemu stalo se středenr ve
škerého života soukromého a zvláště veřejného.
Od dávných dob vytkly si klanění se Kristu svátost
něm
nu za hlavní úkol četné ženskě kon regace

užívá i u vznešených osob světských, zejména vla
dařův. V církvi per adorationem (někdy jenbncz po_
líhení nohou) bývalí za stara uctívání nejen papežové,
nýbrž za
i biakupověV|ba
osoby, jakoton
u bylo
ještě
ehořeV [. iBjiné
Ba papežům
i samimsvětští
vladaři úctu per adloratíoncm vzdá\ali, jako na př
ustiniánl. papeži Agapetovi r. 536v Caří,hradě
ustinián il papeži Konstantinoovi v Nikometlii,
Bedřich Rudovous Hadriánovi lV., Bedřich lll. Mi

kulášiV ., Karel V. chmcntu Vll. v Bologni, a od

korunovace
. 7korunovaci
až do _IindřichaV
byl
klášterní; k,alnění
klnejznámější
7,nichctih.
jsou:
1. Bene de
íktinky
věčného
zal. 1653
Kateřinou
Bar to
stálý zvykOtt
při římské
císařské. A/.
.potvrzeny 1676. Při smrti zakladatelky 1698 bylo církevní hodnostáři tak vůči papeži sl vedli, vidno
mimo jiné z příkladu arcibiskupa canterburyského
10 kláštšrů. přes
19001b 10svester.
31 kláštc'c
v italiizal.a Lanfranka r. 1071při návštěvě papeže Alexandra II,
Hollandsku
Ve výcařích

benediktínky,
klaněnívezagývají
se z příkladu sv. Anselma, I.anirankova l"nástupce, dále
i1857
v 'chovou
dr'v_.ek ktere
Mimoemimo
2k|áštery
výcařích
mají 5 klášteru chv. Americe. 2. Sestry Božího z toho, že v životopisea l_.lvalV.
porn
rntná se to
zvyk,a
Roman.,jehož
Těla (Monachette del Corpus Domini) zovou se častěji
nejstar 'akostary
í částtary
pochází
z dobžhOrdor
eh ře1.(1)rob'.r/,Díe
sestry 1" řádu sv. Dominika zřízené dorniníklánenr róm.
Sacrarnentaríen
Ordines,
35213),
stanoví,
že
má diákon
papeži přiu.mši
sv. před
čtením
evan
3,jeronymem(
P.
Piccinim v Maceratě v Ital
heatrnky( v. t.)4 Sestry věčného lglaámnlízal. čelia
polibiti
nohu.
Nyní pokleknou
a papeži
b' nohu
včříci
a klerikovč;
panovníci
a jich po
zá
1659 v Marseillu dle regule sv. August
od do
minikána Antonínal e Quieu (2.1676)."i.Sestry věč stupci líbají ruku; kardinálové ruku a nohu; ostatní

néaornklanění
(Adoratrices
perpetuae)z
1807
ě v klášteře
„alle quattro
íontane“ zl.
od Kate
řiny Sordiní. Pravidla několikráte v ímě potvrzena.
Dnes má
několikusmiřujtctho
klášterů, mezi
nimi
jeden
i v kongregace6ta
lnšpruku. G.Sestry
klanění
gísžoeurs
deTe
l'adoration
réparatrice)
zal. r.1850vPa
žr od M.
erezie Dubouch
he' a potvrzeny
1865. Dělí

híerarchověIllpolibí
nohu a kolena (.Stimmenam
M L.
n.,; Phillipa-,
)
pli

Adorackíj Štěpán lvan'ovič, ::.1817vgub.

kazaňskě, stud. v semináři kazaňskěm a na duch.
akademii kyjevské. Stal se duch. správcem při ko

stele
PetravKžjevě,
188.2 Sp. „Sobraníe
slov, sv.
poučeníj
| r čej, skdežz.
prisovokupleniem
razmy
šleni', izjasnenij i zaměěanij na otdělnye teksty
se
na 7.
sestrC ndé
chórov
ě, iaíčky akteré
sestryd
ve svjasčennágo písanija i na někotoryja rzrečenija
světě.
františkánky,
od žijící
r. 1908
i v Praze- 111.mají klášter. 8. Dámy věčného klanění
molimtevc
cerkovnych“
(Kazaň,
1863).
almleri,
omen
zal. 1857 od Anny z Meeíis působením P. Boone S.
v
Bruselu
aschvágany1872.
Mají četné či,
domy
Anglii
a Italii
ídí též bratrstvo
jakvBelgii,
u nás

.,

— Zvláštní kondgreogacekněží, kteří se věnují usta

zmiňují se Pto emeus a

vičnénru klaněrn nejsv. Svátosti a jeho()šíření zalo

(Thou), krále lrelrnatlrskěho,jejž otec poslal ke králi
Davidovi, abby lahorpřál kvlíatězstvínad Adarezerem

Adoo,rarn ":./zlu Haddró áml.

Gen. 1027(Vulg.y„Adu

ho kla tanův;
am“) ausadiisenepochybněv
1 Par.1 "' (\'ul. „Adorarn“
),hpátš'sy
jek
nejvýchod
jšíArabii,
s,ezove
paramlšenrtníc
spolekkvěčn
něn
nía ku
po
chudýcch
chránmů (v. t.). potomky jeho b li nepoch bně Adramité, o nichž
ženv
teprve Svátno
vm nulétmstoleti.
něžijsounejsv.
či

lin
nius. —

s

Thoa

a odezdal daremrnládobyz
s,tříbmé a měděne
(Pretr es de l'Eucharistie) zlaložena ctih. P. Petrrem se ,Jorárn“mistoá
r0;18'
l.A8'"
(nalu
tomto druhém místě čte
„A
do
oar
adorantí. strana Sociníánu, kteřípřiznávali Kristu

julíanern
(v.ěží
i.) |adorvatorn
vPaříži. (v.
Odt).K
něho
založen iEyrnardekrn
_spolek kn
kon e aci kněží při ojena i kon regace ženská:

adorat ooctu;
v. ador
božskou
ostactni slull „.\"on adorantes “.
nejsv.
vátosti
tářní. Václav
.1883
Budějoovicích
P. M.o Klement
|adoratío
Crucis oltářní
anazývákříž
se liturgický
vianě
se uctívá
na 'eiik ýůkon,
pátek.jímž
—
Petr, bývalš' vicerektor kněžského semináře, kon Kříž oltářní jest toho dne (jako celý čas od neděle

5111118
založil
v

regací kn žnsikou„Bratří

nejsv.

v.,

težd „Sestry

.

mž

připo' eny

Svátosti“

nejsv.

smrtelnně)
zahalen
rouškou
(8. R.kasuli
C. decr.
auth.
3535),
kterou
cele ia/ovan
rant odloživ
na

bvátosti't. [llndímóuc/mr,
rden unKdongregationen,
Paderborm
a:11a.í'par,Církevni
zákonodárství třikrátn odhaluje zpiv e po každé slova „Ecce

lígnum Crucis“, v nichž chór okrračuje: „in quo
salus mundi pependit. Venite a oremus". Celebrant
or.ace
adooratitoo,
způsob
pa stoje dal: v presb áří na epištolní straně oltářní
pežské,
kde voliči
o'evili
votavolby,
svá timzejména
z ůsobem,
že sklonílí před
nýrn kandidátem oleno a odhaluje nejprve astečně vrchol kříže (a summi
tate parum),p odruhě sto' e na vrchním stu ni 01
jejdtakto
jako
svého
poz
ozdravllíirationem
jest to
tudíž' en ja
a'k sizvolence
druh volby
er quasí-ins
(tam, kdepse
epištola dextrum
ítá) odhaluje
ukřižovaného
(brachtum
mCrucis),pravpo rámě
třetí
kde ní oliv a klamací, hlasígím voláním v..,t) nýbrž táře
timto veřejným aktem vůle voličů se projevovala. stoje uprostřed oltáře odhalí kříž celý (totaliter
o nábož. kolngreg., Praha 1903, l.]

Bkša.
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adoratorů kněží spolek ——
Adoro te devote

Crucemdiscooperiens). Za zpěvu slov „Venite ado
mus" šviehni kromě celebranta klečíce úctu
vzdávají. Před tím, asi mezi modlitbou za haeretiky,
řipraví se (od akolytú) předooltářem uprostřed
galový sametový koberec (o něco delší než kříž)
tak, aby vrcímí jeho část položena byla na nejnižší
stupeň
naň položí
sametový
polštář oltářní;
a přes tam
něj, se
jakož
i přes fialový
celý fialový
ko
berec prostře se užší hedvábné bíle' velum. Když
byl celebrant celý kříž odhalil, po třetím „Venite
adoremus“ sestoupí dolů, a kleče položí kříž na
onom koberci ta k, aby hlava Ukřižovaného ležela
na polštáři připraveném na nejnižším stupni oltář
ním. Celebrant pak vstane, poklekne před křížem,

určitý den ani na určitou hodinu; člen může voliti si

stentú jde
do prostřed
poklekne
na obě
kolena,
krátce
adoruje, presbytáře,
vstanne, opakuje
eado racl
po
druhé o něco blíže ke křížíapo tretíbezprostředně
u nohou kříže, políbí nohy Lkřižovaného, vstane,
poklekne na jedno koleno, odejde na sedadlo,
obleče se v kasuli, manipl istřevíce a modlí se
tam improperia z miss u. kteerý řed ním drží
kol
Mezi tím adoru'í kříž v ichni přítomní
kněí i klerikové. Laikov mohou rovněž adoro

podíl ve všech zásluhách a doobrých skutcíc jejích.
okudsv.zpovědlkzískáníodgustkůč
se tvká
aby_členové
konali sv . zp0\ ď nejméně
takdostačí,
často,
jak'jev
spo ek diccesi
a nadalpředepsáno.—Papež
odpust ky 20. pro Pius
1858;IX.schválil
Lev XII.
brevem z 21. ledna 1881 potvrdil spolek pro cel'
svvět a rozmnožil odpustky a výsady jeho, Pius
udělil spolku privilegium, že každý“ eho člen může
světiti růžence s odpustky zvanými „křižovnickými“,

každýtýdenden a hodine

mu nejlepe

hodí. S každou hodinou adorace s ojeny jsou
adoratora pínomocne' odpusttyk. 2. ednou za m sríc
obětovali tyto plnomocné odpustky duším v očlstci
a tedy hodinu na ten úmysl konati. 3. Každ
dýr rok
obětovati _jednu msi sv. za zemřelé spolučleny, a to
bčhem mesice, který od ústředního ředitelství se
ustanoví. 4. Každý měsíc anebo vždy za dvva mě
síce podati výkaz, že a kdy adorator svou adoraci
vykonal. Lístky tyto sbírá ředitel diecesní & zasílá
je ústředí spolku, kde se na oltáři věčného výstavu
uchovávají — u nás v klášteře kongr. kněží nejsv.
Svátosti v Bolzaně. Zasílání těchto výkazů jest pod
mínkou, aby člen ve sdružení setrval, a spolu pod
odejde
k sedadlu
na epišt.
anlgip
chór začne
zpívatistraně,
verše odloží
zvané střevíce
„impro mínkou k získání odpustků. Zároveň mají členové
peria“ (vizcpřísl. článek) a celebrant sám bez assi tím, že se podrobují vrchnímu vedení kon regace,

vati ltento _kříž oltářní, nebo lze pro lid věřící přni a dal sestaviti všechna rívlíegíla ve zvláštní sum
marium z 15.
1
. 1887
zřízen
pravitíkdienýtyto
kříž
k__apli
(ale
odny\ některé
se chovápoboční
nejsvětější
Svátost;
kanonicky
od května
kard. Parocchiho
_v Římě
a 6. spolek
kvě

Kdvž všichni vykonali adoraci, diakon zvedne kříž
a donese jej na oltář, kdež jej postaví na obv klé
místo. Mezntím všichni, icelebrant, na obě ko ena
pokleknou. Není-Il možno z technických _pričmlitur
gický úkon adorační provésti s vlastním krížem oltář
ním, lze pro ento deen na oltář postaviti kříž jiný,

zastupující
oltářní,jehož
seužikríž
e k opět
úkonuadorač—
nímu, apo křítže
funkci
se náměstný
uschová.
Vlastní kříž dlužno ovšem zakrýti ncbo pro ten den
odstraniti, aby nebyly na oltáři kříže dva.
r
adorat orú kněží spol e.k Zakladatelem spolku
tohoto b 1 P. Petr julian Eymard, kněz kongregace
Panny arie ve Francii,7t. 1811, vpovčsttsva—
těho 1868. Byl od 5\ého dětství „zvláštním ctitelem
nejsv. Svátosti, tak že bylo patrno, že sám božský
Spasitel si jej \'yvolil, aby světu, který víře sv. se
tak odcizil, cestu ukázal k nejsv. Svátosti. Ačkoli

ím
krátké době
vellce se
18%7ě
povy_šenpzoaarcibratrstvo
při chrámě
sv. rozšiřll.
Klaudia
Ob
ebpíná nyní tlakořka celý katolický svět ve \šech
dílech sv.éta Matrika p_ři
'atých vykazuje číslici da
leko př
000. Mezi leny jest 200 kardinálů a
biskupů. sV echách a na Moravě jest spolek tento
ve všech diecesích od let devadesátých minulého
století. kNejvelkoleůěcjšímiprojevy
hnutív posledních
eucharisti
ckého,
nimž spoe
dnět dal, jsou

letec)h Mimo
konané
mezinnárodní
sjezdy diecesní
eucharistické
to pořádá
_spoleksjezdy
a kra

Lnskě
Spolek ve
mávšech
svůj orgán
zvany
„buchar'čstia“
terý vychází
čelnějších
jyazycích.
vychází od roku 1896 (v Olomouci, 2 K ročně, čímž

hrazeny l výlohy spolkové). Pro lid vychází v Praze
již
na 10.
rok eucharistický
cích“.
[Hct'móut/ltr,
Orden list
unnd zvaný„
Kon ePoklad
ationen,věří
11.,

v řeholi
mnoho
a s jiné.
velikým
pra
coval,
cítilsvé
stále
povolání
Kaž(pýožehnáním
takořka pohled
ke svatostánku jakoby mu vyčital: \šecka tajem
ství víry sv. mají své řády, ktetré vím a úctuv ta
jemství to za životní úkol mají, a tajemství největší,
nejsv. Svátost, jest odkázáno na nahodilou takořka
lásku a službu věřících srdcí. Po velikých obtížích

416n. Vademecum
Bnejsv.
Svátosti,
Kroměřž pro české knézek an _,níse

podařilo
se mu založiti
sdmženíSvátos
kněží, kteří
se měli
výlučně oddati
službě nejsv.
(v. Euc
ha
ri
stiáné)
S tímto
svýmscllltěl
ctihksluha
Boží
Fymard
spo'itisdružením
všecky kněze
ev celémk
atoli
ckém světě. Přiv sti, pokud možno, všecky kněze,
aby Pánaježiše v nejsv. Svátosti sami redevším
si vážili a pak k němu svěřený lid ve li, v tom

ecclesiasticalibríll“(soeložcnokprosbč sv Karla or.),
oba v rkps. bibl.
ambrosianské
e[Sammcl—yogel|,
54—551
i noiosa
Gon
5.711.,.
ěrez

Aornd0.1
S. j., .v janověyzBrodiny
posledního dóžetcatamčjšíh01533,z. t
rektor

kolie arla
e v Miláně,
kazatel,depřítel
a zpouvědnik
Bo
o.r :p.:znam.
„Tractatus
cambils
mex
plicat ione Bullae
,“ „De disuci lína

de la Frontera 11751,deportovzánl 1767 s ostatními je

suity špan. do ltalie, „. ve Viterbu1,812 s).: ettcra
dommatica: Et unam sanctam catholicam et aposto

licam ecclesiam“ (1789); „Della privata autoritá del
viděl P. Eymard záchranu světa. Sv. Otec Piule.
sacerdozio evangelico su l' im edimenti dirimenti
sám s nadšením pozdravil plán tento a řekl: Mý
e sulle
; „Deldiritto
delcause
cleromatrimoniale
sulle anate e(1789
decim
“(1789 priva
„Dell'
šlenka ta jest od Boha, hledte ji uskutečnitil“Tím tivo
povzbuzen sestavil P. Eymard zvláštní řád, jímž by origine dell' immunitá del clero cattolico“ (í791).—

Glovanni

Agostino,

kněz, spoluzakladatel

knězi, přede\ším
neřeholníci,
družiěn
při-3
pojenl
byll, podobně
asi jako kk řádu
sv. ljeho
rantiška
Clerícieregulare_s
588 ad ss.).
pojí se terciáři. A toto sdružení nazval spolek kněží kongregace„
Adoro te dev
(„Rhym minores"
s s. Thomae
aador tan — A:.rociatia _racndolum ada/ala! um či Eucharistiam“), Vpřeekrásnýhymnus složenýs
galia .racerdoúzltír Cmgregahon115.3 Saala mášem Akv. kol. 1260 ke cti ne' sv. Svátosti oltářní,

mam. Členyssolku toho mohou ýti pouze, kdo
aspoň
ší svěcení
lenové věnovřti
zavazují
sc
' 1.prvnížvyytýden
jednupřijali.
celou hodinu
Pánu JežíšKia
před svatostánkem, ro zí'mati o největším
tajemství lásky Kristovy, díky vzdzávati,odprošovatí
prosby předn
nášeti. Hodiná ta není vázána ani na
Český slovník hohovědný 1.

nalézá se mezi
'e_žoporučují
se popost
ce
lebrování
mše modlitbami,
sv.
ání („orationes
celebrantionem

et CaOII'IíllllnÍOllmleíll
dicendae“ ); s ním

spojen odpust ky
pro knězz,e
Lev Xll. 20. pros. 1884, potom i pro všechny věřící,
reskr. 17 čna 1895)
7
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ad pacem — Adriaensens

c.aiaemnortod

aecmbývalve nazývá

„Ardumusanus“; obě tato jména jsou
starých míssálech nadpis modlite') (kollekt), jež se patrně porušené tvary jména Adramelech. [$rvn.
říkaalypři
udělování
políbeni kot
míru.umjm
peetresi
1re, vadeere,

l aPar.17"),

c o ngr_gegari,

AlteLex.
T:.rlammls
[,fagm
bilb. 1, 115,108DM
(Gen 1515,da:

s.1romážděnu býti

(Soudc. 210), rčení blblická __ zemříti.

ad perpetuaam (n. tuturam) rei memoriam, na

trvaalou, budoucí pamět, rčení užívané v záhlaví
bull papežských
hned poservorum
jměně papežové1
Pius
episcopus, servus
Dci. Ad (na př.
c
tuam rei memoriam), načež následn e text hully.—

Kalinrcln-i/Z'm

717111

Adramyttíum (Adramytten ), někd. bisk. v Malé
Asii, náleževši pod metrop. efeskou(Gam.r, Series
čl. adr
Srvn.uvádí
biskupy ts
t:;Mtlzll1—8t'14.-')),
:
nyní bisk. titul
uMdresus (Adressen. ),
rassus,
bisk)
(Ga/n:,
Series 438 uvádí biskupy z lněkd.
4521—69
írk. prov.

isaurské
lseleukijskou
(Seleucia Trachea);
nynlpod
bisk.metrop.
tiu
ad recolll endum zovou se onla duchovní cvi
ad personam, klausuie, již se stanoví, že nějaká čení (exercicie, rekoliekce), jež od biskupa kleri
výsada, privilegium, íakultaaapo.d přísluší pouze koví, nějakého přestupku se dopustivšímu, na s

jinak
věčnouužívá
pam sěeformule té i na ozna ení důkazu' pro

bývgjí,agni
7. pravidla
klášteře.
určité osobě a nepřechází též eovípiso na její ná uloženy
Ad regis
dapes,v některém
velikonoční
hymnus
stupce vaúřadě neebo naadržitele
.
os vuscus. dar nebo nešpo mi v brevíří římském; jest to zpracování
odkaz k aúčelům zbožným nebo k tomu, co s účely
poeticky cennějšího hymnu „Ad co en am
těmi souvisi, na př. naadace mešmg udržování věč staršího,
Hřlll orvidí et sot lis albis candidi“ ze
něho světla, pořizování paramentu a pod.
dlls_tol.,jenž_gořlpllsov7án
zime
Ambroži.
ignz
PL. Srvn.
XVII,
_bývgašgsvy
ad po pu11111111
v. super populu
ad precesv. adinst tan
.
1,207Mánel.217,0r,eZer,A11al. 11,46, Hclee, Beitr.,
ad prlmam (doplň s e s s i o n e rn), klausule kurie z. itur

adressy dopisů, jež zasílají úřady církevní, maji
římské,
značí,vnejbližší
že záležitost,
kterou jdea, býti
psány zřetelně a tak, ab udávaly přesně nejen
bude
pro
okterá
ednávána
sessí okongregace,a

jmeno prijemce čilí adress ta, nýbrž i naprosto
do&te do ya že
se vyřízení
odkládá.
mspospt
roximam
omnino et infal správné označení místa příjemcova, tak aby místo
lantder, l'klausule kurie l“římskě, která znamená, že určení zcela bezpečně bylo rozpoznatelno od míst
o věci, o níž jde, jednatí se bude v nejbiižší jiných. jde--lí o adressáta soukromého, dlužno i na
druhé sessi, načež že nebude již další odklad adresse užíti příslušně titulatury s udáním jména
povolen.
apřijmení osoby a jejího stavu (povoláni, zaměst
ad proprlas manus, označeni, jehož se užívá nání). 7astává- 11pak osoba ta více úřadů, dostačí,
na obálce dopisu n. úředního podám, přejeme-li si, když se připojí ouze označeni úřadu nej znač
aby dostal se přímo do rukou adressátovych, na př. nějšiho, a není treba uvádětí všechny úřady a tituly
se od úřaducírkev
„ad proprias manus Eminentissímí“, .,Celsíssími“, její (viz t1tulaturv)Zasílá-li
:k vlastním rukám Jeho Eminence" , „jeho biskupské ního přípis k úřadu nějakému, který má po zákonu
Milost “
.
na bvla
portaadressa
prostoudopisu
dopravu,
zapotřebí,
aby
Ad qucndamsenatorem ex christiana reli nárok
opatřena
v z lehlav1
(nad ozna
gione ad i
orum serv1
čením úřaďu, jemuž přípis plati) označením úřadu,
sum, potupná báseň (85 hexametrů) na kteréhos
od něhož
připč's
jest vypraven
(ku apř.
farního
senátora, jenž od křesťanství odpadl ke kultu lsí úřadu
ve Vel
akoviclch
u Prahvv“),
pod„Zadressou
dinu; nepochybně z konce IV. stol Bývala mylně by bylo řipojeno čislo jednacihó protokolu s ozna
čením c jde o úřední záležitost por-ta prostou,
při
skmíslována
lVyd. sv.
Ha.Cyprianoví,
rlel S.Cypr. anebo
oaper C príanuP::(rall
ipcr, při čemž nedostači jen všeobecné udání, že věc je
porta prosta, ani udání „ex offo“ nebo „in stricte
„C piš? Galii poetae Heptateucholsl'“ (Vid. 1891), otfícíosís“ a pod., nýbrž musí býti přesně označen
iAdraa
(Adraha),
Adrahorum,
někd. předmět, pro ně ž l1dopis nároku na orta roostou
v prov.
arabské,
přisluševší Edrái,
pod metrop.
dogravu požívá ku př. matriční záležioo.st) onečně
Blostra, nynl bisk.
musí
býti obálka
uzavřena
františkán přísné obser úřední.
(Zákon
z 2. října
1865 přitisknutou
r. 2. č. 108, pčelčeti
Adragna
Mehanšeor
|Ius,theol., deiínítor provincie odst.
vance
v Palermu,l
3.) Viz čl. dopisy úřední.
Adre
eav
a,ld (Adrevaldus Floriacensis), be
palermské, z.
).
virtu del veener.
seervo di Dio F. Bernardino della Sambuca“ (Pa nediktin kl. Fleury v lX. st011.,z..kol 879. Sp. Hi
lermo
.
storia translationis s. Benedícti“. „Vita S.Aigulfi“ ,
AdrahavAdr
De corpore et sanguíne Christi contra ineptías
Adramelech, Mr. 'Adramméiek, Lxx Havaně/11:7
bůh obyvatelů že Sefarvaim, jež král assyrský Íců1.Š(coti“; spisy tyto vyd. Mign: PL. CXXV
Adria mě. v Římě za Valeriana spolu s knězem
usadil17spo
říšeboha
israeiské
v[lAsarhadon]
Samařsku (b '1Král.
); vyvrácení
ke cti tohoto
obě Eusebiem, jáhnem Marcellinem a j. Mart. Rom.
tovali dítky ohněm („pálilí syny své ohněm A-ovi 2.p
Rdria (Adriensís dioec.), biskupství v sev.
a Anamelechovi, bohům seiarvaiským"). jméno
A. různě bylo vykládáno; mimo jiné ztotožňo Italii nedaleko moře jaderského, suffr. patriarchátu
váno bylo s assyrsky'm Adar-malik (: Adar 'est benkáts ého; náleží k němu 55 obcí provincie Ro
král), ale obvyklé drive čtení ideogramu Nl -lB vigo. Dle odáni hlásal v Adrii víru Kristovu sv.
slovem „Adar“ nyní přemnozí herou v pochybnost, Apollinář. rvni znám' biskup a-sk' jest Gallio
za to vyskyuytje se často „Adad“ (v. I. jakožto nístus, jenž se 649 zú astnil synody lmskě za pap.
jméno babylonského boha větru a boure, í jest Martima !. Beda Ctih. uvádí ve sv ěm ma rol.
snad „Adramclech“ emendovati v ,Ad.admelech“
Colíana,
biskupaa--ská
a--skéh08,O
tomkostelů,
není znám
žil. Díec.
má80 ale
tar, o300
kapli
— 2. s n krále Senacheríba, jenž spolu s bratrem kdy
svým arasarem mečem zabil otce svého, „když a oratoří, 250 světských kněží, 72 seminarístů,
klaněl se v chrámě Nesroch bohu svému“ , načež 12 kněží řeholnich, 9 bratrů- laiků, 90 bratrstev,
otcovrahlove37u rchli
do země
(v. t.)
4oba
Král.
Abydenus
uvádíArarat
jen jednoho
vraha jménerils„Adramelus“, Alexander Polyhistor

počet obyvatelstv190.400.

Adriasensens
(Adriaensz,sp.Adriani)
Adriano (Ha
drian
S..j, ní7ozemský
náb. popul.,

Adriaensz — adrianisté

1530v Antverpách, :.
157 59, Hurta-

..[Srvn

Sommera/age!

111s194.1158
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logzidael
difficultates“
zdařilé nměž
dílo,
ené
dle sentenc(Bamberg
ni Petral. 1729),
mbarda,

Adriaensz n.Adrianssen (Adriansen, Adria

obhgjujc dogmata popíraná jínověrci, vyvracinán

nus Cornelius,
františkán, nilzozem kazatel li
Sovy,
u. 1521v Dortrechtu,1ruggác;h

n_titkya objasňuje mínění, v nichž thomrsté a sko
tisté se rozcházejí; „Analysis theologiae in tres

partes dlvisae, juxta communiorem doctorum ordi
nem, methodo compendiosa" Norimberk 1742),
ností horlivé
uživalka protestantismu'.
potírání bludůvSp.
(proti
sandrovi,
Erasmovi
\lám Cas
skv: vněmž oproti bludům podáno j dro theologie po
„Den Spieghel \on den thien geboden“ (Zrcadlo sitivní, dogmatické, morální, ano i dějin círk. , v mí
desatera) Bru
1554, „
ven sacramenten nícěn svyc
ch jev1e.A býti zpravidla skotistou
vynikal učenosti a výmluvností,1 kterýchžto před

nutghele
tomelis
ende openbaerhyck
tesBrugge
by
van Dordrecht"
(k zámghepreeckt
o sváto
stech). Pod jeho jménem \ dali jeho nepřátelé dva
svazk kázání (sermoonenš'
a 569, by ho

a probabilioristou. sSrvn .MaM71g5119!
Un theolo
íen ignore du XVllle siecle“ v Étud. Francise. XV

). 97—102— 10. A. Ondrusovský

(An

rusovskij), u. v druhé pol. XV. století ?. bojar

zlehčii. [Cfr. Hunter, Nomencl. 11131941

mm

pap.
obdržel
biskupství
walesk_IullaR.ll.1507
vdal 1504
hlavní
své dílo bathské
„De veraa
philosophia“. Pro vučastcnství na intrikách musil
7. Rima prchnoutí a zd|ž0\al se od 1511 u císaře
Maximilíana l., jejž povzbuzoval v jeho snahách
po dosažení papežství, zúčastnil se volby Lva X.
a sněmu lateránského, pro účastenství ve spiknutí
kard. Petruccia potrestán ztrátou části jmění, načež
uchýlil se v ústraní (10 Benátt,ek kde zabýval se
v hradně studiem; 1518 vyšla jeho lat. stilistika
e sermone latino et modis latine loquendi; :.

vstoupil do kl. 1830a oddal se neobyčejně přísnému
životu asketickěmu, pro nějž nabyl veliké vážnosti,
tak že mnozí u něhoú těchu a radu vyhledávali; :.

ské
oddal se životu
nímurodinyk
za.l kl.moskevské,
na březích ladožského
jezera; duchov
z. 1549
(ubit od loupežníků), Rusové ctí jej za svatého
Adrian, papežové toho"jména v. Hadrian
26. srp.
k..v) Srvn. Ponomarev
Adrian, Adrianus (Hadrian) 1 mnich a kněz (svátek
vPravosl.
bogosl.
encykL
1,
349—352.
— 1 A.,
v V. stol., jak se zdá, žák sv. jana Zlatoúst., stou poslední patriarcha
všeeruský; u. 1627,stal
penec exeg. školy antiochijské; :p. Einar/myf se 1678 archimandritou moske\skěho kl. čudov
:- g mg ůeíag mafpág; avšak není to úvod do ského, 1686 metropolitou kazaňským, 1690 patri
knih bibl. v nynějším smyslu, nýbrž jsou to herme archou moske\ským; jsa krajním konservativcem
neutickě výklad)! obrazných rčení Písma sv. vyd. protivil
se reformám
Petral
]ehao
spisy, hlavně
: oborucararus.
kanonického p_vráa
Dawdl Ílloešc/lz (Augšpurk 1602), Ang/Ž 15.6
pastýřské listy a různě promluvy, byly dosud jen
XCVH
—131n2,Gr)'.rrling1888
Caste z části tiskem vydány. Srvn. „Zápis o koněině patr.
1esí(A.lde3Cor
e,to Hadrianus—2.Castellen
mosk. Adriana“ vydal M G. Popov v Chr. t. 1892
Titov, Russk. r. cerkovl, 198 n., Palmíeri,
v Cornetu,
studů ytliltišof
v ímě,a vstoupil
služeb
sis),
humanista,
státník, u.do 1458
n. lpašzn
159
urie r. kollektor1 dorl.pap
Vili.odposl
l, l4—16P, unter/iš vPrav. bogosl. enc. !,
5—.356—12.Pošechonsky,rusmnicthVl.
jakožto
Skots klnnocence
a Anglie;
pap.n Nomencl.
Alexandra Vl. bylo mu ulokžaeno, by proveedl re stol., zal. poustevnícký klášterv jaroslavskě ber
formu an l. duchovenstva; získal 51 přízně krále
nii; usmrcen 1550od loupežníků přepadšich
rvn. kAášter;
. o
jindřícha 11.a byl 1502 jmenován_ biskupem here od Rusů pokl. za sv. (svátek
fo
ordským. Potom stal se sekretářem řeč. pa eže nomareu v Pravo si. bogosl. encykl. 1, 35—1352.—
a zástupcem Anglie ři dvoře římském; 1503 u iněn
ruskš XVlll.stol., zprvu stoupe
kardinálem tit. sv. hryso ona, dal dle plánů Bra 13. A. rozkolník
sekty fedošeřevské(
epoJaovské),pozdě
| spolu
sbratrem
svym vanem zakla
nove sekt tmguně
maníových vystavěti palc (iiraud-Torlonia; od nec

drlan
n.sv.v Hadria

sv.

V.Adriaen
Hňmstedius
v Hránmste
1521 na cestě do konklave.
—
nelius

(vt).—1.4 A.Semen0vks ý,

v emeno
onvě,

1853. hp. Rukovodstvo k duchovnij žízní (2 sv.,
Petrohr. 1861; Nazldatelnyja izrečeníja l kelejnyja
zapiski (Vzd lavaci výroky a klášterní zápisky
2). Srvn. Palma/í, Nomencl.

Adrianí, Ariana (Adrian. dioelc.),nyn. Adir

nás, někdejší biskupství : círk. provincii Bythínii
pod metropoli nikomedskou (G(farC/lia cat/U) dle
Gama-c (Series 450) náleželo toto biskupství pod

Perglet\ 4prov.
Pamíylii; Gaim uvádí jměp'a
čtyř bísk.z
—879
dius aAdría7nistě. —5.A.prvníheretik ruský, metrop.
Adriani 1.et4Adrianus v. Adriaensens.
mnich eunuch („skopec“), snad přivrženec sekty
bogomilův; 1004 kázal v Kyjevě proti hierarchii ::
2.
(Adrílanus)
Francesco,
u. v San Severino
kánonům církevním. Metroopolita Leoníius jej uvěz
v5.
1573 kapelník kostela lateránského
imě,k*011575.
Jemu(v.
bývají
díla
nil; ndle(,'/:eríg
uzprávy Die
letoogisce
bludy
svě odvolal.
ektenNestora
der russ.
Kirche
(_Lipsko Adriana
Willaerta
t.).—om lemapřipisována
nec (Lau-_

rcn tius)z

Luccy, dobrý lat. básník, učitel při

8r98nzjvpřek1.
prof. But/zoom,
707. Sp Carmen de s. Nicolae
russ
nj cerkví rusk.
(Petrohr.
1903) st'. Razkol i sekty
A. semináři v Pise, z. 17

Matouš,
židovsko-španélského,lékař,pře
Myrensi (t.1
(Lucca 1667),
in de
laude
em ss. lnnocentium
Carmen
laudlbus
cardln. Sci
stoupil v,a úvodu
'eěmcku
ku křesťanství,
vyuč.h ebrrej carmen
štině (také ve Wittember ku nějaký čas v době
e iC
t (t. 9669), Viennae obsidione liberatale
"(Cii683
Lutlíerově). Sp.„1ntroductioin linguam hebraícam“, FÍIQniitsas
Heložil několik křesťanských modlíte
7. A.
adrianístél. domnělá sekta naopočátku křesťan
onzenský,
spolu s Therapontem
l. mon
ství, v. menan
nrd isté X\_'l.
—.2od onížsekta
prote
zenskeho
v kostromské
b., světeczeakl.
rus. k(5.
kv.) stantská
v Hollandskuv
jsou zprávy
v. Therapont
Monzens ý. — 8. A. sakrista kl. velice neurčité.jakožto zakladattelljejíuvádíse Adrian

novospasskíjského v Moskv ě; rp. Kraíkoe opisa Hámstedius (n vDorírechtu1524,s.vBrucggách1581).
nie stavropi íalštagoa Novospasskagoncmonastyr_a Byl prý to jakýsidruh anaba tístů; jejirchpřemršténý
asketismus zvrhl se v nevžzanootm avů. K seektě
této náležely
většinou
Zdádlužno
se, že na
některé
o tétoprýomn.
sektěžen.y
přičísti
vrub
n. v2. pol. X 11.stol. vNancy, „_v Neufcháteau 1745n; zprávy
byl kazatelem, lektorem theol. definitorem a quard. falešným zprávám šiřeným protí Comeliovi Adriaen
různých konventů a kustodem provincie lorrainské. szovi (v. i.) jenž z kajicich žen, jichž byl zpověd
Sp. „Liber argumentationum super praecipuas theo níkem,utvorí1družinut. zv. adrtaniste.

(Moskva 1821(HadrianusaNan
amí'erz,Nomcego),kapu
l,14.c_
9.A.zNanc

Adrianopolis — adstantes
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Adriano olis, Hadrianopolís 1. (nyn. Drino declaramuset deíínimus“.Ctr. szingcr-Banuwarl
pol), něk. metropole prov. haemimontské (srvn. Enchir. symb.10 343.
Ad Saeram Petri sedem, bulla pa eže Miku
Gar/l:, Series 427), nyní arcíb. titulární; v. Drino
láše V.z r. 1448 obsahující konkordt vídeňský

po
0.1metrop.
— 2. někd.
dbisk. v prov.
líonorias
Asiei (aschatíeznburský),uzavřený s Bedřichem llí. (Num,
pod
Claudiopulís;
Gom:
(Series(Malá
442) uv
".
několir biskupů z let 325—879; nyní bisk. titulární Convent.

Adnanssen
Adr anus v. v.
A Ardrinaensz
Adr .chem (Adríchomius) l,CamruciusKristian
ruicr van Adrichem),n

ad sanctos viz ad mar trey
adscriptl glebae_— na hroudu či pozemek vá

zani, k hroudě připoutani, zváni ve středověku

elitu 1533, v sv. na

Ětavu ak
zemědělského,
řikali
kněze 1561, byl ředitelem vkonventu sv. arbory příslušgíci
Hórí
„nápravnici“ jimž
a kteří
bezNěmci
svo
lení pánova statek svůj opustiti nesměli. Bylo to
vn. Delfltu,
reformaci
z vlasti
vypuzen
z. v Kolíně
R. 1585.S
' tajesu
Christi
ex quatuor
evan jakési (mírné) nevolnictví, kde nájemníci (coloni)
elístis brevlter clontexta (Antverpy 1578), Thea na statku některého pána bydlice a pozemku i_im

rum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum
tabulis geographicis. Dilo toto skládá se ze tří
částí: prvm podává zeměpis Svatě země. druhá
popsání jerusalema, třetí kroniku od stvoření světa
až ke smrtissv. jana Ev., kterouž autor klade do
09. A. sám
mvy dal 1584tiskem ouze část druhou
jakožto dílo samostatné pod n zvem „Jerusalem
sicut Christi tempore íloruit et suburbanorum in—
signiorumque
historlarum
descriptio“
p.otom znovu
1588 a eljus
59.3)brevis
Tuto část
Daniel
am z Veleslavína přeložil do češtin
1592
(„Vypsáníiměsta o_llerusalema“),Ondřej _lan rankie
wicz 1671
lštlnč ele
(„jeruozalem,
bylo1590
za
czasów
Chr.doPgna“
ov šlo jakie
po prv
rvé

v Kolíně
a b1)28,
10 potom
(1593,
1600,
1682, eště
22a nj.),kolikráte
požhalo vydáno
veliké
vážnost a dosud cenyl nepozbylo. Srvn. Harla-,
Nomencl. 111327 —27.
drr,o mč. V5Alexandrii spolu s Viktorem a

přiděleného
jakoe léna,
často
děti Este
re
cházelo,
užívajíce,
byÍipktere
ovinnl
pánui na
svému
dávky odváděti a určitě služby konati, jsouce jinak
(až na onu adskripci) volní a poživajíce ochrany
pánovy. Vyvinul pak se oměr tento jednak ztoho,
že sedláci, dříve svobo ní, ochrany mocných pánů
vyhledávali, jednak že se v tento mírnější poměr
nevolnictví premčnilo působením církve bývalé ne
volnictví či otroctví vlastní. Ač neb li „náprav
nicí“ (coloni, nájemníci) osobně zcea svobodm
souce na hroudu vázáni, řece děti jejich směly
ez pánova svolení jinde slgužiti, řemeslu se učiti,
na cizích panstvích se usadíti. „Nápravník“ pak
sám, chtěl-li najatý statek opustiti, musil napřed
všechny povinnosti své a dávky vyrovnatl, úmysl
svůj, že se vystčhuje, dát v kostele oznámíti, a pak
za jasněho dne se odstěhovati. Později arci poměry

tyto se zhoršily, když tento poměr změnil se %]
unás
po
husitských) \iz:nevolnictví
a až
v t.válkách
voč.í věčens
ewa/tl, řísně,
řesf sociol.

Basillou (Mart. Ro
om. '17.
„Alexandriae
sanctorummartyrumAr
onís,května:
Víctoriset
Basda “). l. 176vn.; Fiedler, lŽemědělská politika |. 48 nn.)
erd',
adscrlptio 1. připsání, přidělení, přivlastnění,
Adrlzza Giuselpp
kapeelník při kathedrále
v„Tumant
Anagni ergo“,
v XVll„Sah
N které „Dor
skladby ojeho zařazeni někoho do poičtu příslušníků nějakého
lstol.
eeRegina
stavu, ústavu a pod. ipak byli tomuto stavu,
ambíno“ [pastorelia) vekrál. bihlíolhece blerlinskě. ústavu atd. aditiv/1, ku př. mih/we ad:„Tí/FH,
Adrizzonus Tom š El láš, dominikán,pocháze
cca/cda: adJcriplz. — 2. při sání, zařazení, řidě
leni klerika k některému uri itému kostelu d 10 se
jící
z Ligurie,
lektor
bohosl. primum
v_e íníd
vPraze,
:. 1682
:p. Com
entariusin
caputev
ange za tím účelem, abyp
něm ln'číté povinností a
lii s. j'oannis (gun 1656); v kommentáři tomto posvátné funkce konal 3 za konání otticía toho
scholastickým způsobem o říslušných m steriích stavu svému přiměřenou výživu zabezpečenu měl.
Ta ková a. (jinak též intitulatio, za sání do ma
ňíržeazevrubně pojednává. fr. Hurmomencl. triky, alha, kánonu kostelaa) hayladríve nutna při
adrogatío v. arro atío.
udělování svěcení nižších i vyšších, jelikož církevní

Adrumetum v. Ha rumetum.

'

kánony zakazovaly
svěcenti azbsolutni
bez titulu,
avydáván
byl o tom
dekretči adskripěni
adrumetská loď nloíov Ž/Iógayv'rzqtov(Ska
(viz: absolutní svěcení). Ntynzí,kdy stará disciplína
272). Sv. Pavel a jiní vězňové, manjíceal
býti doptra církevní ve směru tom u,volněna jsou „clerici
veni
dokterá
ímapatřila
v Césare'i
vstoupiln. jejiž!.majetni
tj(. certaecuidamecclesiaeadscr i ti“ ti,kdož
na loď,
do drumeta
v Adrumetu prebýval. Adrumetem nebo dle cxtu po vysvěceni službou af trvale, ať do asně někte
rému kostelu říděleni jsou.
řec.
rozumděrtuidlužno
městolépe Adramyttiem
Mysii, a nikoliv
m, přímořské
měsot na
adscríptíons decretum víz absolutní svě
severním břehu Afriky. BylaAtoruaterně loď kupecká cení (sr
Adso (Ádson, Assson, Azon), spis. círk. x. stol.,
a složila v Césareji zboží, na ež ji chysta iCl se

na cestuje zlpáteční
najal pro
vychován v kl. luxeuilskěm,
staldervense“
se 978 opatem
kl. Montier-en-Der
(„monasterium
ie
zavezla
pobřežíFestus
Malé Así,e
dež vězn,
doufal, aby
že byl
zastihnou loď, která by měla cestu do ltaííe.
chalónská), zreformoval několik klášterů, položil
_dryan wic (Adrzejowic) Waleryan, do základ kn ádherně basilice v Montier--en-Der, vy

na Litvě
prvé mohl
pozěbyggzchs
statků
klášterních,
_pol. XVIpolský,V
stol kazatel
dVobě v Slupicích
akaronlsmu
psal včistou
cestě vráceni
do Sv. ze
S.;
E„pistola
Adsonisz. ad
olštinou. Sp. Kazaanie naa ogrzebie Dadziboga Gerbergam re inam de ortu et tempore Antlchrísti“
ladyslawa
žmudskiego“
(Varšava
1630,Sluszki,l63kaszPlanica
Lvo

[spis tento připisován bylAAlcuinovi. Rabanu Mau
anosvětců
once
isv. Augustinul
životopisy
Ad sacram beatí Petri sedem, konstituce pap. roví,
několika
lraucouzskýct
z doby amerovíngskě
Alexandra Víl. : 16. října 1656 proti jansenistům
er,ta sv.
(v. t.), v níž vzhledem k zavrženým od lnnocence X. (sv. ansvveta, s.vBaFro
Bercharia
a sv.
sola)l D(A'Ilz'gne,
PL.aC)()(XVll.)
Huf/er,
Nomencl.
—922.
1653 konstitucí „Cum occasione“ pětiv tám \'y Srvn.

adsperges víz as
es
ňatým ze spisu janseniova „Augustinus“ prohlášeno:
„Quinque illas propositiones ex llbro praememo
adstantes nazývali se asi od poě. Ví. stol. vě
řící, kteří b li pritomni mši sv., aniž by
řinesli
rati Cornelii jansenii episcopi Yprensis, cuistitulaus darů
obětních & přistoupili k sv. přijim ni, na
est „Augustinus“,
excerptas
em Cor neli10
intento ac damnatassíuisase rozdíl od otterentes. Srvn. Cab/ol [,

adstantía — Aduram

adstantia, slovem tim ve středověkých obroč
ních nadáních oznnuač
uje se povinnost pomocných
lšgěží
assistovati faráři při fundovaných bohosluž
C
ad tempus, dočasně, na rozdíl od toho, co jest
ad tempus vel dies vitae, doživotně, ku př. volby
představených řádových na čas a na doživotí.

Muarte Didakus (Diego) František, do
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a francouzském nemohou a-i dodatečným sňatkem
rodičů (per subsequens matrímoníum) býti legiti
mování (c. 6.X .W. 17, Bened. XIV. Redditae 5. ms.
1 ' .
t..25 dubna 1890), neboofpodm nkou
legitimace jest, aby v době početí dítěte, nikoli
v době zrození, manželství mezi rodiči jeho mohlo
býti uzavřeno. A_proto nelze omezovatí nemožnost
legitimace a- ů jen na případ, kdy quaiiíikované

minikán, 11.1566v ara osse, studoval na univ.
lcale, 1594 s jinými omínikán odebral se na cizoložství samo eypřekážkou manželství vyluču
Těto
vý)im
rak. oběan. zkoníkoídčule
nezná,
(s 161
.), dovo
ujed odatečnýmsňatkemr
Filipíny, odkudž pokusil se o hásáni evangelia jící.
všech líčílialfžseíikýchdětí, tedy | a--,ů byl--11
mu aDvakrátc
Kočínčíně,
a13eprlo veliké
překážky
úspěachu.
(1601608)
podnikl
cestu bez
do grtímací
oteec eženat
matka
dboná
(výnos mi.n
kultu
na 1857
č. 02%1).
Cizoložství
manželky,
ikdyžrvbylo prokázáno, nemá samo sobě pro
dítě za následek ztrátu práv z manželského pio
ení plynoucích, pokud se neprovede důkaz, že

Španěl ve věcech missiía a svého řádu. . ]
stal se biskupem díec. Nueva Segovia na Filipínách,
kdež: 1638. .S). „Relaación de muchos cristianos
que han decidtdo por late católíca en el japó

desde ei aňo 1616 haste el de 1628“ (Manila 16321, dítě manželem ženy tě zplozeno býti nemohlo, 'ak
1640), „Relacíón de algunas entradas que han hecho žádá ej 5 158. ob. o. z. A--i všakkmohou zvl tní
los r_elígiosos de la orden de Predicadores de la milos' papežovou (legitimatío pleníor) nabýti prro
provincia dcl Santo Rosario“(t. 1638), „Historia obor církevní všech kanonických účinků legitimace
13. X. W. 17; Reddíta eš— 40.) právě tak, jako
de lajaó
provincia
del Santissímo
de Filipi
nas,
yChyna“
(t.1
, Řosario
Saragossa
1693), jich nabýti moho
v oboru občanském
illegitímní milostíou panovníkovou.
Vadnos všichni
z ne
„Relaci
Ilide los
gioriosos
de del
seís Santo
reli dostatku počestného zplození pomíjíu a--ů, jka
iosos neSan
Domin
de martirlos
la provincia
osario" c(Manila 1634? Valladolid 1637). Ze spisů u jílných iliegltimních, slavnnými řehouiními sliby
těchto zvláště dějiny dominikánské provincie na X. 1.7.) adispenlsí
(srovň.
— ad eríum
v. írregularrtas
cízoioo:žsnví. ex defectu
Filipínách jsou důležityp ro historií ostrovů těch; natalíum).
vysvítá z nich mimo jine,pkterak činnost řeholníků
adultus
(dospělltš',
tělesně
zralý). K schopnost
označení
stupně
dosp losti,
jenž podmiňuje
ochromována byla hrabivostí úředníků španělských, onoho

plození aprávní
ne u ivšechs
se
kteří domorodce lzotročovali a demoralísovali.
vmiuvé
\výrazuesa.tešněndostavuje,
mských užívá
rávních
školurčovati
Kassiánú
a Prokuíejánpů,
zdac edos
má
jistými
lety, v níchžv
mnělost
pravi
AdullernUlbro
_los.
přepisuje
Adullam,
tamtéž 'Adullám;
1215 všakV1d6.du"
lm,133-5
na
všech se
ostatních místech: Odollam) bylo“1město původně delně se dostavuje, jak tvrdili tito, aneb skutečnou,
kananejské (jos. 1215,Gen. 38%) Po zabrání Pale lékařsky prokázanou schopností, jak tvrdili Kas
stíny dostalo se v majetek pokolení judova. V je síáné, rozhodl císař Justinián na prospěch
hPro
kulejánů, stanoviv, abyd osopělsst určována
byla
uando tutores, a sice při pohlaví
skyni
poblíže
tohoto
městapjčí
místo
mcáráh_
— jeskyně
mccádá—
_
von
ojest
st?] čistí
skrýval
se lety (1.3.
David Opevnil
před Saulem
(1 Krá 1,221*, 2 Král egyptským
2313). R0
boam
toto město
t'tůtokům

mužskéim
Oknapiněným
rokem12.,4. aniž
a přibypohlavi
žen
enym rokem
třeba bylo
lékařskcého ohledání. Stanovisko to zaujalo též
N. 2. pokud jedná
se o manželství a edno%uchá obročí vyšších svě
cení nevyžadující. _Iest to však při manželství jen
praesumpíío juris et non de jure, jež nevyluču
možnosti, žebby Kromětěchto
doospělost i dříve
nastati mohía
(c.31V.2..)
_případůjest
však
po zákonech círk. a. ten, kdo prekročil sedmý rok
věku svého čili dospěl k letům rozumu (anni dis
cretionis), kdy počíná mravní zodpovědnost a zá
avznost
positivní božskea., ít.církevní
kzákony
(viz
aetaspinití
can.P).
i. ten. kod
do
let rozumu vstoupil, svobodeně rozhodnouti se ve
věcechrak.
víryatkřest
Vedle14.
občanských
zá
konů
jest .,tenpřijmoutí.
kdo anplnil
rok věku, bez

(2Par.a1 israelským
117). Micheáš
možům
hu (el")0
sespředpovídá,
r'vatí prřže
ed vel
ne právo církevní (.c 6,

přite
emle vA- ě. Někteřípeřílslušnicípokoleníjudova
nváratu ze zajetí babyl. se v A. zase sadili
(D2
Esdr.113('.)
ju da Mak.
tu později slavil
seu
asvým
vojskem
den sobotní
(2 Mak.
K
lc

želo toto město? Dle polohy udané biblí namiastech,
právě citovaných, dlužno 4. hledatí někde nasv ahu
hor judsských v rovinu Šefeiu. Dle sv. jeronyma
hyln A. vzdáleno 12 mil [: 18 km] na vychod od
Eleutheropole (dnešní Bet-džíbírn). Francouzský

archaeolo
archěol.
serie
[XX Clermont-tGanneau(Revue
]] 1875., 23r1. nn. a 1895
str. Nouv
262),
a po něm skorem všichni novější topograíově mají
za to, že biblickému A. odpovídá dnešní ssutína
zvaná Chirbet íd el--rqije, v údolí es--Sůr, na jih od rozdílu pohlaví proto lze uteprvev tomto věku
zříceniny Chirbet eš- buwěke. jeskyní, ve které se dle vlastní vůlenáboženské vyznání si zvolili, v čemž
David skryl před Saulem, hledali neprávem někteří
kVČSVOSbOdš
jeho achrániti
(mezináb.
zákon
1.4),
teprve vmají
tomto
věku s_ehopen
asi 2 hodiny na východ od Betiema v údolí Charetůn úřady
(zvané tak od sv. Char i,tona (z. asi 410), který tu
Adumm
v. Adomr n.n
(2550rvatisservandis) platnlě manželství uzavřiti. .Sdt.

trávil
život);
dnes všakterě
všeobecně
se
má za poustevnický
to, žeese
vid
skrývaI\
z četných
jeskyň v okolí zříceniny Chirbet' id ěeki-|níje (asi 4 ho

diny na jihozáp. od Betlema)l (Bádecěer-Benííizzger,

Ad universae,bu11a

Benedikta XIV. z 3. září ..

al
1736 opresídelnčnšln
povinností biskupů. (Bull. Bened.
Ad universalis Ecclesiae jest breve papeeže

Palástina'i.
sko ]
X. ze 7. února 1862,ježmmá pro právo reholní
adulterini Li cizoložňata,scrízolložně
zplození). ch.rávo Pia IX
řím.pokládalozaa- ny nemanželské detí rovd. ženy, velikou důležitost, jelikož jím stanoveno, že v řádec
mužských
může nikdo složiti platně slavnou
ježknepočala
zessvého
zákonného
Právo profess, pokud po náležitě a právoplatně odbytěm
cirkevní a obecné
rozšířilo
pojem man
ten ela.
na neman
noviciátě netrval po tři léta ve slíbech prostých.
želské dětí
rodičů,latně
z nichž
_ancboba v jinou
době (Art/liv fu'r k. KR.Vlll, 45.
zplození
dítěte
odd 'eden,
ni blyissosobou
Adur
uram 1. jm. místní, Mr. 'Adóraim, LXX
tak pro vylu
ující překžážku
stávajícího
svazku
manželského
sňatek,
jimž
't leegitímo
ováno 'z/ó'weai 2 Par. 119, Ador, 14tlwga 1 Mach. 1320,
bylo, uzavříti nemohou. Po právu círk., římském město v ]udsku opevněné Roboamem. Tryton, voje
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Advent

vůdce s rský, jemuž Šimon Mach. cestu zastoupil,
táhl ok ikou k Adoru, aby napadl erusalem od
jihu (] Mach. 1320,Fla\. jos. AntXX,"
5.) — A.
jest
nynější
9 km záp.
od lleabronu. —
2. jm.
osobnives v.Důrá,
Adoniram
a Ado

však žádný
na všeobecný
zákon
církevní.
— z nich nneodvolával
nemají tedy věřící
v a--ě žadnýc

závazků co
neb abstinence. Poněvadž
však o vigiliích oněch svátků, jichž veře né slavení
zrušeno jest índultem apoštolským, nen již postu,
byl tento půst pro Rakousko apoštolským
Advent. Slovo a. t. j. příchod označu' e v Iitur ii přeložen
brevem ze 16. květ. 1771 na středy a pátky a-u,
dobu od cirkve ustanovenou ku příprav k výron
slavnosti Narození Páně. Nejstarší svědectví pro a. jež tedy“ nyní jsou dny postnlmí.
Ve
yrlu předmětná: (obj'ektmuim)
máme v homiliích, jež obsaženy 'sou v „Appendix adv
t. j. dogmatickém na historickém ředstavuje nám
ope rum S. Au stini“ V. (vy):í. enedikt. n. HB mjednak toužebně očekávání v ků předkřesťan
116), za jejíciuž původce o yčejně se považuje vití
skych
zaslíbeného
SVykupítele,
jednak i oněch
de
měsíců,
kdy„
ovo tělem učiněné“
přebývala
biskuup Caes arlus : Arlu [Arle
Iišs]s( 542..) Vn ich
v lůně panenské Matky. Přivádí nám tedy a. na
totižnanapomínaB
se připravovali.sZře'
věříci, ab
ejiž měpotéžmnolho
dní
příchod áně
mluví mysl
všechnv přípravy člověčenstva na první pří—
o a- č biskup Perpetuus z Touru (z.491, 'enž rovněž chod Pána ježiše. Formuláře liturgické však na—
nařizuje zachovávatí půst a vigilie: „o svátku sv.
Martinaaaž do Narození Páně“. ho nařízením asi svědčují, že objektivním významem a-uŠest l druhé
příští Kristovo v den soudn Prvé při tí Vykupi
dokládá se sněm maconss'k ( 2), jennž v can. 9.
telovo má hlavně na zřeteli text misnsálu; na druhé
Boroučí: abys
od sv. arrttna až do Narození příští ukazuje evangelium na rvní eděli adventní
áně zachovával v pondělí, ve středu a vmpáteak (o posledním is_oudut; obé pří tí \yjadřují modlitb
denní
vi
vánonič
mny brevíře hledv
půst,
a služby
se četly
konaly
pořádkemgua
dragesimy.
V tyBoží
dny aby
aby se
„kanony-“,
zvl ště
nařizu e, aby se nikdo ncvymlouval, že chybil kobému pří tlíltlak důmysllně a krásně, jak to vůbec
z nev domostí. 7 Gallie rozšířil se obyčej slaviti nalézti lze jenom v nejstarších textech liturgických
—
Ve
rmyrlu
tadmétne'm
(.ruájelzlívním)
čili mravním
a. do ltalie a ima, kde již sv. ehoř Vel. kona
jest a. doba kajicné přípravy věřících na spasitelné
některé
adventu.v liturgii
—- K církevnímu
roku slavení Kristova narozeni \ Betlemě adspasitelné
přívtělenhomlilíe
bla. onejprve
římské; jejího
přípravy- na příchod Páně v soudnýd
Toho
zrodí-li se Kristus o vánocích&v"srdcích
příkladu
n sledoval
záhy nejen
všechny
v Itálii, nýbrž
Nmecku,
Anglii at.d
— Vcírkve
církvi dosáhneme,
aších. — Přivádí nám tedy církev v doběa
řecké počali slalviti a teprve asi v \'lll. stol. — Ačkoli
však všude téměř a. se slavil, řece b la veliká na mysl trojí příchod Páně: Lopřichod skrze vtě
lení (objekt. význam), 2. přích ddo srdci věřících
různost co do počtu a--ích nedě. V cír vi řecké,
pak v církvích obřadu mozarahského, ambrosián subj. vyznam) a 3. příchod k poslednímu soudu
ského započinnial
dnem
Filipa (í4. Iisto .) „\pthniutt a kue přípravěpsrdci
na
příchod Spasiteh'tv.
adv
ajícný
ob
a sla\ílo_ se tedy šest neděl. Pět tormulářů mešních který vša
nikterakntnevylučuje
a tedy i pět ne děl připomíná Lib. ll. rd.
ela
sianí. V sakrameníáři allikánskkém jSOu síce pouze z brzkého příchodu Pá ně, jeví se ve veškeré
tři neděle a-í aoobřadš goticko- gallikánský zná jen adventní liturgiia. Litur ické ormy, jimiž církev
etnni vyjadřuje, jsou dvojího
dvě neděle adventní ale to vysvětluje Mabillon význam
tím. že se užívalo některého formuláře vícekráte. druhu: 1. Různé zevnějši obyčeje a ustanovení, jež
církev zavedla, a pak 2 hlavně modlitby a čtení,
——
Říímská lektionaria znají čtyři neděle a- i, kte

rýžto počet od
. ol. se všude na západě kimiž církev myšlenky příslušné vyjadřuje a budi.
u vnějším oby e um a ustanovením patří: a) trvání
ustálil. Způsob označovati neděle a-í jest nyni a-u
po čtyři ned le, kterážto doba nám připomíná
tisíce let před narozením Páně; b) zákaz sva
opačnd íve
způsobupdřívě šiho.
NašePáně“
první aneděle
a-í te ři
byla
arozenim
poslední
ního veselí; c) kající ráz doby objevuje se lidu
neděle před[ vánocemi slula dříve prostě neděle
prřed Narozením Páně (Dominica ante natale l)o křesíanskému ve chrámě předevšim fialovou barvou
liturgických
rouch. Kromě sůvátk sva ' ch neza
mini),v církvi vých. Ki,-qmailfrgó mg ngzov
zniv vuohdn
pri nmši
sv. radostnét
Gloria,vBetleme
jelikož tento
podivu
ý zpěv
zazzn.ěl teprve
nad
YEWTJUEWG,
Neděgaostalo
před Roždestvom
Christovym.
Počtu čtyř neděl
se záhy mystického
vý jesličkami božského ditka. V církevních hodinkách
v týchž dnech odpadá radostný chvalozpěv„ Te
a
u,
at
že
se
označovalyŽtimto
počtem
čtyři tisíce let před Kristem, anebož
eopu ka7o Deum laudamus'. V hodinkách církevních před
valo na čtverý příchod Páně: když se svtelil, když pisují se zvláštní modlitby (prec es), jež se mají
se rodí duchovním způsobem v srdci člověka, pak na konci každé hodinky na kolenou vykonatl. Ale
když přijde k soudu soukromému í všeobecnému. přes tento kající ráz doby a- i lze pozor0\ ati i zna
——
a ovažovánv
vza o u
ní a zá meni tiché radosti, již seooddává církev v době
a- i. Radostné alleluja zaznívá ustavičně v cirkev
ležel v postu,
vigiliích,
vách služeba ních hodin
Božích,
zdržov
sečasltějšíchnávšt
ohcováni manželského
a při mši sv. alespoň v nedeli
v horlivéjším konání skutků milosrdenství. Vždy (TI/al/w/er, Liturgik ll., 342). Ano, na třetí neděli
a- i zaznív i plný zvuk varhan, které byly v a--ě
víc a více objevovala
čtyřicetidennímu
postu, sea snaha, ena. připodobniti
na vých
umlkly,ik arůžově
tmavá barevným
barva fialová
ustupuje(Kde
aspoň
na
rouch
nemají
vcírkvi řecké počíná se půst ndlnem 15. listop ), okam
nýbrž i nazzápad
e se na mnohých mistech růžové barvy, užívá se fialové imv tuto neděli.
touž dobou pust počínal, jenž tudiž „Quadragesima Caer. \: ls. Ill). ".c 13., n. 11; Cfr. ÍÍarlman 263)
sancti Martini“ se nazý.val) Z toho lze též vysvětliti —Ned le a-í náleží k tak zvaným nedělíni větším
nynější nařízení církevní o postu, svatbách, hudbě, (domínicae majores), všednní dn
k větším
tanci, divadlech at.d Od Xl. to.l ustálil se na zá feriím, a římluv svatých (suftragia sanctorum)
se vynech vaji; tímto trojím narizemm chce církev
padě
a-ich neděl,
a v Xll.
stol. prol
měnil nynější
se pus oěet
v pouhou
abstinenci.
V XlV.
sto
zrak věřících soustředili pouze na Vykupítele.
však i závazek abstinence úplně vymizel, tak že
vzhled
ka jasně
udmovyšjtadřujíse
bam ačteními
v církevních
Zvlá dtěem
však
myšlenky
církevní
Urban W. 1362 pouze duchovní S\ého dvo
zavázal — Později již jen osaměle někteří bisku hodinkách a při mšliltsv. laV modlitbách _čteních,
, jako sv Karel Borr., Pros er Lambertini aj. antlío nách a verších vzdy jasněji a určit ji zaz
věřící k zachovávání postu vyb zelí, při čemž se vaji přislíbeni Boží, a v ohledu subjekln mm vždy
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zřetelněji vyjadřuje se touha po brzkém příchodu nastane „věk říští“ („age to come“), věk míru

nykupltelově, ježk vrcholu
svého Toto
dosahuje
v anti
Magnificat.
stupňování
zračí |“se též v invitatoriu k matutinu. Na první
neděli a- i zní: „Králi, jenž přií'lti má, pojďte kla
nějme se“, kdežtto na třetí ne ěli již zní: „Éllzko

jakožto poslení doba mílostíl, dále v tom,
křtí doospělé ponořováním, v autonomii jednotlivých
obcl pod řízením starších“a
v biblicism ist);2.4
sedměhodne(Sevent
hDayAd\ent
jest
to nyní největší sekta a-ů. Zakladatelem jejím jest
bý\. námorní dkapitánjos. Bates ve Washingtoně,

jest již Pán, pojdte, klaňme se jemu“, a ves
jenž 1846vvy alknihu o slavenís ab;batu novou
večera Narození
Páně:
„Dn
nes oznáte,
ráno uvidíte
slávu
jeho.
Ale též že
molpřijdte
litby,
sektu propzagovala
G. ako
Whiž
teová
(ro
G.a-ská
Harvisnionářka Elllen
827),
čtení, hymny, veršlkš atd va'áadřujíprosbu, abychom
s důvěrou
hle tí,Církevní
mohli narok
jeížše7
manžel
White (1821—1881).
Sekta
tato
svého
oucdcjedenkr
e. Srvn.te Kupka
36—— izprvu
asijšjío řames
1849 obmezovala
se na Novou
Anglii,
Kellner-5,0Heortologie

117, NzŽle: Kal.2 ll, 535 a násll.

kde hvydávala
časopis
,potom gr)/ní
íříla sesvůj
znenáhla
iv „'lhe
jiných Present
státech

adventlelae missae_— mše sv. nefundfíivanělamerických, střediskem jejím stal se Battle Creek
(muanunáli

ve státu michiganském; zde zřlzeno 1855 naklada

telst\l,186l zorganísováno v nakladatelskou spo
Advenltlsté, ájzjqutestantskěří
sekty vzniklé v sev. leěnost; r. 1875 zřízeno nakladatelství v Oaklandu
Americe,
oček vajíclkbrzkýp
(adventus)
Páně (parusii)
1.
kteroulchod
založil
příslušník v Kalifornii, 1875 v Basile"l, Christianii a j. Finan
čně zajistila se sekta l ")8 avedením desátků,
Sveden tai-Smářa
blouzni\ou
así 5 or anísací započato 1859 zřizaovám'm konferenci
.sektšlbaptistské,
Willi obrazívostí
iam Miller hlásal
(n. 1781,
odr .1)831, že 1843 nastane konec světa. Soudil vje notlí\ eh státech, r. 1860přijat officíelni název
tak na základě Dan. B“: „Až do večera a jitra dnů
..
dne, 1863k áonna první generální
konference v Battle
reeek, 866 zřízen tamtéž
dvou tisíc
tří set: 2300
a očištěna
svatyně.“roků,
Millerm léčebny ústav. V letech šedesátých a sedmdesátých
tvrdil
že těchto
dnůz bude
mená2300
očíšt ním svatyně že se rozunmí konec s.věta Od rozšířila sekta propagandu svou na země evropské
Daniele do nanebevstoupenl Kristova uplynulo pry a v nejnovější době i do Asie, Afriky a Australie.

490
nanebe\vstoupení
byla 7.
Battle
Creeku
potnároků,
prý asvt troto
ještěod1810rokú.
ježto pakKristova
Kristus Americkáhicentrála
do Was hmgtonu. přenesena
V čele sekty
stojí
„generální
zemřel a na nebe vst ou il v 33. roce věku svého,
konterence“;
ednotlivých
státech
jsou „ko
ovždy
nfe
rence“ (1908 \c'ekem
cca 150),
jichž několik
Eatrzno
že "mezi
1843 (l810+33)
nemprý,1844
astanebeeznem
konec světa.
Kd ž vššaka seskupenov ul'lljl'llkonference „Uníon-Coníerenz“
907 měla sekta celkem
d-oba ta minula, položil žák Millerův
Snow (těch 1908 blo
YO 2.
konec světa na den 22. října 1844. Veliký roj létavic 91.531 údů (z toho v Sev. Americe 66.378, vAustralií
1833 vkládal za znamentv Mt. 2423předpověděně 4140, v Německu,6400 \' Rakousku- Uhersku 388,
a pod lzenl Turecka pod protektorát velmocí 1840
ku3558
Dánskua 750,
Norvežs
917, ve
za znamení pádu antíkrísta. Proroku Milleroví mnozí šRusku
vědsku
845, vv Anglii
Irsku v 1,725
ve uvýcarsku
uvčřili a následovali ho. V Concordu (New--Hamps 936, ve Fraancii 202, \ již. Americe 2221 atd.); ná
boženských obcí a—ských b)10 celkem
ho skoro
obyvatelé;
vhire)
okol přidrželí
Bostonu se
prodávali
lidé všichni
své statky,
aby se A. v dogmatických názorech o Bohu, ježíši Kristu
náležitě připravili na veliký on n,den v němž a jeho díle \ykupítelském, o Duchu sv. a jeho
Kristus prijde soudit, a oni s tělem i duší na nebe
darech shodu
ujíudělují
se s pouze
orthodoxněvstoupí (proto těžslovou nanebevstoupencl).
anukou;
křest
dos -protestantskou
řed „ve
Budou pak vstupovatí na nebe ze zvláštního svato čeří“, jejíž význam kládají po kalvínsku a kterouž
stánku, který kt tomu konci zvláště byl zbudován, průměrně každého tvrt roku konají, zachováva'i
anděl je povede. Však i tentokráte rorokoval obřad umývání nohou; ethika jejich jest přísn.
Miller nesprávně. Konec světa nenastal. nutl a--ské Charakteristickýmí částkami jejich učení jsou tyto
ottm ovšem značnou ránu, avšak nevzalo za
4zdráhají
věcí: !.sesvěcení
soboty
místoslunžeděle
(a-lí
vojáci
1:
eA-ste vylloučení byvšez
\ sobott
IKOnati
bu), 2.
eschato
náleželi (zejména ze sekty baptistsskě),utvořilivlastní logíe, jejíž jádro obsaženo v tak zvaných třech
svoje obce náboženske; Miller páčil počet pří „poselstvích“ z Apok. 14.: „Přišla hodina 50udu“ ,
vrženců svých asi na .0 , hlavně ve státech
což prý usskutečnilo
se hnutím
a-ským
v leteclh
Massachusetts, Pensylvaníí, Rhode lšland a Vermont. čtyřicátých;
„Padl veelíký
Babylon",
t. jpapežs
Zklamanou nadčji vyložili si A. oslěze tím způ „Přikázání Boží a víra Kristova“ akolžto poslední
sobem, že 1844 nastalo dílo o íštění nebeské
Éoselstvi
milosti,
v u ení A—ů.Po
onání toho,
co uskutečněně
v těchto poselstvích
jest obsa
svatyně:a
závěrečným
a teprv což
akprý
že jest
nastane
příchod dílem
jeho Kristovým,
pozemsk', ženo, přijde Kristus. Potom nadejde tlsnclletá říše,
ale výpo t'u, kdy příchod ten nastane, se vzdai. v níž panovatí budou s Kristem svatí př_í rvém
K sjednocení všech ohcí a-ských v edno nedošlo; vzkříšení oživeni. Po skončení tisícileté ří e Vy
utvořily se však tyto skupiny: a) Prívrženci Mil puštěn bude opět satan, bezbožíní povstanou
leroví,
. evangelíčlí, „Evangelical AdvmliJ-IJ'Q z mrtvých načež nastane veliký soud světový a
skupina počtem nejslabší (asi 1500 členů ve výše pošlěze nové nebe a nová země pro věřící. 3. po
zmíněných státe ch se\eroamerických; časopis: píráni nesmrtelnosti duše. A. představuji sí mrtvě
„Advent Herald“); b) „Křufam'pňc/wdu" , „Advent
'akčmsí stavu bezvědomí, jen spravedlíví oh
C/lrístí“am , „Adam(Christian (,'/truck" (asi 27.000 dr ívšemohoucnosti Kristovou nesmrtelnost, kdežto
čl. v Americe a Anglií; týdenníky: „ esWorld'
bezbožní budou po souduuposledním zničení. 4.
Crisis“ v Bostoně a „Bible Banner“ vehFiladelfii),
íormní snahy v oboru životosprávyi (abstinence
oed
„Unie živo/a :: při! l1'", „Lyfe and dum! (,m'“,o;z alkoholu,
jen volně
odloučlvšlse18640dyřed.(asi1100čl.);d)„Cirkw s dogmatický mí jejich názory; \ tílsklutečněnítěchto
snah spatřují základ boh milého života. Z těchto
Bož:
u_i-lu(věku
„Chura/ler
Gad in Christ
Jews“:) je.-Zdi
„Adventisl
pň'řh'lInf „,Agc-Ia
-.omz
szšglynulo zřizování
sanatorií (nyní
jeest jich
Adanim-!“; sekta tato vznikla 1851, zor anisovala s_nahv
a lCDOošetřovatelek).
Propaganda
se v letech osmdesátých (asi 3500 ěl). V íchni tito
2nakladatelství),
a to
a-é shoduují se \e víře \ parusii a spojený s ní děje5se
časopisyhlavně
(115 tiskem e(mají 2 ahlavně
brožurkami.
konec světa [a-é pod d) uvedení věří, že s parusii Vydržují 3502 kazatele a kolportěry; zřizují t zv.
.D
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školy“
(celkem
3378261.
s 79.090 žáky)m,kolleje
a„sobotní
akademie
(nyní
cel em

nepraví, že by se měly zpívati v adventě. K českým
a-ím p-ím
mlze přičísti již reformační Husovu píseň

Ale
čes ké
nioví, sekta, kterouž zal. prof.C. 1.3Řusse1lelle kostelní „Návštěv nás, Kriste
vlastní jest hledati až ve století XVl.jednak vy
sk ují se jako samo statné pís 11 pod názvem
ísně
o
Vtělení
Pána
Krista“,
Édnak
jako
vložky
(interpolace) syllabickěo
ho chor u v rorátech. Utra

gheny, jenž učení své vyložilf v 6tísvazkovém díle
vydaném 1901—03.Slučuií staro-a-ské názory 5 ná
zory racionalistickými. Adventistíckými jsou: oče
kávání parusíe, při čemž opět se operuje s určí
tými daty: konec času _započalse pry tranc0uzskou
revolucí 1799, čas žm nastal

1874.

h áž

přišel Krisstus opět, a jest přítomen, ovšem nev

telně. V lednu 1878 stalo prý se vzkříšení věřících
v nebesích; tito věřící prý společně s Kristem a s vě
řícími na zem 1působ1 k shromažďování „pšenice“.
Kristovo vyzváni k hříšníkům umlklo 1188; od té
doby platí jen evangelium míllenniové. Millennium

započne na po m1914; Kristus objeví se vidi
telně “ako panovník; veške
trůny panovnické,
zvláště však apežův, pominou. Veškero lidstvo,
i nevěřící, vs ane z mrtvých abude se připravo
vati k určení věčnému. Největší část lidstva se
obrátí; ostatní
uplynutíkmillennia
při poa
sledním
soudu budou
zničení,ponebot
pekla prý není.
rozdíl od a-ů
ne světí a. millennioví
nedělí jakožto den zmrtvýchvstání Páně. Raciona
listíckýmí živly v názorech a-ů millenniových jsou:
Opírání Trojice a pojímání Krista jakožto tvora,
jenž teprve poslušnosti nebeským vládcem se stává.
A. millenniovíbiblickou
propagujía trakt
svoje tučení
svojní
společnosti
v,0u vlastní
a to neje

kvistlcké kanc1oná1y vykazují celé spousty a-ichp—
o()mnohastroiách,
jež nemají
básnické
y.jsoou to parafráse
starých celkem
latinských
písní. hod
Rkp.

královéhradecký:z1599 obsahujea-ichp-í 32 „Chvály
bož ké“ vTábore (rkp.) z 1581nařizuž'ía.p. zpívatiípo
chořálních prosách, vnapř. píseň
mhllosti tak

h_ojně',
nebo „hC
poežshnáni“
Ku
písni
„Vítejjesu
uChriste“„čest
uvádí,ž
ezpívá ako
„V vysku
slavnémí městě
byly onstat
Matěje mohylky't kráové
Ne lépe
se
a. p. samo
hradeck

m 1z 1585 od 1.01 247;. a vVrkp. z

ového

Hradce Králové
z 1581.
který rukopisech
byl předlohouO
královéhradeckému.
V obou
jsou rkpo
t
písně: „Tentoť jest čas příhodný“; „Z slavvn ho
rodu narozený" , „Našich hlasů pozdvihněme“;
„Předivné rození Panenky Marie“; „Světlo se nám

zasvitlo“
(10slok)
Všichm
vesele zgivejme"
851.);
u
řítome
en, esu
Christe“
1 s;l)
anny
Marie

yna čistého“ (11 sl.); „Zpívej jazysk“)(14551.);

P„řišel Messiáš, král náš zaslíbený"

sitele
sjesu Krista“(1651.);Nep1'itel

Soap

nálš)učin n"

(115sl.); „Přesvaté
Všeho milosrdenství
Boha Otce chvalme“
soudy Páně“
v„Zio
Americe,
i vEvropě. Htlavní
atcnýbrž
ower“red1guie
Russeiejsichč(asol&š(lKrista Ježíše, počaté v Marii

„Svátekvgamatujme,cu
kter'ižkoli
(11s)
předplatitelů) Statistických
o a-ech millen
čného Otce"
851. chválíme“
„Nuž, vítěziteli
niovýchn
ó'lzlzr,údajů
„Dle Religion
in Ge „Slovo
schichte und :e enwart“ 162—1.681
; „Otce nebeského lásku“
Adventlus A ventitius, Adventus, biskup met
(n.
)o
lidu a kleru, kancléř

Oslvětiž srdce naše světlo

Kriste, Sylnubloží“ (14 sl.;)
ho Adama s sebe
složme“ (11
, „Všeho světa Stvořitele“ (14ss..1)
„Poznejme svůj nedostatek“
(17s
„Matka ežtše
zrušitl sňatek svůj s Theuutbergou a pojmoutio za Krista, kteráž milost nab la'I (13 si.)); „Plá na
manželku WaldraduŠóA přičinil se o to, že
lnil srdce“ (12 sl.;) „Při el požehnany, dary nesa,
vmanželství
Cáchhách Lotharovo
(860 a86 2)s Theutbergou
a Metách (863)
rístus milý“ (4 si. ; „Naše nedostatk a nemoci
za proshlásitiž
neplatn
istra ochránce na eho, Pána
Papež Mikuláš I. zrušil však ona usnesení, načež všecky“ (7ss.,1);
7 sl.); „Jsouce svobodni od hříchu, smrti,
ch buKarla
svou Holého
žádal za
odpuštění,
jež
iA.k uznav
přímluv
obdrže
Baromus
ne řítele“ (6 si.); „Radujuse církev svatá“ (1351.;)
(Annales ecc1.) přísně odsuzuje jednání A-ovo
avně budem zpívati
(jest pouze v rků.
v oné záležitosti, kdtážto Meurisse (Histoire des
Nového Hrandce Králové);
esu Kriste, krl 1
(15 )za—Vroráty
obou pro
ru opisech
jsou dny;
tyto
eveques
l'Églllse
de Metz) jejmomlouvá
že byl v tédepříčině
v nezaviněnémo
Pos tími nebeský"v
a. p. vedenyL
jednotlivé
Lotharo vě A. korun oval Karla Holghoy869 v kathe— z toho lze soudíti, že se nezpívaly pří rorátní
pobožnosti, nýbrž mimo ni, a že jso ntedy a-mi
drále metské a promluvil při této příležitosti.:lřeč,
m1 v užšímvšech
slovavyzn
sm ní
slu.jsou kanciovnálech
jež se zachovala. A. horlivěmpečoval o výzdobu tištěných
a. p.;
někte
kaathedrály
metské; mim
oval
veliký
stříbrný
relik1iář.Ž.v
pověsti světce
875jí(n.87
Zachovaly se od něho mimo zmíněnou řeč dva vchj jsou to pouhé excerpce písní rorátm'ch. ——
rorátech jsou
též píssněam11,ěnb
ensurované, alidové,
ale
nevyskytují
se samo
ko kanti
veršované nípisv (pro onen relikviář a na náhro
lén y, vložené
do choráslu
styllabického.
aorátyzl(v. t.
zpívány
dle rejsstř
íku rkp.
v hradského
bek jeho),
Íistů asLakýsi
pamětní
spis
(ngnz
PLmanželství
_7—B.
vDict0 ne původně latinsky. Do liturgick ho chorálu vkládány
platnosti
votharova
s „Theutbergou
théol cath.1,%11—512,an-1zr,l3p
byly mensurované písně („canciones“), jichž počet
: dventnt plsn
sně byly v Čechách až do poloviny byl pro všechny dnyn 4.0 Znění těchto „cancio
XV. stol. latinské & zpívaly se v době adv enntm nes“ lze stopovati v rkp. slavětínskěm, v rkp. univ.
.,20a )(
2, rk.
u.s kn.
při matuře, jejíž stopy lze již nalézti ve stol. )(
a jež počmnala se v introitu slovy „Rorate coeli“. Xll. F. 14 X11.1A. 2, v „Specižlníku“ kr lověhrade
Odtud matura adventní se nazývala"rorátní; při ní ckém, v rkp. mnichov. Čm7l6, 760, v rkp. šehrad
byl zpíván latinský melismatický chorál přesně dle
ském
a j.ale
1 tyto
„canciones“bylmožno
za
a. ).,
nesamostatně;
ťzpív gova
ny v ovati
rorátech
liturgických pravidel, jak svědčí knihy Amoštovy lat.
zkonce
1 .stol. V1'1stn1adventnl písní lze teprve
ve spojení s rhytmickýemchor lem V rorá tecch če
zváti z doby Husovy 1 duicko „Ave hie rarchia“,
ze s.tol
XV1.s
ávme se
více než na
0
o níž ravi rkp vyše rodský z 1410,že se zpívalarůskzýchmime
lodiemi
kanetilén,jež
se sopakovaly

a 11., píi jehož straně stál, když usiloval

„Ina venntua

Miss mRoratc“ arkp.yvše

hradský z poloviny XV. stol všeobecně uvádí (fol. kednotlívé dny vždy s jinými texty. 1 ty nutno po
ítati do se
a- ich
p- i v širším
slovaažsmysluk
Některé
47:b) „Canitur in adventu de beata virglne". ?. melodie
opakuji
v rorátech
osmkrát.
Rkp.
strahovský uvádí in margine ři některých písních
tace rkp.
proa ní
nemá,Týž
neboť
již i autory, což bráti est s nálež1touopatrností. Často
tehdy
všeovyšehradský
ceně zpívána
známa.
rkp.byla
obsa
huje sice i jiné mariánské mensurované písně, ale jest citován]an áborský jako autor noty (ui

advigílium -—advokacie
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„Nota pěkná, zvláštní složení Tábor immunitě, a. či wade/zimu: ncl. Světské ob vatel
koliv
skýhO“textušg,
ne 0 „Nota obtížná, zvláštní jana Tábor stvo těchto immunit nemohl na soudu hraběyte pán
k“.'ho U jiných písní p_oznamen
náno, že se mají statku, jsa osobou duchovní, hájiti ani jeho svět
ských rozepřijejsouditi,
zde bylo to"tma
zpívati
jako svvčtskč
ně:srdečná“;
„V jedno" ižičku,
městě Ustanovoval
česskě země“,
„Eliško pis
milá,
nejprveproto
pán potrebi
takové immunity
s
později vladařové. Od dob
rla Vel. jmenoval
ptáčku
zeleného
peří"; „jako
o ,Mlynářce“__;
_ižťmi
pan Zdeněk
z Konopiště
jede“„jakoo
íaMa král sám fojty církevním ústavům, čehož v dobách
tyáši“. __lednam
má zvláštní notu „na tři syllaby“, jiná
pěstního
ráva
bylo_nezbytné
třeba,
ale
poněvadž
se sttal b hem dob úřad ten dčdičnym a zakladatel
vzata jest jako „zvláštní nota" z ka ncion

:

boleslavského.

Mimo písně původu nábožen kost ela byl přirozeným jeho tojtem, vyvinul se
úvodu zcela svět

ského jsou v rorátech i a.

folnství
s nímž všakTéž
nsemi
býti za
amé
ňov
(vízpatronát,
aduaratz'ecclniarum)
na svých
vlast
ského,čemuž
nasvědčujei
Zápisy rakovnické
dosvěd gméno
1111,žejeichly „kantiléna“.
vro
ních statcích jmenovali panovníci_fo_j,poskytujícc
rátech zpíványuunásr ' více
veastol. XVI., obyvatelstvu p_odobnéhopostavení, ja ého požívalo
obyvatelstvo immunit. imo ojmenováni bývali
což jest důkaz évy___spělosti
našhichSsbo
borů. Též rukoo fojtově i v městech k vykonávání soudní pravo—
pisv tábborské
v polyfonní
úpravě jako
uměsta příslušela, a tak i rychtář
složky
rorátních majivů
zpv a. ;. Bohužel
nedochovaly
se
,mo_ci,
mgež
sta pán
neb vesnic slove a neb aji'cmm a-ae.
všeclknymhlasň, ešti skladatelé z konce
Nejčastěji
slove
taka uvesnic.
nás rychtzářství
biskupských
a
klášterních
měst
.Of/lrarmu
církve
st
01
(jako
Trojan
Turnovský
a
j.)
rádi
brali a. jako „t"enor pro polyfonní zpracování
(jm—advacah'ae) rozumí se v
vucírk. nejčastěji
svýc
ch českýchžmotctt (viz rk. benešovský v kon veškerá činnos_t_
státu, již zaručuje se
vucírkvi svobodné
servatoř'
praž sk.é)
Velik přešly
množství
a--ich Š—í
sebral teyzr;
z nich—mnohé
do kancionl
u užívání práv jí příslušných a ohled k staavu du

svatojanského.P
aj_sou
mensurálni,rýmo_vané,čímž
liší se od rhytmickě
o chorálu.
jest na nich patrný chovnímu,,ájenž práv svých zbraní hájíti nemůže.
i vliv vánočních písní, zvláště jejich veselí a pruž-a Zecjměnaz leží a. v ochraně svobod učení, kultu
iscipliny, "akož
l v nerušeném
nabyvání
a správě
nost. K historii nyní obvvyklých a-ích p-i, nikoliv vlastnictví.
uto státu
i cirkvi stejně
sprave
livou
a-i představuje si mezi osefinisty nejmírnější Zaíí
rorátních,lze připomenouti:Ej eHospodin
řij e" před adv. mší sv. jestslat. textem Ecce wein (Principia tom. 1 . p.
. jako ovinnost
státu, církve a práva je 1|10 hájiti. Vede tohoto
ominus veniet“ pacholá
v knihách
knih.);„Síičné
tko“Arnoštový_c_heČrapit.
„ neb
osel passivního práva má v ak zemčpán také práva
vyc_h
hází“ ve Svatoroční MuziceaA. Michny z Otra aktivní, která sama o sobě s rz-í nesouvisí, nýbrž
dovic z 1661 ve čtyth úpravě, Vesele z i propůjčena jsou mu církvi v odměnu za tuto ochranu-„
vejme“ v_ kanc. Brmatrskč z 1501 od Luká e;
proto je náleží,a
veliký rozdil
kterécírkve
koruně
a- i, mezi
jež zprávem,
ustanovení
jí
„Hle, při “dc Pán“ ve Štemyrmuzl683, „er á aprirozen
patři, ohoun /.e
easměšovati. Této ovinnosti svě
s,buď
annokrálovéhrade
Maria“ emlacilšíZ
řípissuznde
stol.
do rorámin
ckých,p„sRo
deXVíl.
t 0. k církví byl sinkřesťanskýstát středov ky ve vlastním
zá' mu dobře vědom třeba hranic uvedené definice
ob !ako ve“ v kancionálkukrálověhradeckěmzl
nc ylo vždy přesně šetřeno. Od dob náboženského
Většina nynějších a--ich -í jsou vlastně kanTilény ediktu milánského nepokládali se císařově, jako
z rorát.S
kejrdlj, Dějiny zpěvu před v dobách pohanských, za ontifices maximi, nýbrž
husitského,vntýnž Počá
čáktg)bgzp. husrts;kého Ora!
adr/umi:galeria:
—3.), potirajíce bludy
v časop. pro
„Vychova
tel“školy;
1
„Cyrill“ 36
1907,
Zpěiník
střední
[lodím-ký,
náětýž
vů za
proti
víře jako zločin(ostátnil(Cocí.1..5)
ňujice znenáhla marastické pohanství.
světskýchDgisršíčeského
lidu staročeského
z XVl.stoí.(12?,
__Nejšatrcněji
Konrád,
_jmy p.osv zpěvu
1.
jev_íse
I.tit. tato
5., 7.ochrana
a ll.). vBazákoníku
a. státu lustinia
šla tak daleko, že
]ircčeb, Dějiny crrkevniho básnictví českého 58781 nadána byla církev mnohými právy, jež přestupo
valy meze je 1 duchovní působnosti. Tím však sttala
advig'llíum v. laudes.
se cirkvi nebezpečnou nebot císařové začali poli
advocata (orodovníce), čestnýnázev P._Marie, tické a světské záležitosti směšovati s církevními
vvsk.
již u sv.v lreneaa(
překl.sse_r436|,
antitoně „ŠahlveRegina“ (v.čee_)s % v.7 c. 2.)a hleděli, i přes odpor papežů, ne
jJednou
církevních ive
4.
pochrázetjrícj
asi z XL stol .(„.
.Fja ergo, advocatía
l'lO
96) ve
\Wvěcech
svuj uplatňovati,
jakověcech
učinilivíry
již (c.
císa
řové Basiliskus (476) a Leno (482) ve zmatcich
advocat_ia)__dle
máasdrvokacte
a význam(lat
mnohonásobný
edCírkevně-právně
pov ol
monofysitských, což v pozdčjších bojích nábožen
advokátského (advokatura) a souhlrenu osob, áje
ež ských znova se opakovalo. Tak uzrávalo znenáhla
praxí advokátní vykonávají, at jako pomocníci na východě vlivem nepřirozené a- e státní církev-
právní vedle spom 'ch stran věc jejich před soudem nictvi, jež zbavilo církev samostatnosti a učinilo
hájí, aneb jako z stupci (p_rocuratores) na místě z ní ústav státní; dějiny označují to jmenem cae
sporně strany ve sporu činn
nými jsou (viz čl. adv o sarropapis mu či byzantinismu u, kte ' v řec
catus), znamená a také středověkéfojtství a kém rozkolu byl dovršen 4. státu pro církev záv

ochranu,

již stát církvi a patron svému patro

tak ochráncem
osudnou. Římské
od dob
nátnimu kostelu resp. církevnímu ústavu jest po Řadní
arla nebyla
Vel. bylo
církve cisařstvi
ve smyslu
cir
vinen. I.A —
_fajlxlví, byl ve středověku ochranný
kevním. Sbrátřené
a sacerdotium
poda
poměr, na jehož základě fojt osobu slabsi, zejména porovalo
se vzájemnnimper_ium
,ě to i přes
mnohé neshody
výstřelky: vždy sliboval zvolený císař býtí dejm
zbroje neschopnou (clientes), před soudem _imimo

soud zastupoval a nadj emi zájm bdí

vstoupil klient v jakousi odvislost k fojtovi a odtud
užíváno výrazu 11-e i označení poměru )oddan
ského Záhy začao se však slova a-e užívati též
pro náhradníky těchto ochránců, kteří v zastoupení
jejich vykonávali moc soudní ajiná práva vrchno
stenská. Na statcích a území říšském vykonávali
tuto moc soudní a--lz'mpe_rii,nad krajem byl soudcem
a. provnmah'r, na statcích duchovních, těšících se

.ronm cirkve. Od cíob zášmadního rozkolu, djen__žzačal

volbou světská
Urbana knížata
Vl. (137)soustavně
a vlekl sezneeažuživati a
1429á
začala
pod jejím pláštěm vměšovatí se v záležitosti cír—
keenvi, v čemž nemalé odpory doznali se strany
t. zv. reformace. V zcnuch protestantských utvořily

se dle territorií samostatné státní cirkve, ichž.
vrchní správu převzali odpad lí panovníci, teří
náboženské novoty zaváděli nezřídka jen z tohoto

advokát
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důvodu; vždyť znamenalo to valně rozšíření jejich
moci. K ospravedlnění této praxe vymýšleli prote
stantští theologové a právníci různé 5 stemy, z nichž
nejobvvklejší “sou episkopální, terrrtoriálni a kol
legiátní, jež v ak mají týž účel: dosavadnímu cír
kevnímu zřízeni odporující zeměpanskou církevní
správu před veřejností ospravedlniti. Byt"sebe ne
japnějši byl , přec neminuly se, jako každá fráse,
s účinkem. rzy začali i absolutističtí panovníci ka
toličtí, vidouce, že moci protestant. vladařů, roz
šířené ina obor církevní, nemohou více církví pří
slušn' meze býti kladeny, osvojovati si protestant
ský názor, že přísluší jnn na základě ochrany, již
církvl skýtají, právo rozhodovati o vnějších zále
žitostech Církve (jr/.r majntatímm circa .racra)
Značně je v tom také posílila gallikánská theorie,

'ež viděla v a-i t. zv. právo vlivu (droit de l'in

luence) a febronianskéjus

rotectionis,

Mtlnchen

Auflerung,

1907; R(ÍJ'L'ÍI,d. K.-R. im Zeitalter

der

Archiv fílr K.“KR.roč. 1%3—4; flamer,

Poměr mezi státem a církví, Praha 1906; Heina,
Kath. Kz-R: ]. 342 násl. II. 15; Laurcnh'ur,

tiones jlll'lS eccl. Friburgi

Institu—

ssq.) —

3. K souvisí
břemenům
a. čia defamzb,
jež
uzce
s n(patrona
kdejším náleží
fojtstvím
k vytvoření
se práva patron. přispěla. Tato a. netýká se ovšem
záležitostí výlučně duchovních, na něž patron vlivu
nemá, nybrž toliko správy beneficia církevního,
jehož je patronem, a dozoru k této správě. est

tedy
atronoviprávem
volno a-e
nahlížeti
účtyiskupa
a shleu á-li
nesp.r_vnost|,
má nav ně
0
zormtí (c. 31. . 16. q. 7.). Po obecném pr vu
p_atřímu, aby vždy slyšen byl, jedná-li se o změny

uradu neb obročí patronátního (sloučení, rozdělení
a zejména zcizení vlastnictví a p., srov. Trid. XXI.

jež c. 7. de ref.). Nepřisluší mu však na základě této

bylo jen ohlasem panujícího v Vlll. stol. principu
o absolutní státní moci. Státnici a kanonistě ochotně
chopili se těchto theorií a přes míru je rozvinuvše,
přizpůsobili praxi. A tak vznikla z a., výsostního
práva státu, celá řada důsledků, jež otvíraly moci
státní široké pole působnosti i v oborech pouze
církevních a takořka ce10u disciplinu církve kato
lické v ruce moci státní vydaly, právě tak jako
tomu bylo v náboženských společnostech protestant
ských. Kanonisté iosefinští ze školy Febroniovy
uvádějí celé seznamy oprávněnosti, jež vladari
v círk. záležitostech na základě práva a-e sluší
(Fe/lem, Praelectiones juris can. [. 527; Fro/"oním
aóórem'alu: str. 267; Eybel, lntroductlo in jus eccl.
ll. 62. násl. a. j. v.). Jenom namátkou některá: Pří

sluší
svolávati,
brániti
po
ruchámjimnprávo
božen. sněmy
miru, círk.
zejména
aby pod
pláštěm
nových dogmat nebylo zaváděno učení pokoj ve
státu ohrožující, spory bohoslovecké dovolovatl
a zakazovati, stanovíti míru vědomostí, věku a_
počtu pro kandidáty vyšších svěcení. jako přísluší
církvi stanoviti ohledem na svátost manželství jisté
překážky, tak má panovník právo stanovíti 'e ohle
dem na občan. smlouvu. Moc státní vykon vá cen
suru duchovních knih, pořizuje o statcích církev
ních k vétšimu prospěchu církve, vymezuje hranice
díecesí, zřizuje, spoluje a dělí obročí církevní, bdí
nail zákony církevními, odstraňuje zlořády a m. j.,
zkrátka mocí státní vedle tohoto názoru podro
bena téměř celá discipllna církevní, tak že duchovní
jsou jen statními zřizenci, jimž se jest spravovati
předpisy státními. Ochrana církve v policejním
státu nebyla a-í po smyslu církevním, nýbrž po
robou církve, neponechávajlc jí skoro žádného
práva a činíc papeže a biskupy zbytečnými. Proto
nechtěla-li se církev svých nezadajných práv vzdáti
a jíti cestou nesjetlnocene církve řecké a tak utonouti
ve státu, bylo nutno proti tomu se ohraditi. Revo
luční ídee r. 1848, ač o sobě zavržitelné, byly přece
přirozenou reakcí také proti tomuto církev ujařmua
'ícímu absolutismu, a výsledkem jejich v Rakousku
lkonkordát z r. 1855, který n-i státu zase v pří
sušné meze uvedl, ovšem ne na dlouho. Formálně
zrušen a nahrazen byl zákonem ze dne 7. května
1874, jímž upraveny zevní poměry cirkve. Jest to,
jak sám se nazývá, „system evidencí a kontrol“,
jimiž
zájmy
státní býti
chráněny
církvi.
Proto maji
nejsou
us anovcní
tohoto
zákona oproti
o církevních
úřadech a obr-očích, o v konávání správy duchovní
a moci církevní, o vzd lání kandidátů stavu du
chovního, klášterních společnostech, o jmění círk.
a státním dohledu k jeho správě aj.. leč jen zase
řadou josefínských zákonů, opírajících se o a-í
státní v novém rouše; o povinnosti vlastní ochrany
však se tam řeč neděje, ač i josefinští kanonisté
jí slušné misto popřávali. (Srov. Har-ing, Grund
ziige d. kath. KRs. ll. 624; 'n'/m:“ Kirche u. Staat,

„cura previdza/fam“ visitace kostela aneb obročí,

byť2;seX "en
c.
lV.týkala
c. 3., j)r(něnítohoto
XV. c. 9. deústavu
ref.), (Trid.
může XXll.
se jí

však, konají-li ji orgánově církevní, k vlastní infor
macr súčastniti. Výlučná správa jmění atronátního
ustavu aneb právo poživatl důchodů je o k účelům
soukromým, nesrovnává se s a—ía est atronovi
zakázana

c. 4, 23. X. III. 38; Trid.

XRF. a XXV.

uve . c.). rávo částečně v některých zemích, na
př. v Rakousku (viz zákon z 7. V. 1874. 59 7, 42, 43,
46, 57.), rozšířilo pojem a-e, vyhrazujíc patronovi,
pokud jde o práva břemenná, mnohem více moci,
ale ukládajíc mu také více břemen, než právo

obecné (víz patrmatm). Všecka práva patronova
plynou z povinnosti a-e, vedle niž jest patronovi
hájltt práv církevního úřadu resp. obročí patronát
ního a jeho legitimních držitelů. Právům těm však,
poněvadž právo patronátní jest jus favorabile, ne
odpovrdá mravní povinnost, vedle níž by jich patron
vždy užití musil.
Sdl.

advokát (advocatus, patronus causae, orator,
causidicus, to atus, defensor) jest právní přítel a
pomocník, jen vedle sporné strany záležitost 'e'í
„per deductiones juris et facti" na soudu hájí ()A II.
37, de postulat.). Nemá býtl zaměňován s pro
kurátorem (ač se někdy tak děje), který na místě
sporné
a mandatář,
má
účast nastrany,
sporu jako
(e. l. jeŘ'i. zástupce
l. 32.). Zřízení
advokátské
vedle práva círk. v podstatě odpovídá ustanovením
práva justlnlánského. I zde tvoří a-i korporací;
stav advok. je veřejným a čestným úřadem (oííi

ctum
nobile),
zastávati
mohou
rozšatni,
zachovali
a pr jejž
va znalí
mužové,
kteříjen
vykázati
se
mohou jlstou praxí. Vedle kleriků mohou na soudu
duchovním úřad a-a převzíti i laikové, jsou-lí do
ktory práv a jinak po právu schopni a připustí-li
'e biskup 8 C. Ep. et Reg. ll. června. l
.
úřad ten však nemohou se uvázati ženv a osoby
zlopověstné
2. 6;g c.2. 13.
C. g3. 5.q. X.
7.),V. 7.)
židé,a zpohani,
bludaři (c. 6. še.. V.
církve
vyobcovaní

(c. 7. X. ll. 1; c. 8. in Vl.

.

. , i no

ranti ve vědě vůbec a právní zvlášť, slepí, hluší,
nevolníci a vůbec osoby 17 let mladší, soudce při

líčení, v němž má pronésti rozsudek, jakož iosoby
duchovní a řeholníci za okolnosti právem zřejme
vytčených (c. 1—4. X. Ill. GO.). Zejména

zakazuje

právo duchovním osobám vykonávání advokacie
na soudu světském, nejedná-h se o vlastní záleži
tost aneb 0 při kostela, u něhož obročí požívají.
aneb 0 osob příbuzné, jež nemohou snadno do
stati a-a' jin ho, aneb ne'de-lí o zastoupení osob
ubohých (c. 1, 3. X. 1. 37. . Než ani na soudu du-.

chovním nemaji úřadu toho se podjimati proti
vlastnímu kostelu (c. 3. X. III. 37.) ani proti vlast
nímu biskupovi (c. 15. X. V. 31.). Rovněž pro ne

bešpečí
srdce
(c. 5
9. . lll.vadnosti
SD.; c. 3.z innedostatku
Vl.1l1.24.) jemnosti
nelze jim
na soudu
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hrdelním úřad a_dvokáta převzíti, který jako trvalé
zaměstnání se 'ím na soudu světskéérn vůbec za pŠúpísemně
(ne přes i 20
tiskových
jest
epsáno stranou
a-em;
ústní stran)
zroklad,a pří—
kazuje (c. 1.
í.37), „quia saccrdotis est nullí pustí--li jej soud, má učínítí a., který má též stran
nocere, omnibus autem velle rodesse". Na soudu
(can. 1
duchovním však úřad a-a mů.eepřevzítí každý po poučiti oVpravidlech aszlg'klostech
1909-soudu
eorganísace
urí4e
pa Věžské;„Šulc,-, Znovuzřízení kurie římské,
zákonech scho ný a práva znalý kněz í řeholník
; Ferrari:, Promp. bíbl. c.an v. advo
se svolením predstavených, a strrnaná
mej \o0an ku .,aha
pomocí příbrati kteréhokoli zákonem přípustného cati consistoríales.
advocatl ecclesiae (fojtové, zádušnicí, ochránci
a-a (a Wlan/arím), nuceny však jsou k tomu "en
církevní);
tak slulí ve středověku světští úřednicí,
tehdy, nejsou-li s to, aby věc svou soudu nále itě
přednesl a sebe hájíly. Chud' m, kteří advokáta
jimž
bylobrannou
svěřený mocí
sobě proti
kostelnásilnostem
aneb klášterchr
a geho
majetek
niti,
girá
dvokátu soud
zdarma,
povinnosti úřední na soudech světských zastupovatí a také v duchov
potřebujc,hpřaidčlijej
: řa z immatrík'ulovaných
(a rnzcermna'.u.r) již od nejstarších dob uznává se ním území, ochraně jejích svěřeném, jež vymaněno
stav advok. v právu círk. za nutného člena pří konání bylo z moci knížecí, o světských rozeprich roz
spravedlnosti: ín omni judicío 4 personas necesse
est semper adesse, i. e. judíces, accusatores, de suzovati. jíži nejstarší křesťanští císařově, po vzoru
fensores congruos atqne testes legitimos(c. 1. vali k návrhu biskupovu takové zastánce kostelů
C.
4..) Povínností a- a jest svěřeného klienta a jejich duchmenstva na soudech světských (de
o věciqpoučíti a dle možnosti se ho ujmoutí, svědo fan-arm do jissté míryt aké EZČLKOL,
Oůvótxm.
mitě o nabytí jeho práva se příčíniti, rozepři však V Cařihradě byli čtyři druhy těchto defensorů čilí
zbytečně neprotahovati a mc na prospěch jeho ěrnlnatánótzoc, t. j a) obhájci kleru ve věcech
neuvádětí, co nebylo by správno a spravedlivm
Proto nesmí býti a. zástupcem r_ozepřínesprave trestních (E_QMTÉZÚUOL),b) ve věcech sporných,
dlívých, lze mu však zastupovati věc, která jc_st c) ěnó'. zov ,Bňyazog (slul též netuzónafmg)
aspoň důvodnou (probabilís), nebol každá rozepře a d) 371_er
lvi-Invia; lěchto posledních
vzniká z pochybt.nosí Pokudn e,shledá že záleži bývalo později 10. Z východu přešel ústav ten do
tost, jejíž obhajování převzal, jest nespravedlívo u, církve 7á )adní a defensores zaujali význačné po
se jí vzdávatí atak věrným klientovi zůstati stavení. ylo jím hájíti zájmů Církve vůbec a též
"CM

římském
(1150

d.ll.), jmeno

ao jeho rozepři mlčení zachovati (St:/zmals
grabu

sv. Petr
rOdo Roman.
bylo
in tit. 37. de postulando, l. ]. decret..) Zat ou pří izlájhmů
_7;patnmonia
první z nich
slula .Dle
primicerius
defensorum
činou jest advokátům na počátku rozepře složítí
primus defensor. Význam jejich vzrostl zejména
v ruce představených círk. přísahu, že věmč úřad či
od dob znovuzřízeni západního císařství, kdy císa
řové
sami
prohlásili
se
za
nejvyšší
ochránce
církve
svůj
a bez honorářů
obmysíů (c.
konati
1bs,udounevymáhajíce
nemírných
].
q.2.).
tom, kdo
může býti advokátem při duchov. soudu ve spor kteří
a Karelmají
Vel.předepsané
biskupům a opatům
přikázal,
si a-y,l.
vlastnosti,
zvoliliaby ertz,
l. 43,
S." 16.). Zvláště moc jejich vzrostla od těch
ných a trestních záležitostech v Praznne,ajaký obor dob, když poslání defensorů záleželo také z obrany
činnostipraž.
mu tuv
ykázán,
daného
k. a.
duch. víz
sou Ššn [Vlimz
Dr. 'avedení
Kašpar, církevn. práv a sta ků proti násilnostem, a proto
Advokacie se zřetelem k círk právu v ČKD.l
úřadu toho schopnými byli jen mocní laikové. Od
[ver—rara,Prompta bíbl. canon. v. advocatus.l Sdl.
těchto dob zváni jsou a ecclesiae a staré zřízení

advokáti kurie římské. Nejnovější ustanovení,

týkající se a-ů při .raudm'c/ldvorec/z římských, obsa

huje zvláštní zákon vydaný zároveň s konstitucí
Sapienli consilío 29. cervna 1908,kterou reorganiso
vána římská kurie.

tlt. 3.

n. 44.—46 stanoví

defensorůna (přizpůsobeno
ústavu
po
ručníků
osobami zbroje
nesc germánskýchmm
opnyrn
í duchovní náleželi Přirozeným advokátem kláštera
aneh kostela byl zakladatel aneb král jako nejvyšší
fojt církve, jenž dával se zastupovatí někteerým
zdvomích uředníků (Juóadvacatur), aby rozepře
duchovních poručenců zastupoval a \ případě nut
nosti vedl brannou moc území duchovního (mini
steriales), ak na obranu církve a vlastí, tak na obranu
právaastat ů církevních. Vedle toho volili si však

se, že vlastnimi advokáty posv. Rotty a apošt. Signa
tury jsou aduokán' Agrisu/omi, kteří sjou pomoc
ným personálem římsk' ch úřadů a patří ke kuri
álům v užším smyslu. est ích 12, z nlchž 7 nej
starších slovou numeraríí cí participantes, ostat
nich 5 su pernu meraríí. Tvoří kollegium s děkanem představení církevní také samostatně své a-y,n
mohli jich však, i když samostatně si je zvolili,
v čele, aa nejdůležitějšíulu
postavení nobile
těší seofficium
z nich libovolně sesazovatl, a tím stával se duchovní
a.“fu-ri
a. paf/parum, vy onávajíce
zdarma. Mimo oa-y konsistomi připouštějí se
ochraně (mundium)
však u soudních dvorů i jiní, kněží í laici, jsou-lí poručenec
vě což závislým
jevilo senanejpatrnějí
mocným advoká—
dru y
jen doktory práva círk.., mají Sletou praxí, mohou vlivem a-ů při ustanovováni predsfm ených dolyč
se vykázatí dl lomem o vykonané advok. zkoušce ných kostelů. Neuspořádané poměry právníanásilná
před sborem otty,ppodepsaným děkanemza notá doba tehdejší nutily církev, aby nezřídka i ne
rem tohoto soudního dvoru, a složí řísahu. jinak bezpečné zrizeni a- ů pžodr e,la a dokud nepřestu
vázání
uvedenými
obecnýmidvorů.
zá onyFungují-lí
o a--ech povalí
mezi juíůsolmostpiasvé,
byla jen
jim zhoajnými
pravíJsou
ly obou
těchto soudních
za to vděčno
mnozi
aoty 0íény
cm
se ucházeli, přirozeno, že círke\ poručnictví takové
v pzáležítostteeh svatořečení v kongreg ací po_sv. těžce nesla, a proto snažila se přeměníti fojtství
obřadů,
jes
jím
\gěhověti
zvláštním
předpisům,
touto kongre ací vy anym (normae comm. cp. VII.). zase v prvotní poměr zmocňovací. V této snaze
K rozkazu d kana posv. Rolly a kardinála prefekta po samostatnosti podporoval jí vývoj immunít, jimiž
apošt. Signatury jest jím z úřední poovinnosti za území duchovní b lo vym
amně_noz pravomoci králov
stupovatí ty osoby zdarma, jímž tyto úřady dobro ské, jíž potom V) onávali a- i jménem cirkve. Vzhle
diní to sk t_ly. Pro nezachování předpisů mohou
mk dvojí povmností a- ů, hájítí církev na soudech
hýtí trestí ni, ano i ze se7namu a--ů vyloučení. aebýti soudci světskými v území duchovním a brá
O dosti značných honorářích jedná dodatek k to nití práv a statků církevn., rozlišováno mezi a. :ch
loeahz: (forcnsís) a a až:. armatur, obojí úřad
muto
vthlavě
nejsou nuceny
si
a-a zákonu
vzítí (tit
|. c 3.
. Sttrany .však
, vez-mou-lí
si ho však zastávala pravidelně táž osoba. Z pra\idla
však, nutno, aby byl appro ován a aby dostalo se žádáno, aby v dieecesí byli usazení a měli tam svě
stranou písemného mandátu. Obhajování děje vlastníctví. Za služby své měli léna círk., za vý
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kátů konsistorních. Při blahořečení sv. ana Ne.

kony soudní plynul jim přiáem třetiny pokut ulo
BenediktXl
žených
dlužních
pohledžvek
(a
lrrlz'izasedání
baron), byl
jím Prxpsper de Lambertinis, pozd jši papež
kroměd aá_ve
ek
ze dvorů,
výživy po
oudob
soudu a
ávky ty nezřídka tak vzrůstaly, že a-í
adyton (160107,
&záporné
[privativum]_+
stávali se pravým opakem toho, čim mělibý ti, pok_lá-_ vcházim)—
_ aba ton,
částs tyvaně,
do nížsůl!—Iz
laikové
dajíce obročí c_írk.za své a nakládajíce s duchovními nema'iipř 'stupu (presbytář)

jako
se c.svými
vasaly>iskupům_
Proto již
mohučský
sněm
(r. 813,
50.) klade
a opatům
na srdce,
aby volili jen tak0\é a--y, kteří nejen mohou cir
hájili, ale také dávají záruku, že jí utiskovati ne
bu.dou Ochranný poměr byl pro fojty pramenem
jakéhos výsostmho ráva a nemálo pričiníl k \ý
voji práva patroná ního, ku vměšování se laiků
v záležitosti církevní a k neoprávněnému oboha
cování se církevními statky. Proto biskupové aneb

Ae i_scner Jeronym,

v EinSiecelu, n. 1

dr., OSB, prof. bohosl.

:p. Wie man die Seelen

rettet (1894), Die Volksmissíon (1895) Gedanken

zurAedan
\vtird sv.
gen v.
Feier
de_r_hl. Messe
Ai da

18)56.

Aedesius sv ]. apooštol Abessinie v. čl. Abe
sinie str. 14. — Zbratr sv. Apíiána (v. t.), byl jakožto
křesťan odsouzen k těžké práci v dolech palestin

Řeka posléze dub
v A_lexandrpíi
do moře uvržen kol.
knížata, zakládajíce klášter aneb kostel, v mino"
vali
sobě úřad ástupcům
jm
míenován
a__)jkem
Aedesius
básnikzachovalo
křest, přitel
sv,
přicházel
ten pravidelně
na vlastníakaur
itého Hilaria,
:. kol.(Edeszilus),
440; eho básni
se pouze

panství neb hradu, a proto pokládán za léno a jaaok
takové, zvlášť byl--li výnosný, prodáván. A tak klá
12Aed
veršů_0v24životopise
řeč. světce.
Huf/cr, bisk.
No
šterům, které se nemohly zbavíti a-a utiskovatelc mencl.e
d(Aethel\vold,
Aedelwuld),
nezbývalo, než značnými obětmi se vykoupit
neboť zákazv proti zneužívání a-e nebyly dos
lichfleldskýl 818—830, :).u trpe ní Spasitelovo dle
ii)-par:
„ řeev.ang,
ePrayerřeči,
Bookyoi
Šedelwul? the Bishoí,com
účinné. Ve X". a XIII. století bylo třeba nejpřisně
šich censur papežských i pomocí cisařovy,a \.: monly called the Book of Cerne“ (Cambridge 1902),
srvn. Huf/er, Nomencl 3 a
ús
stavy církevní
ubránilys
23pcŠ_ddané
i
řed n:
1.,
silnostmi
některých
í0jtůsebe
(c.23
ivf-w
_"
A. :. zanikli znenáhla re aegieula
X.
37;
l. n.V1 [.
l
turrlta, relikviář na způsob věžky, v.
aedificatío (exstruclio) vystavění, aneb náklad na
spořádaněíšírni
a vývojem
práva
patronátní
o V pomě
zemíc soudními
starorakouskych
zachovalo
stavbu (ostela a jiných budov, nutných k zřízeni
se někde fojtství dosud a připadá mu soudní zastu církevního
úřadu neb ústavu, předmětů to práva
aováni svěřeného beneficia a dozor nad správou jeho patronátního. Dle glossy ku
26. C. 16.
7.
jm ni. R. 1
žádali rak. biskupové, aby fojtství, „patronum íaciunt dos, aedificatio, fundus“ ,q'j_es_t
měr nyni neodůvodněný, bylo zrušeno, ale ae jedním z úkonů fundace Li založení, jíž nabývá
:losu se tak nestalo. Pří kostelích matice nábo
se původním a řádným způso. nem, ipso jure,
___.šžestélinž:

ženské nazfývá
se patronátní
až doosuud
komisarem
tovnim.
A. :. ves zástupce
slu státoprávním
byli pro církev římskou králověrněančti a císařové
římsko-němečti; zváni: advocatus s. Petri, paci
íicus, deíensor romanus a j. (Thomanin, Vetus et
nova eccl. discipl. lll. 2. c.;55 Walter, Deutsche
Reichs-Pr.
u. bib
R_echtsgesch.
2. vyd. ecclesiarum)
str. 213. násl.; Sdr.
Fer
rarár,
c.a.n v. advocati
Advoká__tlsv Petra, jméno spolkuaadvokátů, zři
zeného při oslavě 50tiletěho biskupského jubilea
ia IX. na obhajování práv Stolice a oštols i(.é

Obdržel těž pochvalně listy papeže
ia DC. a
Lva Xlll., te
otvrdil stano
jeho brevem
5. če
ervence
878. Sestával z právníků jako
členů řádných; mužové o církev zasloužili mohli
se státi člen mimořádnými. Ač neb lo členství
spojeno s ž dnými tituly nebo náro ) u dvora
papežského,
přece mnozi
stali lety
jeho
členy
četných diecesích.
Přede se
dvěma
objeveny

by
čy nnosti
nepořádky
v administraci__spolkua
od téjrk
dooby
spolkové
není zprá

aadgroca
atus processu
Dei, neúřední
název postulator_a
epři
beatiíikační
nebo kaanoni
sačnisiranjemužpřináleži shledávati vnšeclíriydoklady,
které by při processu mohly přls ěti ku provedení

byla biskupem přijatak vzhledem
kos_t_elu
res úřadu
rávo pattronátní
X.
38.).
ozumimecírk.,
p_ak undacr
poskytnutí (c.2:>
hmot
r_íýchlprostředků, nutných k založení úřadu, neb

ústavu církevního, což děje se trojím, glossou uve
deným úkoneem. Než patronem nestává se jen ten
(af íysická, neb juristická osoba), kdo jsa po při
rozenosti práva patronátního (jus spirituali ad
nexumc. lb. X. lil. 38.)s chopen práva toho kostelu
(úřadu círk.) zajištěný důchod přikázal, pozemek
naň věnoval a svym nákladem postavil, nýbrž i ten,
kdo jednoho z těchto úkonů se pod"al, je-ii 0 ostatní
jinak_,
a př._
sbírkami,
postaránožc.
l. 38:
si quis necc
csiam
cum assensu
dioecesani ,X.
construxit,
ex eo jus patr. acquirit; Trid. XV.
e .
decermt
s. synodus,
ut tltulus
uris pat_ronatus
sir
ecc.
fundatione
vel dotatio
one; g(lV.
.de ref.).
Nenabývá však práva patron. ten, byťli pozemek
roval a stavební náklady ne
dokud nemá
kostel, neboť ten bý\á nejčastěji předmětem práva
patron., zajištěný dostatečný důchod (dos), aby
výlohy jeho trvale hrazeny býti mohly. 'l eprveekdyž
b) důchody t_yopatřeny byl), vzniká právo patr.
treba jen z titu une-is. Kon uruje--li při založení
resp. při jednotlivých součástech fundace více osob

& činí-li na zák adě toho nárok na právo patr
nebov řádu,
kanonisace.
b)'v
vá nabývají patronátu in solidum (compatronatus)
vbeatiíikace
diecesi nebo
druhý vješten
'mě zpřinich
processu
apoštolském. Žádný z nich nemůže býtissvědkem to 0 ou opravou aneb rozšířením kostela nena
v záležitosti jimi zastávané. Při blahořečení5\. jana bývá se patronátu, za to však reaediílcatio, t. j.
Nepomuckého byl postulatorem Jan Ludvík Ste er,
znovuzřízeni zbořeného kostela, jest titulem k na
kanovník v. v. metro. kapitoly p_ražské. Sic/:.
patronátu,
ov,ácan.;
anebc. valně
advocatus diabol žertovny nazev romotora bytí
zvětšenádo
tace jako
(ar ace.
. nde
6. X.

tidei,

jehož úlohou jest podávati všechny možné

námitky proti blahořečení nebo kanonisací. Musi
mu býti předloženy všechny spisy processu, musí
býti pozván sub poena nullitatis ke všem schůzim
k této záležitosti se vztahujícím. Stálý úřad pro
motora tidei zřízen byl teprv za Urbbana Vlli.
'prvu býval promotorem íidei advokát tisku,
později osoba různá, vždy však ze sboru advo

lll.
40.),jestliže
vyzván,
oovinnosti
svépůvodníC
neplní. patron,
Ovšem
m,jsaebiskupem
nabývá ten,
kdo
1áklad na n0vostavbu věnuje, patronátu en tehdy,
estliže předem si tak vymínil a biskup al tomu
;vě svolení. At nabývá se práva patron. na základdě
'akěhokolí titulu, tedy i az-is, j_est_vždy nutno
šetřiti \šech náležitosti, je_žzrizeni círk. úradu vy
žaduje. Kromě toho musi sta\ba patronát pod
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míňujici býti trvalým darem, círk\i učiněným s úmy
doktor
a prof.
univ. lovařiské,
.Komme ntář
k listům
apoštolským
(Huf/gr, .
slem založití kostel, a ne snad poskytovatí almužnu, oe7ul (Artensís),
:]
od (c.
bisku a ]jako&založení
úřadu
církevn.patro
býti
přijat
co.ns) "lím
již vzniká

. 113, 923).

3.

esari,

učený

františkán, poch. z městečka Caesari, byl diouuhý
čas
issíonářem v zemích řeckých, navr 'v se
do ima :p. „Controversiae Marcephesistarum
aedilově (od aedes), tolik co dozorc1,pomocnícl, haeretícorum cum orthodoxa ecclesia“ (Mcssinna

nát, estiižle se ho někdo výslovně nevzdává (c.25

:

podřízení
úředníci. kteří
V někte
erých nebo
kapitolách
pologíge
Nathanaelis
Xichae
oněch kanovníků,
děkana
toho, 'názevN! atheníensis"
(Be in Catalatinon
1678), „Casuum
conscientiae
).
vrchni dozor nad správou ka itolního a kostelního brevissíma ac originalis expositio“
4. Cantoris, náčelník sekty v Belgii kol. 1411, jež
jmění přísluší,! u vykonávání
t
chto
povinnosti
pod
zavrhovala
učení
o
oěís
ci,
pekle,
postu,
modlitb
n. R. voleni dle statutu kapitol
ního tři canolnici aediles na tři léta, kteří spolu a čistotě, vedla k rozbujnělosti sínyslně a hlásala,
SV.—
s proboštem pověřeni jsou správou jmění chrámu
— 6.říšeeDucha
arleriv.Char1ier.u—
že nadešla
5. Ae. cardinalls.Ae.
v.
metrop. i jmění kapitolního. Podobně jeden 7.aedilů Gilo
spolu s proboštem má tam svěřenu správu archivu. de Cpiumna (Čolonnal n. omanus ze vzzneš.
rodu řím n. 1247(n. kol. 124g), vstoupil do řádu
(S;lmeider, Die bischófl. Domkapitee,1
aedituus (z acdes a tue
tolik co emar-im au ustin. Dokončív v ltalíí studia filosofická po
nebo j'-,amtw česk dveřný, otudíž ten, kdo při'aol vo án byl do Paříže, aby studoval bohosloví. Stav
se žákem sv. Tom
A
v ikl záh tak,že
rvní ze čtyř niž lch svěcení (viz orlíariaf)
kládán byl za jednoho z nej epší ch je o žákův.
kterou
světitel
má knežlěpe z„Ostiarium
gy10 jejich
úkolem, vysvítá
allokuce, o smrti svého mistra hájil jeho nauk pli-otiútokům
oportet percutere cymbalum et campa na ně činěný.m jakožto učitel proslul důkladností

nam; aperire ecclesiam et sacrarium; důvodů, pročež nazýván „1105th
rfundalírriťmu:
et llbrum aperire ei, quipra edicat Provi Augustíniane na ener. shromáždění řádovem ve
dete igitur, ne per negligentiam vestram iliarum
rerum, quae intra ecclesíam _sunt,a1iquíd depereat;
certísque iioris don m Deei aperiatis fidelíbus et
sem er claudatis infidelibus.“ Urad tentto nyní
kon vají při klášterních kostelích zpravidla bratrí
1aikově,při
kostelíchkost
sluhové
ko ste lniici jiných
azwnicpaik.4—-i
n kostelní,
i“
.)
zváni u nás dřive též lfarníci-laikové, kteří účastnili
se spolu s farářem a patronem správy zádušního
jmění, a kteří tam, kde nyní existují, mají název
:a'duřm'ci, kadetní lzarpada'l'i (vitrici, procnratores,
provisores, inratí, matricularlí, magistrí fabricae a
d.),Cmajíce
za povinnost
zejména
ve věcech
pe
něžity
h,vymáhání
poplatkův
a důchodů
zádušmch,

iarářecpodporovati
chlumní/w).
Aegae , nkě d. bisk.(vizv gun-a
ilicii jmění
Gami—
Series 436

Florenci 1287 pro lásili na

Att-y směrodatnými

pro svoje
theologie
a studující
ven.
mag.
nostrilektory
fr. Aegidii
doctrina
mundum(„Quia
universum
illustrat, definimus et mandamus inviolabiliter obser

ut opiniones,
et sententías
etari,
scríbendas
pracipositiones
cti magnnostri
omnesscríptas
ordinls
nostri lectores et studenta recipiant, eisdem prae
bentes assensum, et ejus doctnnae oimn
terunt sollicitudine, ut et ipsi illuminati aliosa i lu
minare possint, sinlseduli defensores“). Než dokto
rům par kým učení to v některých částech se
nezamlou\ alo; k jejich radě biskup pařížský Štěpán
Temperius zavrh některé proposice. Ae. sna
se
obh jíti je novými důvody, prročež věc ředložena
do íma; pa ež Honorius l\. rozhodl, a yAe. pro

posicenevzniklo
ty 0 volal,
což onrlochotně
učinil.
Od tě
doby
o jehou
mjiž žádné
nedoroz
umění. Král Filip lll. svěřil mu \ uč0\ání syna svého,
Aegaea (Aegas),n n.ěkd bisk. v Malě Asii; Gum následníka trůnu. Pro vznešen ho žáka svého Ae.

uvádí
několik
biskupů
z let 285—
285—553; na prvém
místě sv.
Zenobía
mč. (kol
Series 444 uvádí několik biskupů z let 250—787

Ae
egeri (E gerl) Karel,

znamenitý švýc. malíř napsal příručkufilosofie morální aŘprávní „De re

lil" (vyda v )Když
,libri
1556
na skle, 11.kol. 1510—15 v Čuurychu,::. 1562; v letech gimine vpňinn-Icipluml
1557—1562zhotovil hl. své dílo: řadu maleb na skle jleiřeojako Filip N. na trůn vstoupil, Ae. jmenem
pro ambít kl. Mu
ui (0od r 1841 uloženy v kant.
university cjej pozdravil, napomenuv ho, byb dliv
museu aaravskěm
inostizaNa
gen.shromážděnířáduv
ímě
1 2 Ac zvolen
generála
řádu; pap. Bonifác Vlll.
Aegidiáně, stoupenci i\egidia de Columna (v. t bgsprave

Aegidianee
constitutiones
zove seasbílrkaz
k žádosti krále
Fíliap viennském
W. 1296 arne
ci—
ískupemjejbourgesk'n
asněmu
konitých
usuanovení,
pocházejícíchz
od Lmenoval
kardinála Aegidia ((jil, _liii) Alvareze 1Car-ilia ohroženě hájil nevinu ÉioniafáceVlll., složiv za tím
Albornoze (v. t.). Kardinál il Alhornoz byl totiž
nocencem Vl, kter" sídlil v Avignoně, účeicmsmě) „De renuntíatione Papae sive Apolo
oníiacío
Viil.,"franc.
jímž uvalil
na2sebe
králeproFilipa
i \elmožů
13162
ro5.hněv
Vy
tíma
aa státu papežského v čele vojska gía
jako legát, aby tam působil k odstranění různých nikal ctnostmi tou měrou, že pokládán2 za blahosi.
Ac. z racoval nauku sv. Augustina způsobem scho
sp rů
a k obnovení
vlády
píapežske
íměa vzpour
tak v celém
pa csž kěm
územlV
ltalii. 'akO lastic ým; spooui
s.v Tomášem pokládá hmotu
se kardinálu Albornozovi skutečně podařilo, tak že kolikosti (kvantitativně) označenou za princi
r. 1367 mohlsse papež Urban V. vrátiti do íma. ojediňující (índividujici), a nikoliv, jako skotiste,
mu; v nauce o milosti není prost 'akěhosi ná
Ustanovení a narizeni Albornozova, pod názvem
Ae. :., byla
ív budoucností základem ústav— dechu semipelagianisniu. Přehled zvl štností jeho
ního zřízení státu papežského.

eglddlus sv.v.

i.

nauky podal Werner

ve s ise „Der Au pstinís

mus
im spáteren potestate
Mittelalter“
( ídeň 1883).
.mimo
Aegidius
s.1 Ae.z ssisi,b1ahosl., františkán, uv
v:edeně
ecclesiastica“
(theol.
do
spisuAristotelovým
l.)Deregiinine (zvl.
principum“),
kommentáře
bratr zlaik,
jedenz. 2126
ne'důzg'ěrnějšíchdruhů
tiška
Assisi,
dub Jeho krásněsvF.ran
zbožně plněkp
espisum
vynik. kom.
k „Libri
496a
); „Quaestiones meta
výroky („Verba aurea" 23„Dícta“)
,
častěji byly vy de anima“
dány tiskem, na př. \;
huči 1463, v Antverpách physicales“ (Ben. 1499, 1501 1552), „esDe
et
essentia quaestíones tredecim“ (Lips.1493,sBen.
1634,
v Quaracchí
ivotopis Manga
jeho
sal nejnověji
Leo Assiský
(.v t.). 15905.
Srvn. ŽGis-be:!
303);Ben.
„Tractatus
de gradi
ibus
„Der selige Ae idiyus von Assisi, sein Leben u. 1493,
5001, 1502
1552),
„Deformarum
formatione Pad.
cor
seine Sprilche" Paderb.1).906 — 2. Ae de Baili poris humani“ (Rimini 1626). „Comm. in Hexaeme

Aegina — Aelfrik

110

ron“ (Pad 1.549), „De arca Noe,“ „ln cantica canti
norum
„111e ist. ad Rom.“ (vesměs vyd. sou o._'

vlinus
Paříži,
:. před
1223, Magni
básník lat.;
:). „Caro
siven. 1162,estis
Caroli
carmen
hexa

vbardovy'm
„Opuscula“
.1555),kommeintářvksentencímLom
(vyd.An
de A
osv. vKordově

mterum
adDin (dosud
ormationem
Au
ugusti 11.5.“
jen z Ludovici
části vyd..)lilii— Philippi

1707), „Quodlibeta“
(vyd etlraDamasus
de Coninck,
64) aj. _leslpravděpodobno,
že od
něho
opo
cházaiň
text bully „Unam Sanctam .nZnač á část jeho
spisů dosud nevydana. Něm. překl.jeho paed. sp. vyd.
Michael Kaufmann v XV. sv „Bibl. d. kath. Pád“

de Praesentatlone et Fonseca, Portug., příbužntš'
etra Fonsecy .j. (v. t.:),
1
augustinián,.
theol. v Coimhře, \ynik. učenec scholastický;

16

„Disputatiloněs dec animae et corporis

oím
651), „De imemaculata
de s. beatitudine“ (Com
.Vir sk
inis conception kol.
(t. 1617).—
,bi sku
up
590. Vynikal ectnostmi
Aegidlo ]oannes),n
vPaříži, mnichbened. reme
kl. corbeilského, stud. medicínu v Salrne ě, dle kněžskými, ro něž jej Vanantius Fortunatus opěval;

(1904).

Ae. Corbollensls (Aegidii,

(D

později usv dčen ze spiknutí proti Childebertovi 11.
ett' ch 590 ze

'N
někt. i"\ „Atheniensís").
Athénách (odkudž prý
zvánosob.
„A:. lékařem
cus"
Stalse
austráskému, pročež synodou v

duchovního
v omanus
vržen a v.
do.la. trassburku
v_v—
povězen
.
tle Colonna.
franc.
Sp vlat. verších
medic. krále
poje Filipa
díznán 118180—1223)
armma de urlnarum
'udiciis stavu

et de pulsibus“ (vyd. v Ben. 1494 Lyon 1505 — 24. Áe. Roya, cister., prof. v Paříži, opat kl.
aumontu (b. Mariae in Monte Regali), potom
Strassb. 1506, yone 1515, 526, Ěasrleji 1529), v Royum

iber mde
vertutíhus
et compositus“,
laudibus compositorudm
mnich v kl. dunuskémčD unensis) ve Flandrech, :.
medicam
entorum,
metrlce
„Liberd
Bel ici ab
a %2 "u I&ronícznDunense
1478.
Ae.
v Bruggách
1478,
s. Anna
antidotis“ , „Liber de signis et symptomatibus aegri les
tudinum“. —
e.
mis, mnich cist. kl.
&, augustingián,
svyniklaz.
ajako
kaza
básnik,
humanistaaznal.
řec.,theolog,
hebr., chald.,
tlunskěho v záp. Flandrech, asmestavoval z mnohýcch :tel,Vlter
ruko isů martyrologlum, jehož však nedokončil;

turec,
od 1 later.
generál
řádu,Conc.
1512
mělu vpersk.
třeča arab.,
n.a5 sněmu
(Hardouin
xp.
Asufóšbrv
omnes
„Lectura in ep. coll. IX, 1576), b '1 biskupem různ. diec., 1517 stal se
s.lgaluectura
n. psalmos“,
ur'cr,Nt)nm11t:..1113924
— 0“11413.
[Fuscararlus

protektorem sveho řádu a tit. (lat.)
(de Fuscarlls) nz Bologni, kardin
patriarch. mcařihr., podal Hadrianovi V1. pamětní 5 is

znam právník lesll. stol., první laik jakožto učitel oreformách(vvy.d C. Hóller vPojedn mnich.akat .);
práva,
:. „Quaesiones“
?.
rdo(vyd.
judiciarlus"
Baolog.
1572),
Reatz Saba.
),
153
3.2 Sp. „Historia viginti saeculorum per toti
dem psalmos conscripta“ (duehaplná filosofie
„Deofticiotabiellioni11.Ae.Graecus
v.Ac. děin), „Commentarius inI. l. Sententiarum Lom
orboliens
—
a.s ]oanne Baptista
.rp. D„ivo \Venceslao Bohemorum duci ac martyri bardi usq. ad dist. 7. ad mentem Platonis“,
sertum“ (Pr. 1643); v dal v knihtiskárně Urbana „Eclolgae sacrae“, „Dictionarium seu liber radicum
Baltasara Goliáše v raz 16565spis s titulem hebr., „Libellus dc Ecclesiae incremento" , „Liber
a textem latinským, českým a německým, se šesti dialogorum“ , „1nfon-natio pro edis Apostolicac
rytinami: „Historick zpráva o ukrutných mukách, auctoritate contra Lutheranain sectam“. Spisy jeho
kterýmiž byl trápen ctih. bratr Alipius od sv. jo zůstaly \ětšinou v rukopise,1e1ikož Ae. ze skrom
nosti nechtěl je vydati, ač pap. Klement \'11. k tomu
seíau, clericus professus, congregacívbčMtrův bo, jej nabáda .
26. Ae.., zvonař
konvár
vřádu
sv. Augustin
na". gib/1,
1935
1.3 Ae.
s. josepho(Madejski),
pia praž.sk ý (Ae. canulator, Az. cantaristm

rista polsk'
vmXVll.
:p. oratione
„Metropolis
scien 1477—1498.z
zvonařství
25.
md.
sdc stol.,
Aquino
declaratus“
-.27 Ae. Srvn.
nařvRybif'lkza,
zni O(mačes.'ster
As.)1479až
(IVarš 1719).o—
mls4 Ae. a Lesslnla (Lusclnus, de 1522 (snad zdva zvonařiPtéhož jm na). Ibid. 64—65.

ess,1nls) dominikán u. v prostř. stol Xlll.
Aeglna,| n.ěkd bisk. pod metrop. athenskou (Ga/1:1
36.
flanders. městečku Lessines, snad žák sv. Tomáše Series 431 uvádí řadu bisk. let
Akv., žil v Paříživ kl. sv.a_|kuba,:. 1304. Sp. „Com
:e ltanlensls(egitianen. dioec), portug.bisk.
mentarius in 1 et 11. sententiarum librum" , „De
L:kaegyptv. Egypt.
unitate
formaeusubstantialis",
„De
usuris
in
com
Aelam
v.
Elam.
tmi et deu
arum contractibus" tento spisek

býva přičítánssv. '! omáší

v.,

ehož spisy

ve vyd řím. 1570 vytišt. ve sv. XVil), „Flores
casuum“, „Quaestiones 1heologicae", „De tempori

Aelath v. Elath.

Aelbert v.Ethe1bcrt.
Aelfegus v. Ellegu s.

Aelfred v. A1fre

bus seu de concordia temporum " „De geoometria",
„cDe ometis“. Srvn. llur/er,NOmenCl.113 386. —
Aelfrík (Allrik)e l-.benediktin. opat eyns
15. Ae. Luniacus (Lemmniacensis, de Legnaco, Le haamský, zvan
rammaticus“, n. koL 955,
gnano), františkán, prof. v Paříži kol. 1304, ap. výkl
kol.11020. Byv vychován vkl. winntonském (win
chersterském)
od vedením () ata Athelwolda,
kse ntenclmlLombard
vým .Srvn.
Huf/er, essinia.
Nomencl. vstoupil 971 do kláštera, stal se 005 opatem nově
113468.
e. oLuscinus
v. .e.4
zal. kl. cynshamskeho, kdež setrval až do smrti.
17. theol.,
Ae. esvětící
Merl
rcabisk.
(Emmerich),kkarmcllitán,
lektor
cambraiský
5). lat.-anglosaskou rammatiku, sbírku homilii
:p. kommentář k Plsmu sv., jenžs
však nleza (vyd. 1846 Tho e „ he Homilies of the anglo
saxon church“; anglikáni vyvozovali z nich ne
oalgy 1274 (11.127',
e. de Mussis
(Li Mulsls),n
vrloRou
289 vstoupil
do řádu správně, ž
'
. popíral transsubstanclaci;
bened., 1331 stal se opatem v Tournay, děje isec v pravdě přidržoval se mínění Ratram
mnova, uzná
a básník lat. ifranc., z. 1352
353). S'p.„ hro
„du
nicon “ma'us“ (1348), „Chronicon mínus“ n. „Anti vaje \ eucharistii přítomnost těla Krist
že chtěl
quitatcs “landriae“. Básn. 'eho dila vyd. Kervvn chovní“,
řítomnostv toms
hruběsmyslu,
hmotonu).
životyvylončtiotipouze
svatýchh(vvyd.
de Lattenhove 1882. — .
Orvalský, cist. kl.
keat 1881 „Aelfrics Lives of Saints"), přel. prvych
orvalskěho (Aurea vallis) v bel. provincii Lucem 7 knih SZ, kn. Esther a snad i kn. ob dooanglo
burku kol. 1250, dějepis ec pilny, ač nekriticky; :p. saštlnya]. —2.Ae. sv., arcib . canter burský.
pocházel ze vznešené rodiny kentskě, b 1 mnichem
pokračovaní l_etopisů Herigerových a Anselmových v Abingdonu, od 974 opatem kl.
almesbury,
le11048—1251vM.on
Germ.poda
Script.dXX
„Gesta pontificum leodiensium“,
\y stal se .. bisk. wiltonským, 995vaarccib. canter
— 20. Ae. Parlslensls, děkan kost. sv. Marcella burským, z. 1005 (n. 1006); bývá zhusta směšován

Aelia Capitolina — Aemilianus sv.

111“

s pře
„,a S.; 35 kánonů, jednajících o nižších i vys íreeskovým, mistrně sice, ale beze všeho zřetelektech
ších svěceních, povinnostech kněží zvl. o coeli nice textilní. Právem se tudíž čalounům těmtov ytýká,
žeejsou to vlastně freska tkanivem napodohená.
bátu, oxknihách , _ISEŽ
Akněži míti majík a ]. (Mig/ze Při provedení staly se některé odchylkyood kartonů,

p CXX XVS

rc1'b. york ský 1023až

také barv
vy značně
se liší
od koloritu
1051 jejlžlně eří rovněž ztotožňují s A:. su l. aNicméně
právem
pokládají
se čalouny
tyto zajejnich.
nej
“VŽŠďamČapltolina, město, které císař Aelius přednější mistrovská díla umění textilního. B'ly
Hadrian na troskách města erusalema 130 vysta
ostatně
provedenyv
několika
exem
Iárřlích;
to
m,ě takov
Drážďa
velí dal a „Aeliz“ po sob a „Capíltoh'tnou po repliky nalézají se v museich v
Jovíši capitolinskěm nazval, poněvadž na místě nech, Vídni a Paříži, v král. paláci mladridskěm a
starého chrámu chrám ke cti Joviše capitolinskěh o v„Pa lazzo Apostolica" v Loretě. Z díln A-ovy
po_5ta_vil.V tomto městě nesměli bydliti žádní židě pochází také rada čalounů umělecky měně cenných
am křesťané ze židovstva, kteří se obřczávali. Tu s avýj
'evy Návrh
ze života
Páně,
ve Lev
Vatikáně
n'.ch
k nim
dal rovněž
zhotoviti
X. cho
mnozí z nich opustili zákon nadobro, spojili se
s křesťany z pohanstva a usadili se v Ae

.

to

aaelov' ch alouny dohotoveny byly7teprve Ž1530
církvesbyl
varvním
biskupe
em Marek,ro
edmvcškcrrš'
po
hn
za lllpape clGuj/frey
klementa vVII.;
20.750
Allg. stály
Lex. d.
bild. duká
Klinstle
adrianových
ztratil
jerusalcm
“ft/7

vvýd1.ncam,vanot
zapomc uti.i jméno „Jcrusalem“ přišlo u pohanu
ryLl
igzemilianďl. sv. panna, jedna ze třipříbuzných
Aelnothn(Ae1nothus), mnich a kněz rod. zyCan
terburv, žil dlouhý čas (24 let) v Dánsku, :p kol. sv. Rehoře Vcl., ež spolelěně vedly život Bohu
1109 živo t sv. krále dánského Knuta (Kanuta), ziasvěcený. Mart. itom. 5.1de — 2. viz Humi
otišl. v Ball. Acta Sana/alum (10. čce) Hurt"
_Aerniliani Hieronymus v.jeronym Aemi—
Nomencl

llani.

, 62.

. sv. (Alred, Ailred, Acthelred,
Aemilianus sv. 1. Ae. lékař, mč. africký, spolu
nne
Ethelred),
11. v Hexhaamu 1109, vstoupil do kl. s jinými za pronásl vandalskěho za krále Hun
rievaulxskeho v Yorkshire, jehož opatem zvolen richa, Mart. R. 6. pros. — 2. Ae. mě. v Armenií
menší. Mart. Rom. 8. ún.: „ln Armenia minori na
1146,
1166 12. ledna. á“Vynilkal neobyčejnou vý talis sanctorum martyrum Dionysii, Aemiliani et
Ae. ucul
innluvnosti,tak
naz
byl „anglickým
sv. Ber Sebastiani't Boll. Febr.
dem“ („alteržedoctorvmelliluus“)
Sp. „Speculum
za poustevník v diec.
charitatis", „De spirituali amicitia“ (Mz'gm mezi latus, z. 12. listop 574, knělz
spisy sv. Augustín a XL), „Sermones de tempore tarazonskě ve Španělsku (dle některých později
et de sanctis“, „De vita eremitica ad sororem (M gn opat. bene ).; sv. Braulio, arcib. saragosský ..rp
mezi sp. sv. Aug. XXXll), „Sermones de onerihus
životopis
„.Vltas
Ae. contessoris,
colgnomento
lsaiae“, „De puero Jesu _'duodenni', „Vita
Edu jeho
Cucullati“
(Migne,
PL LXXX;
art. R.l
Alistop.:
„Turíasone in Hispania Tarraconensi beati Aemi
ardi",
aj. l(v.yd
Mame PL
Srvn. „\'ita
ÍÍllr/tl',s. Niniani
Nome cnl.
lls 120—121.
BylCXCV).
znatel liani Presbyteri, qu_i innumeris miraculis claruit,
hudby círk.; proti výstřclkům hudby vícehlasé
admirabilem
vitam s. rauliomCaesarangusta
nus episcopus
descripsit“.—4.
vDorostoru
obrací se ve spise „Speculum charltatis“ , a to cuius
kapitolou
nadepsanou
2.
Ae.(Alfred,
Alured)„De abusu musices“.

(nyn. Silistře v Bulh.) v Mysíi Zea_luliana Apostaty

Beverleyský(l\luredus

Bcverlaccnsis), kustos ko
stela 5\. jana v Beverley
v Anglii,z.112.6
nales sive historia de ge
stisregum Britaniac“ (vyd.
litam: \' Oxfordě 171%).

Eáůiels
va
lnghenPierre
(d'Enighen),

vElámský tkadlec čalounú
v Brrsusselu, činný od 1497

hlavním eho dilem jest
deset nádherných čalounů
v Sixtinské kapli vc Vati
kanč, provedených 1515
taelových
a znázorňujících
vněvýjevyz
eSkutkův
apuoštolských: ].eZázračný
rybolov (v. obr. 24), 2. Po 
volánisv Petra, 3. Uzdra
vení chromého, 4. Smrt
Ana iáše, 5. Kamenováni
těpána, 6. Obrácení
sv.Pavla, 7. Obětv Lystře,
8. Kouzelník Elymas, 9 Sv.
Pavel káže v Athenách,
10. Svatý Pavel v žaláři.
Každý z těchto ěalounů
stál 1600 dukátů. Původní
kartony
Raftaelovyč'l
části
se zachovaly
(v.č l.z Raf
fael); provedeny byly na
Způsob návrhů k malbám

Obr. 25. Aelst.: Čaloun tkaný (šle kartonu Railnolova.

Aemilius sv. — Aeneáš Silvius Piccolomini
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Capitolinemž uvržen
do peci.
Mart
dne) Ball.
Julius
lV,
andIBvladařem ukůŘc
370—8376.C
\' ilia Kal.žl,hz
—5. Ae. biskup ky
zicky', vystupoval za vlád7' Lva Arménského ne
ohroženéyproti obrazoborcum, ibyl za to od c'saře

poslán do vyhnanství.

“.in—vs? 11— '?QN'FÁMAXf'

eků

téhož diurep \'í'lle:
Kal.2sv.
13,2Fursea 6.
kl.
ž,e žák
(v.Ae.,
t.), opat
s nímž

p_řiššlnzAe.,
lrskabiskup
do Francie;
660; vpocházel
10. bř.
nentský: kol.
(Nantes),s
z Anglie; na výpravě proti Saracenům bylu Au
tunu 25.
zajat
726; mě.
uctíván
jakol-lmě.;
sv.
čna.a u_dpraven
8. Ae.kol.
vojín,
v Numldii
za
ronásledováni Valerianova. Mart. Rom

ebiskup

trevs

(Trevi

v Umbrii, rodem

z Armenie, po mnohých muk ch s Sdruhy sťa.t
Sv. 28. led. Bývá neprávem ztotožň. s Ae-em sub
2. uvedeným ; srvn Ball. Febr. ll, 158

ll.
10.212.,

bisk. vefcellský

kol. 501; Mar—rt.
60Rom.

Aemilius sv. 1. mě. v Capue, Mart Rom. 6. řijna.
..Ae a Castus, mě. v Africe za pronásledováni
Deciova; zprvu dle zprávy sv. Cypriana (De lapsis
13.) dali se svésti k od adu, potom však sta
tečně odstou ili smrt ohn mkol. 250. Mart. Rom.
22. kv tna: „n Africa sanctorum martyrum Casti
et Aemilii, qui er ignem passionis martyrium
consummarunt
os (ut beatus C rianus scribit)
in prima congressione devictos, ominus victores

in
secundo
praelio ante
reddidit,
ut iortiores
ficrent,
qui ignibus
cessissent.“
— 3Aignibus
v Sardinii, Mart. Rom
.

Aemilius Paulus Veronensis v. Paulus A'e
milius
Veronenns:'s.
Aemona ,dle Gamre (Ser. 327) ve lV. stol. bis
kupství v řím. voj. kolonii téhož jména na místě

nynější Lublaně

Obr. 25. Aencíš Silvius (papež Pius ll.).

(v. t.); domněnkata však o sídle počet spisů klassick

biskupském v tomto místě vznikla mylnou zá

si ps,al z jiných
učinil
výtahy.K
ard.
Caprpanica
cestě
studovalsobě
s neobyčejnouč(Š'gžílisám
hluboko
()donoci.na
Značný

esněmu

basilejskěmu2přijel do Sieny, bylu

měnous
Aen Aemonií (Aemonía)_— Cittanova (v.t.). lzucašmčnna Ac-e, tehdáž mladého muže 26'let ho,
oblíbil A:.
si na
jej jařel
a ulčinizljej
svým sekretářem.
Tak
Aeneáš,odAEneáš,
JÍVÉGQ,
člověk
ochrnulý(Sk
(kpara přišel
2do Basile'e
a tím do ovzduší
l t),lcus
sv. Petra
v Lyddě
uzdravený
šil—“L)hellenista, jak ze jména souditi možno; ne— papežiEugenovi nepřátelského. e služby kard. Ca
nazývá se výslovně učedníkem ač ve v. před. pranica přešel Ae do služeb Nikodema, bisk. treising
ského, potom Bartoloměje, bisk. novarského, posléze
Tabitha
nazývá(.Sm'il,
se „učednici“),l
byl křesťanem
Skut. ap. zdá se však, že do služeb kard. Albergatiho, s nímž mnoho cest vy
Aeneas (Aeneas
as) z Gazy vl1V.stol. Kr.,
konal a od něhož byl poslán do Skotts,ka aby tam
Rck, zprvu ohan anovoplatonik v Alexandrii,0:0er
zprostředkoval
s Angličany.
se, nezastihl
pána svého vmír
Basileji,
setrval Vrátiv
tu nicméně,
ziskav
til se ku kresta nství a vyvraceel bludy novoplaton ji
ské, jež učení křesťanskému škooidly. V hlavním sobě ducha lností a humanist. vzděláním a zvláště
nadáním ře nickým obliby usněmovniků; l stal se
díle
svém,háji ialo
ogu 'l'heophrastos“o
LXXXV),
nesmrtelnost
duše, jak žUllfgne, PG skriptorem, potom abbreviatorem a posléze vrchním
vstáni těla a zavrhuje předtčlesnou 'soucnost duše abbrevíatorem sněmu, mimo to byl členem ko
lid
dské (praeexistentia) a věčnost světa.)je tedy ve mise ve věcech víry a nad to potřebován byl
filosofii křesťanské důležitým. Srvn. Hulkf, No k různým poselstvím. Se stan0viska pohanské
mencl. 13466—468. Kdr'.——|
—.2jan nBoleslavský,. renaissance Ae. pohlížel lhostejně na spor mezi
český bratr, 71.v) l Bolesl. 1537, stud. na um
a ežem Eugeniem lV.
snn;ěmem nicméně vy
wittemherské, od 1.)72 správce sboru v Třebíči,
stoupil literárněFelixa
protiVI.)aFežida
vstoupil
do služeb
vzdoropapeže
d,obou
sveden
lehko
1577
zvolecn
starším
a
biskupem,
přebýval
v Evančicí
1504 měl podíl v načež
překladu
bible mslnými přáteli, Ae. oddváal se životu neváza
králické. 7197.
Ruk.l
—184 —3. bl skup paříž n mu,nepomýšleje nikterak nato, státi se duchovním.
ky'8.)8 (n. &')3)d()1870, dříve sekretář při dvoře Poznávaje bystrozrakem svým neudržitelnost po
Karla Holého,
'staveni vzdoro apežova, snažil se nalézti jiné
(Mi :e, PL C506.868
i) proti „Liber
výtkámadversus
Fotiovým;Graecos“
jest to služby. Na řišs em sněmu ve Frankfurtěl 142 se
s kancléřem císaře Fridricha lll. Ka
sbír a výroků sv. Otců o vycházení ucha sv.. znilám
š arem likem, ktery poznav v něm bystrého a
0 rvn.
celibátu,
o Nom
postu, co ri7mátu řím. papeže a j. oratného diplomata, nabidl mu službu v císařské
Hut-fer,

Aeneášmužů
Silvius
Pinoccolominl,
jeden zPiu
lnejvýteč ské
kanceláři
ve Vídn
ni, což A:.
s radostí tam
přijalZaV
císař
kanceláři
seznámil
sessCeechy
mčstna
nč'ších
XV. stol.,
papež jménem
l.r8"ní. Covrsignanu u Sieny ze staré zchudlé nými: Prokopem Ptlugem z Rabštejna, Janem 'l úškem
šlechtické rodiny sienské. Strávil tudiž svoje mládí aVáclaveszoc
.Vdoisepchsvýchaždo
oměrech nuzných Studoval na univ. slensk
ro evuje hnázory
celkem ještě velice laxní,
pr va, ale s nevalnou chuti; větší náklonnost však znenáhla vša dává výhošt dosavadni lehkomyslno
měl ke studiu starých klassiků (hlavně icerona, sti a dosp ívák vážným zásadám mravním. Nicméně
Livia a Virgila), jež si od přátel vypůjčoval a jež váhá ještě vstoupiti do stavu duchovního, teprve

Aeneáš Siivius Piccolomini
1446 byl
ve Vídni
vysvěcenugenlovi
na podjáhna.
také
upřímně
k papeži
V., jejžPřllnul
14401
vyslán byv od Šlika do ima, osobně odprosil.
Papež svém
mu odpustil,
jej, rospěšným.
by v důležitém
úřadě
snažil se všbizeje
ýtí církvi
Az.
ukázal se býti odpuštění hodnym; přlčinílť se
značnou měrou o smír knížat říšských s pap žem
a byl potom i v poselstvu knížat těch do '
vypraveněm, jsa spolu s rokopem z Rabštýna
zástupcem císařovým, přednesl 1447 papeži pod
minky smíru, a spolu s ostatními vyslanci složil
umírajícímu papeži jménem císaře a rišc slib včr
nosti &poslušnosti. Od nového papeže Mikuláše V.
byl Az. jmenován 1447 19. dubna, jsa ještě podjáh—
nem, biskupem terstským ; zůstal však ve službách
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soudili, vysvítá z těchto slov Veleslavínových:
„Ačkoliv mnohým se vidí, že S lvíus v též Hi
storii své ne na jednom místě echům ukrátil a
na ublížení a ů'mu dobrého jména to jim přičítá
k čemuž se oni neznají, a což o nich v pravdě
povědíno a důvodně tvrzeno býti nemůže, a za
tou příčinou ji zamíta'í, nehodnou soudíce, aby ji
Čechové čísti měli: v ak proto mnohé se v ní na

cházejí
a užitečné
paměti,
kronlkářpotřebné
něco málo
dotýkají,
zvláštěkterýchž
co se jiní
za
časův císaře Zikmunda a krále Ladislava dálo,
kdežto Sylvíus jest dosti obširný, poněvadž toho
věku živ byl, a někter'ch věcí 1 sám se dotýkal.
Také na několika místech chválí národ náš a
uctivě o něm mluvi, dávaje jím tu čest, že “sou
směli, udatní a stateční, nestrašlíví v nehezpe en
císařových.
Bylatspolu
s Hartungem
zástupcem
na
sněmu kni
říšských
v Ascha 'jeho
fenburgu
1447; ství, v věcech válečných zběhli, slibův a připovědí
svých
zdrželiví, k pobožnosti náklonní a '. On
1450 poslán byl do ltalie vyjednat s králem nea
nejprve
knížata a krále české i slavné skutky jejich,
polskym lt'onsem sňatek císařuv s Eleonorou,
jakož i v ímě učinit přípravné kroky ke koruno atak historii českou cizím národům v známost
vaci. Meškaje v době zimní 1449—50 v biskupství uvedl, o kteréž prve žádné vědomosti neměli...
svém tcrstském jal se A:. k vybidnutí Kašpara est ovšem tak, že Sylvíus připisuje obecnému
Wendela, učitele mladého krále Ladislava, jenž při
lidu vměšťanůmc
Čechách opilství,
žádost kvapně
nových
ytrost, povérnost,
nestálost, smélost,
dvoře císaře Fridricha III. byl v “chováva'n,spísovatí věcí;
traktát o v'chově dětí knižecic , jejž věnoval řeče mluvení, nenasycenou žádost lonpežův; pánům a
nému ráí Ladislavovi („Tractatulus ad regem rytířům žádost chvály, opovážlivost v nebezpečen
Bohemiae Ladislaum“). Spisek ten neobsahuje celou ství. Ale ani o všech toho nemíní, ani všichni
nauku vychovatelskou a nejedná o v chovám vůbec, z toho se vytáhnoutí nemohou. A snad toho času
nýbrž má zření výhradně k osobě udouciho krále. takové povahy někteří do sebe měli, což o nich
Nicméně jsou jeho vychovatelske pokyny a důvody i domácí svědkové, pan Bohuslav z Hasišteína a
nemálo zajímavé. oučky, s kterými se v „Po loannes Dubravíus vypravují . . . Co se Sylvia do
'ednáni“ setkáváme, jsou_namnoze vyňa ze spisů týče, ten nemnoho Čechům přál, a tak jich vysoce
chváliti nemohl. Měl toho některé řlčin , a tu
lassických,
tudížpůvodni.
nové,- Povšimnutí
avša způsob,
jímž
se predvánejsou
čji, .jest
za největší: že se skrze učení Mlstra ana usa od
sluhuje, že Ac. hájl
sadu všestranné výchovy, poslušenstvi římské Stolice odtrhli a za jeho času
biskupu římskému nejvíce odporní byli. Disputo
těla
iduše. Valnou
část traktátu
o
gramatice.
Ve „věnovám“
zle. zaujímá
dí : „Přápojednání
i bychom valí na koncilíum basilejském o tyřech artikulícn
si, až tobě přijde čas nastoupítí vládu, aby velí pražských, a s ním také, když do ech v slán býval,
kými nehodami sesláblé Uhry, jakož l hroznými rozmlouvání a hádky mívali. Protož jim asto kacíře
bludy zpustošené Cechy pod tvým žezlem si od
spílá, učeníAjejích
potupuje
& učitele
od
romé
toho mají
Vlašidotenpekel
ob čej,
dechly a v dřívější se zaskvěly slávě. Čehož bez suzuje...
že všechn 'iné národy rádi hanějí a tupi. ami
dostane, skutkem
jestliže očekávání,
opochyby
so č Vsenásnám
vzbuzuješ,
se stane. kteréž
Neboť
toliko Vla
i ldé
jsou: jiní všichni
barbary
Jest
to pozoruhodný
a celkem
tre jim
ný býti
po
naděje, již v tebe sk ádáme, na nás vane jako musejí“
líbá vuně z plného pole, jemuž Pán požehnal,“ sudek & spolu i apologie spisu Ac-ova.
&.

(Srvn.

Pokladní

dislava kráe uhers

o e);/zavání dílů,

Palacký

pro La

podal ve „thrdígung der alten bóhm.

ho a českého napsal Aer/m: Geschichtschrelber" 1830 str. 237—250 a v „Monat

schriít des vaterl. Mus.“ 1828, 227—231 kritiku kro
niky Ac-ovy celkem nevalné příznivou, uváděje ze
šovský v příčině nezletilého krále Ladislava. jmena, že podal řeč, kterou měl na sněmu benešov
Tam poznal předni pány české a v soukromé roz— ském 'in , než 'i zaznamenal Prokop z Rabštýna
mluvě napomínal zemského gubernátora iřihoz Po
(podrobngí
kritiku
Palackého
rozvedl
Fr. vBrunc
a sněm
v Benešově
r. 1451“
progr.
děbrad, by upustil od kompaktát basilejských, po |k „Aa ylv.
staral se o navrácení rozchvácených statků církev beneš. gymn. 1903), a vytýká některé jiné mylné
Sylmur. Přel. 70x. aut!“ z A;:genórďgu. Pr. 1906.v
R. 1451 vyslán byl Ae. do Cech na sněm bene

.—

Ae-ovy.
Nicméně tvrditl,
končí kritiku
svou nejsme
slovy:
ních
a nežádal
arcibislŘupa.
R.
1452
prováze potvrzení
Fridricha Rokycany
111.na jeho zacestě
do íma zgrávy
„ ylo by
nespravedlivo
že Ac-ovi
ke korunovaci. Při té příležitosti Ae.ve veřejné kon zavázáni díkem za mnohé zajímavé objasnění 0 na

šich dějinách; ale jest také patrno, s jakou opatr
sistoři papežské ohmvou řeči vybízel k boji proti ností eho zprávy nutno přijímatj. Mimo jeho proti
horlivě
na husits é smýšlení jest to hla ně jeho náchylnost
říš.rkům,
sněmu vnšmuž
ezně. neméně
Nedlouho
potomvybízel
zemřel1454
papež
k historické malbě po způsobu ímanu, jež nepřed
Mikuláš
V.;
na
hrobě
ljeho
umístěn
byl
veršovani
pojatému historikovi tuto povinnost ukládáf'
nápis, jejž složil Ae. . 1455 opustil Ae. konečn
Kronika Ae-ova sahá až do zvolení jiříka Poděbrad
službu Císařskou a ( debral se do vlasti své, by spra
voval svo'e biskupství sienské, jež b 11450translací
za krále
0458). zaujímající
Ne'důležitějšíg'cjí
částí jest
lí
zbiskups í terstskeho obdržel. R.1 5617.pros.uči skěho
čení doby
husitské,
dv třetiny
celého
prsu.
něn byl kardinálem. ]akožto kardinál za pobytu svého
V kapitole 36., kde Ae. zmiňuje se o boření
v lázních víterbských započal psáti asi 1457dilo ro
nás velice důležité, totiž latinskou kroniku
e chrámů husity, jest onen často uváděný výrok
o množství kostelů v Čechách, o jejich výstav
skou;
látku
měl již
poskytl
mu nosti a nákladné výzdobě: „Nullum ego regnum
jí
hlavně
jank ní
Papou
ek,dříve
] sebránu;
1448 farář
týnský
aetate nostra in tota Europa tam frequentibus, tam
v Praze, potom
probošt výše
litoměřický
(z. 1455),
dle
Veleslavína
i zmíněný
an úšek,
pozdějl
auiustls,
tamrcor.
ornatís
templís
dicatum
tuísse,longitu
quam
emícum
Templa
in coelum
erecta,
kancléř Starého Města ražsk ho. jest to neveliké Bo
dílko o 72 kapitolách. énováno jest králi ra on díne atquc amplitudine mirabili, íornicíbus tege
skému Alfonsovi. Jak o kronice Ae—ověv ec ách bantur lapideis, altaria ln sublimi posita, auro et
Čoaký slovník bohovědný !.
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argento, quo sanctorum reliquiae tegebantur, onusta,
sacerdotum vestes margaritis textae, ornatus omnis
díves, pretíosissíma supellex: fenestrae altae atque
amplissimae conspicuo vitro et admirabílí opere
Incem praebebaa.nt Neque haec tantum in op idis
atque urbíbus, setl' in villis quoque atlmirari lice at.“
V pravování Ae-ovo jest plynně a celkem i dosti
spr vne. Kronika Ac--ova byla často vydána (Zíbrt

že má býti opravena.

Sestavovatel indexu měl

v rukou patrně exemplář kusý, nehof nezná jména
autorova („síne nomine authoris“) na konci uvede

neho a soudí (z kap. 53., kde Ae zmíňujss
kups | eo
te tí,on
kterak
přičiněnímKašpara
Šlíka
bisTrigestinusrstské
obdržel),
že autor „videtur
esse
epi
scopus
vyšel novy překlad prací Dan.

klad
Konaeův
úplně dleVeleslavín
latinskéhopřepracoval
textu a i přne
Adama
z Veleslavína.
změny Konáčovy dle originnálu rektifikoval, byt to
překladě7|
otovil
kněz
reč. Hůrka,
far.
u\-ádí 20 všdání),é
a1487k
záhy"[
do Marlin
češtiny
přeložena.
Prvý
vdBroě
erks ém
a kanovník
brn
rn;ěnslcý
překla
ad byly výrazy utrakvistům nepříznivě. Za to však
ten, pořízený dle římského tisku z r. 1475, va(hta,%$: v marginaliich, jež přičlnll, hledí paralysovati ně
tiskem nevyšel (rkp nyní v biblioth. vatikán ké
které
výroďelcslav
Ae-ov.n vsunul
Mezí jednotlive
kapitoyprotíhusitské
kroni Ae--ovy
příslušně
v ngdělení
„Bihliotheca
reginae
Sueciae“;
srv. v dal
91—92).
Nový překlad
pořídil
a tiskem
partieiizorodá
kronikydílauthenov
tak zce
ela mechanicky
horlivý kališník Mikuláš K0
ofmč Hadz'fl'rovn 1 10; dvěc
sloučil va knihu
jednu
(„Kronik
dvě o založení země
ské o prvních oby\'_at_elíc
jest
překlad
místv
celé tověty
jsou neobratný
vynechánya(na
př. nevěmý;_leckde
vka
aj.), ejích též o knížatecheSa králích českých íjeich
výrazy husitům nepříznivé změněny. KnihaK oná
Šm—inechÚI.
Tato
jest v„lndexn“
Koniášově 33—1381'
„Klíči“
' ve kniha
zmíněném
čova proh.
ozdobena
lndexu boh. kniha opravitelná; opravy v_ztahujíse jednak k maar
libr.
1767 hrubými
u\e ena dřevoryt.
na str. 28 V
s poznámkou,
gináliim Vclcslavínovy'm, jed
nk k nepřesným výrazům
překladatelovým (_„simulacra
sanc or um“ — „modly sva
tých“), jednak však' 1k nčktc
rým místům tex Ae-ova (na
bobywmn'jc míeft
(ta. wlfcgto (673413
př. kde Ae. uznávaje jinak
ctnosti Kapístránovy praví,

9/ cb hmmm“(bicím bitvu nim“li/mega

2313“ :: pwtcly bomimeobecních . Zi; ke8
GT.0 km;;

janowi'koťyganowť. "kap319;

nebyl
dže le
ona prost
místa,touhy
kdepo slave,
re
Íeruje o hludech protikatoli
ckýcch; Koniáš 0 místech ta
kov' ch podotýká: „doctiores
q_ui em intelligunt eos rela
ive lectu
adduci;perlculos
at sismplicihus
sunt
Po smrti papeže Kalixta Ill.
1458

yl A:.

ne "vážnějším

kandidátem na osirelý stolec
papežský. Mezi 18 v konklave
shromážděnými kardinály by—

avšaks

přejicí fran

Icouzskémsulikandldátnvi kard.

Estoutevílloví, ta ( že ve skru
tíniu 19.srpnaaoadržel A:. 9
hlasů,

ESIOuÍGVÍllC 6 hlasů.

Akcessem případ iypak Aa-ovi
ještě d\a hlas
asy, tak že mu
k potřebné d\'outřetinové vět

šině
chyběl
jediný
Atu
kardiná
Pros
ero hlas.
Colonna

prohlásil:
„lj kpřistupují
ke
kardinálu siens
kému a mím
ej papežem“.
Ac.přijaljméno
ř'us
11 Zpráva
ojeho volbě

»:

přijata byla s velikým áso—
tem v ímě l v celé Italii, kde

Bagegift ptam“

plgm'c. &mmušt'oxďmany gcftgmc
no . što miiftabije“ obnesnamcmtrď
routine a áhlbrcsmuoscm alangmzcntm00sz
b?
w fjťokj'cGrammaticc
a, “5112ch
mi?.mmbyťcmgfae
“byl M ťžcmon'nagebnobo
bic

aŠ'ŠšÍrmw-ugmg.

palem:

byla obava, aby se pppežem
nestal Francouz, take v ostat
ních zemích křesťanských —
vy ma ovšem Francii — přijata

by a zpráva ta s radostí. Nový
papež, ačtteprve 53 let stár,
t
netěšil se již valněmu zdráaší;

churavé!ne.eustál

bobtťm'pgm ggsgg-lřiiqízňz33231333;

aids,„u “WW IM,? (čo foligt Payatgía Wii

blníťatahubne 510x)om !mcacmsfawními/ .

Obr. 26. Fnksímile jedné st.-i'mh Konxíčom překladu kroniky Aeneášo Silvia (počalek ka
bujl). Rnkyeann slnuHclho mší, & podúvvání
pitoly o Hokycunoví s dlevoře7hou, předíllavnjí.íf-

Ě? nejel:neolbaylěijnovyntg
sáhlou vzdělanosti a ducha
plností , nýbrž
upřímnou
zbožnosti, laskavostí a jedno

duchostí

života.

Byl ne ří—

telem pedanterle a nek adl
r

Aeneáš Silvius Piccolomini
veliké váhy na lesk svého dvora, ačkoli dovedl,
kde toho bylo třeba, vystupovati i s příslušnou
důstojenství svemu okázalosti. Sám žil nanejvýše
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slaný, kardinál Bessarion, jenž měl odstraniti všecky
různice a sjednati valnou výpravu proti Turkům,
setkal se s nezdarem. Mnoho starostí,způsobii
papeži spor mezi kardinálem Kusou, biskupem
brixenským, a vévodou Sigmundem tyrolským, pod

skrovně,
přestávaje
obyčejně
stravě
a nedbaje
na častých
cestách na
sv'ch
ž dněho
pohodlí.
Čas
svůj měl přesně rozmě ený mezi modlitbu a práci;
vášnivým odpůrcem
Stoiice
apoštolské
ehořem Heimburgem,
jenž vedi
si nadmíru
vy
stával pouze 5—6 hodin a vstával s úsvitem. lgěcovaným
aždý měl k němu přístup a každému rád vyhověl. zývavě a urážlivé a strhl k odporu proti papeži
Urážky osobní odpouštěl snadno, ale vůči utokům imohučského arcibiskupa Diethera z iscnburgu. —
Nejdůrazněji
zasahoval
P.
do
věcí
českých,
tak
na úřad svůj vystu oval se vší rozhodností. Chybou
velikou bňia
jeho lakotný;
prílišná láska
říbuzným
— nepo
tismus.
eb'l
poklak ny
jeho byly
pro
náklady vále ně skorem neustále prázdny, tak že
často tísněn byl dluhy. Měl velikou zálibu v cesto
vání; rád vvhledávai pobyt na venkově, kochaje se
krásami italských kra'in, jak o tom svědčí mistrná
jeho líčení přírody. ro nedostatek peněz nemohl
. tou měrou podporovati vědy a umění. jak se
do něho humanisté byli nadáli, nicméně činil v té
příčině co mohl, nepřestávaje býti přítelem věd
a umění. i jako papež uprostřed prací a starosti
a řes neustálou churavost pracoval na velikolepě
z ožené kosmografii, v níž podati chtěl popis a
z části také dějiny celého tehdáž známého světa;

aby Čech 'taopětně
smlře2š3byly
církvi katolickou.
Kompakt
uzavřená
i
mezis Čech
a sněmem
basilejským neb la bezpečným zákla em k trva
lému míru. Utr viste přijali ústupky kompaktát,
ale nedbali odminek a povinností k nim se pojí
cich, zvláště) závazku, že v ostatních věcech za
chovávati budou učení a obřady církve katolické.
Přisluhujíce věřícím pod obojí způsobou, ncpoučo
vali jich otom, že pod každou způsobou celý
Kristus jest přítomen, ano zavrhovali přímo při
jímáni
vyjednávání
poslů !pod
rále jednou.
Jiřího zVzhledem
Poděbrad k vtomu
Rímě
u Pia 11.

obypotvrzení
kompaktát
nevedlo
cíli: kompaktáta
a v přítomnosti
papežové
ve kveřejné
konsistoři
31. března 1462 v'slovně prohlášena za zrušena.
ale dokončilo ]pouze
díl „Asia“;
dil psal.
po Když pak král jiří Poděbradský vtom odpíral po
jednávající
' vropě první
zůstaljeji
torsem.
Mimo to
veledůležité svoje paměti,
v nichž jeví se nejen jako

bystrý—xi ozorovatel,
n brž
i jako o ratný vyprávě . —

Jako hlava církve jal se P
působiti k tomu, by jednak
na ravii všecky škody, které
by zasadil autoritě papežské
sněm basilejský, jednak aby..
povzbudil všecky vladaře kře
sťanské k válce na vyvrácení
moci turecké. Hned po svém
nastoupení pozval buiiou vla
daře kresťanskě k ůradě o kři
žovém tažení. Kon res měl
konati
Mantov
odebralsesev tam
osobn; papež
, ale
z pozvaných králů a knížat
nedostavil se nikdo. Na opě
tovné důtkiivé vyzvání poslali
někteří z nich pouze svoje
plnomocnlky a jen málokteri
přišli osobně. Celkem byl
výsledek vyjednávání nepa
trný; papež posléze 14. led.
1460dal prohiásiti builu, v níž
vybízí k válce proti Turkům.
— K\ochraně monarchistické
ústavy cirkve vvdal
18. ledna bullu „Éxecrabiiis
et pristinis temporibus', kte
rou zavrhuje se a pellace od
_papeže k obecngmu sněmu
církevnímu. Usiloval o zrušení
pragmatické sankce francouz
skě : r. 1438, která papežská
práva ve Francii ztenčovaia;
' král Ludvík XI. vyhověl tomu
z politických důvodů r. 1461

přes odpor francouzského
episkopátu, ale učinil tak jen
na oko. V Neapolsku dopo
mohl straně ara onské k vi
tězstvi(l459—1 64), v Něm
cích zasazoval se marně o to,
aby zjednán byl pokoj mezi
stranou hohenzoliernskou a
wittelsbašskou ;
papežsk Y'
delegát do Německa vy-

.,..

Obr.-„

l'apež l'ius ll. (Aeneáš Silvius) v Ankoně ust.
PiuluricchinJ

(Nástěnná malba Bernardina

.
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Aeng us sv., na koncí V111.a na p.oč 1X.s to.,1
slušnost, bylo ve veřejné konsistoři 16. čna 1464
uzavřeno )ovolati jej k zodpovídání. — Pius li. lrčan, poustevník, později vstoupilp do kláštera
Spolu
sv. Maelrualnem sestavil
měl na po átku v_lád_ysvé sice nejlepší vůli pro tallaghtského.
:O
t. zv.
„martyerologium
tallaghtskě“
jest
vésti
reformu
kurie
rimske,
jakož
1
odstralniti
zlo
seznam
irských světců
Kol. 805.4
řády v církvi tu a tam se jevicí, ale nebi mu to to 1.nejstarší

možno pro
přemnohé
starostipečoval
a pé e,o
)I'C' básnické dílo o světcích irských
otažen
proti
Turkům.jiné
Nicméně
sečhlavně
mohl (lzlíiktl'mčilna

Aennon v. Enon.

o
nápravu
kázně
terni, aépřísně
káral
ony
některé
členy
sborukl kardinálsk
ho kteří
oddáni
byli životu nevázaněmu (Rodrigo Borja). Přísně
vystoupil proti olrokářům africkým, podporoval
_vykupovánikřesťanů ze zajetí tureckého a ujal se
i nespravedlivě utiskovaných židů. —Proti výtkám,
jež mu činěny byly proto, že jako papež hájil
autoritu papežskou proti svrchovanosti koncilu,
kdežto kdysi jako účastník sněmu basilejskěho byl
náhledů o ačných, Pius ll. rohlásil v bulle retrak
tační ze ne
ubna
za mladistvé poblouz
nění vše, co dříve byl jako laik ve smyslu sněmu
basilejského
mluvilvapsal.,
Věřte starcr
mladíků“
—tak
pra v1—; „neceňte
laika vrce,
více, nežli
nežli
papeže; zavrhněte Aeneáše, držte se Pia“ („Aen
neam
reiicíte, Pium accipite“ )!
n
apež0\y 0 po
valení moci turecké tříštily se o lhostejnost a so
beckost křesťanských panovníků, ač nebezpečí
stávalo se stále hrozivějším. Vůči tomu odhodlal
se papež k too,mu že poslal 1461 obsáhlý, vroucím
citem provanutý dopis sultánu, jímž. ej vybízí, aby
stal se křesťan
nrne Když
kkroiic tento zůstal
bezzůčinku, rozhodl se papež, že ostavi se sám
v čelo křížového tažení proti Tur ům. již těžce
churav dnou a zimnicí, nlčim nedávaje se zdržeti,
odebral se papež do Ankony, kdež mělo vojsko
křižácké se shromážditi. Dorazil tam na smrt ne
mocen 13. čce 1464. Ale čekalo ho tu tr kč zkla

Z. 824

Aenos, někd. bis.k v provincii rhodopské pod
metropolí Trajanopolis; biskup Olympíus byl
od Arianů vypuzen; potom tu byly vletech 451 až
879 zase biskupovék ato.1 (Gam, Series 4
Aenus, někd. bisk. v prov. aarbskě, 451 připo
míná se biskup Malchus. (Cam, Series 435)

aeon v. gnosti

ov

Ae
epinus (Hoeck,
Hock) jan, lprvníluterský
su
perintendent
v Hamrbuku
13m55,měl
dosti značné účastenství ve hnutí protestantském
1534 poslán do Anglie, aby tam podporoval hnutí
protikatolické; byl potřebován i v jiných politických
a náboženských missí,ch 1537 odepsal ůmluvu
šmalkaldskou jakožtos zástupce Hamburku. e vý

kladu almu 16.
orneesl mínění, že
Kristus sestoupil do peke,l aby tam trpěl; byla
prý to poslední část jeho utrpení, tím rý dosáhl
lidstvu vykoupení od trestů pekelných. auka tato
vzbudila mezr protestanty zvl. hamburskými veliký
odpor, ale přičiněním Ae-o-vým odpůrcové jeho
O' x< 11 1551 z Hamburku
vypovězeni. ve spore
rech
o adiatorech (v. t..) A:. byl odpůrcem Melanchtho
novým

aequalis linea consanguinitatis nebo attinitatis

viz linea consanguin. nebo attin

aequa
litas kolikosti.
(č. stej nost)
je podobnostakciden
tální
v rodu
Podobna
akcidentálně jsou

si jsoucna, kterás eshodují ve věcech nepodstat
mání._oBy
tu shromážděno
asi
křižáků,
většino
u pan
anělůa
ranuco zjen kteřisse
spolu
ne ných. Lišností rozdružující, vyjádřenou slovy „v rodu
svářili; z veliké čáasti to byli2lidé chudí, bez vůdce, kolikosti", liší se ae. od podobnosti
“ll-"'
bez zbraní, bez peněz. Ze čtyřiceti lodí Benátčanů
k dopravě křižáckého vojska slíbených tu nebylo

ššozňv, a od
shodnosti.
1. $. je
v rodu
jakosti a Podobnoslte
sho
edopq
ani jediné; teprve 12. srpna připlul dóže s několika podobnost
lodtni,a ekřižáci, nabaživše se dlouhého čekání, nost v ostatních kategoriích akcidentálních. bpdk.
byli se jilž z valné části koncem čce rozešlii. Papež,

neque principalis unio n. unio pera

litatern

ua

zove seo no trvalé sloučení dvou bene

jehož nemoc horšilas eeduševnímiimukam 1,jeež

ticií podtoto
jedním
rektorem, při
němž každé bene
Břipravovalo
byl jiža blízek
smrti.
se všem
apovinnostmi
svými
ne 13 srpnaneustálé
přijal szklamání,
nejsv. Svátost
rozloučil
se tícium
se s'v jménem zůstává i nadále úplně samo
dojemnými slovy s ardinály; následujícího dne
přija
al znovu nejsv. Svátost a poslední pomazání; statným a nezměněným, tak že je to vlastně pouze
zemřel tiše a klidně o třetí hodině noční 15. dne
unie
personální.
Sloučení
tohoto
druhu
vyskytuje
měs. srpna. A s ním vzala za své 1 chystaná křížová se nej astějl při beneticiich větších, tedy pri prela
výprava, smrt jeho byla těžkou ranou netoliko pro turách, biskupstvích atd., ač 1 beneficia menší, ku př
».
ary, aeque principalitcr mohou býti sloučena. Prí
....

západ, nýbrž:|pro východu ící od ařmem tu

reckým. P.."apežům
náležíXV.
vedle
k nejcti
unieá'ierkké
aequalitatemřgekstku
př.
spojení takovéto
diecesí hněz
a pozzna
nebo—
hodnějším
st uikulšše
adu výjevů
ze kladem
života Pia 1. znázorňu e cyklus výborných fresek diecesí mnichovské a frisínské. (Haim Kirchen
recht 11.136.Ait/manjus cccl. 5 79., Rainer-Zítek,
v sále dómské
bibliotůeky
sienské,
jež vytvo
ořil Církevní právo, 1. 228; Lá'mmzr, lnstit. des kath.
Pinturicchio
v letech
150 —1508
nákladem
kardi
nála Franceska Plccolominízho (viz obr. 27..) Sbírka KR. str. 133, 282)
Tye/:.
spisů Ae-o—výchvyšla v Basileji 1551 a 1571; spisy

tam neobsaženč vydal ]. Cugnoni („Aencae Sylvii
Piccolomini
Senensis,
postea dtuit
ll.
lm1883);d
Pont. Max., opera
inedíta““qaipo
opisyPius
Ae-ovy
vydává Rud.W01/zan „Der Brietwechsel des Eneas
Silvius Piccolomini. ]. Abt. Briefe aus der Laien
zei
446. l. Bd. Privatbriete. Vídeň 1909
rvn. G. Voigl, Enea Silvio de Píccolomini als

apst Pius der Zweite und sein Zeitalter, 3 sv.,
Bcrlín
, Ludm Pastor, Geschichte der

a_equilibrium,
rovnováha,
znamená
v psycho-
logii,
eyžkd rozum'
představuje
dvě dobra,
svo
bodnáž\e'ůlelidská není tím představováním nucena
nakloniti se k
neb onomu dohru, že své
rovnováhy neztrácí a sama ze sebe nakloní se
k jednomu z nich. Nakloní-lí se k dobru menšímu
anebo k jednomu ze dvou dober stejných, poroučí
rozumu vyhledati důvody, kteerými by se dobro
menší nebo stejné stalo větším, neboť zákon psy
chologický jest, aby jednání lidské bylo rozumno.
Tak sp0jití lze armonícky rozum a svobodnou

-—;334
;Fr. X. Xr) .t'hfek
vůlí, kteréžto
mohutznostipůsobí při činech;rávě
P
g(pste círk.
seit dem
laAulsáŠpgle_28
des 3,
Mittelalters,
Ostatněv
Všeob.
dějl.lll.č
,564—57
579—583;9r134 lidských.

Truhlář, Počátky humanismu v Čechách
—;40 Zió/t,

aequipollentia, rozvnomo,cnost znamenáv 10

235%, gice totožnost 1. pojmů, 2. soudů. 1. Bůh a bytost“
nekonečná, mezikruží a plocha soustřednými kruž
nicemi omezená jsou pojmy obsahem a rozsahem

Bibi. č. h. ll, 1195, 111,2893— P
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aequíprobabilísmus — aequítas

me-lí ae. a vážný probabilismus, snadno poznáme,
že rozdíly obou soustav točísse kolem dvou bodů,
jež bychom mohli označiti hesly: 1. mínění důvod
nější, 2. držebnost záko a.
e v prvnim hodu
opravdu žádného rozdílu nnení, zdá se
%s
dou
nebo svůjra
nep má) __ve
(—)j
dnoho pravdou obecně uznanou, neboť po říkladu sv.
\omysl_ný,cl
jenž (+)základ
věci&sam

zcela totožné; mezi nimi jest rozdíl prostě po
myslný. Živočich rozumný a živočich svobodnou
\úli
jsoumezi
pojmy
obsahem
z části,
rozsahem
zcelamající
totožné;
nimi
jest rozdíl
virtuální,t

souduprovnomocného spojenapjacst pravda (+) neebo
lidská není bez nábožens
a + každ Společ
nepravda (—) dru
ruhého, na p:; + žádná s olečnost
nost
lidská
náboženství?“
a soudy routo
mocně
jsoumá
záměnné.
Srvn. %my
r Seó.ke1m/adler,
Elementa phil. scholasticae I, 68—71
Kdr

aequiprobabilismus, jinak také probabilis
mus moderatus, jest zvláštní, sv. Alfons

Alfonsa připouští aequiprobabilistě,
převaha mínční jednoh 0 nad

enepatrná

ruhým_ nic nevydá,

a že věší důvoduost lze uplatníti jen tam, kde
tato důvodnost jest zřejmě, nepochybně a značně

větší
(certe, sine
haesitatione,
notabíliterě;
a probabilisté
zase ulla
neuznají
tak snadno
dostate
nosti důvodů, proti kterým u protikladu mluví dů
vody zřejmě, nepochybně a značně silně ší; různí
'
soustavy pouze slovy, ní oli však

Li uori propracovaná soustava důvodnostní, smě se

řujíc_ík tomu cíli, aby v otázkách prosté dovole věcí.t H edíme- lí pak ke druhému bodu (dr_žebnost
nosti čí nedovoleností (ubi agítur de solo licito zákona), nutno předem líšíti. Ze dvou příčin po
míjí zá\azek zákona, buď že konatel vyhověl
vel
(in povinností své, nebo že zákon
ominutím účelu,
dubioillicíto)
invinci_gři
ili) pochybnosti
konatel přesnepřekonatelné
tuto nepřekona
abrogaci, derogací, obyčejem) pr voplatně přestal
telnou dojíti
spekulativ
ní (pochybnost
pochy bnost bére se dvojím
jistotě
mohl.
hce tedy | přece
az jen ku
na praktické
tom
mpoll vázati; proto
pracovati které souuvstaám důvodnostnim (syste směrem jde--Ii o pochybnost, zda konatel vyhověl
či nevyhověl závazku svému, dovoluje i ae. zho
mata probabilitatis),
také soustavang
mravnímí
(systema ta jež
mornesprávně
arlia) se zovou,
vykáz
stiti se rozpaku přibráním přemítné zásady obvy
jest. Obyčejně stojí proti sobě dvě mínění, z nichž klosti („in dubio 'udicandum est ex ordinaríe
contigentibus_“) a oclíází jí k témuž výsledku,
jedno
nadržuje
závaznosti
legi),
druhéo\'ol
nosti (favct
Iibertati):
každé(favct
z nich
opírás
dů jako probabilismus přemitnou zásadou volnosti
vody áž,né ale není sto, aby vytlačilo důvody („lex dubía non oblígat“); tedy izde jest rozdíl
v methodě, nikoli však ve věci. _Iedná—
li se však

profiklaádu_(protopochybnost
,platí o přesnou pochybnost, zda zákon kdysi (jistě)
orpeedmět-:,ktery
nevyžadujenepřekonatelný;
jl řcdcm prídržetí
sc zásady bezpečností: „in dubio tutius est eligen vydaný jestě platí či neplatí, tu ae. zásadou držeb
dum“ (proto otázka prostě dovolenosti či nedovole nosti horuje pro závaznost, probabilismus \šak
zásadou volnosti horuje pro volnost, a to jeest
nosti).
Chtěje
zbavlti se rozpaku
a dospětoik
istotě
abilis
praktické
čilí rozhodností,
ac. soudí
tak
.je- lí jediný bod, ve kterém ac. a
jedno z obou protikladných mínění značnědůvodnější mus srovnatí se nedají Avšakpani tato dif
ference mnoho neznamená; nebofa ae. stojí pro
(o_p_í_niodův
notabíliter
vítězípreje
proti volnosti
mínění závaznost jen v přesné pochybnosti o pominutí
e'mu, probabilior),
bez ohledu, zda
či závaznosti; neboť v takovém pri
ripadě není závazku (ín strícto ubio de abrogatione legis),
žádné přesné pochybnosti (dubium stríctum), nýbrž ale ihned upouští, svědčí-li volnosti mínění značně
jen pochybnost neúplná (dubium latum); rozum
ač nedovede zhostiti se obavy omylu, přece mimo důvodně ší; a tatoo_dpochybnost__může býti jen
o uvoln trvati,
ní zákona
li ského,
„cíluek-linikdy
nemůže
jelikož
(nerozho
zákonodárce
děk klonís se tam, kde vidí důvody závažnější a dlouho
četné ši.

2. JSo—ulí obč mínění stejně

důvodné

(opímones aeque probabiles) neho skoro stejně
dvůodná (tere aeque probabiles), \'ězime v přesné
pochybnosti; můžemeavš k k rozhodností dospěti,
uchylujíce se ku přemítně zásadě držebnosti: „in
dubio melíor est conditío possidentis"; tedy
a) v pochybnosti, zda zákon vůbec existuje (zda
byl vydán neb řádně prohlášen), vítězi volnost,
jsouc v držení a zákon nemoha najisto dokázatí
závaznosti sv musi ustoupiti; b) v poochybnosti,

sámšíměl
za krátko
prá\o jilatné
promlčení
nastati
musí.
(Ob
a důkladn
o všech
těchto
a jiných
sem
otázkách:
Vr'eífal,
uka, spa aj_ícícl'ík
kn
l—Nejlepším
asiKatolická
autorem mravo
aequí
Brob_abimlístickým(a
klassíckým
jest
Marc, dále
Haringer,spisovatelem)
Aertnys, Konings

a vůbec všichni redemptoristé, jakož i většinou

\Esovatclé z jejich škol vyšli; dále Gousset, Del

chi Nínzzatí, Scavini, Pruner, M_tlller který
avšk
rn,ar
larius ae
atd.nevykládáezcela
Hádás ee(nebos rávně),
z pochopitelných
dů
zda pominul
závazek jsouc
zákona
kdysi (jistě)
vy vodů nedá se ta věc přesně stanoviti), že mezi
daného,
vítězíižzávaznost,
vdrženi,
azůstává
moralisty naší doby něco více než třetina hlásí se
potud v držení, pokud volnost nedá se nezvrat k aequíprobabílistům, a něco méně nežddvě tře
nými důvody zjísr ti Vyložená soustava nazýváse
Vr'e'l.
rys—tama.r. Alp/lomí: ač totiž myšlenky jím hlá tiny hlásí se k robabilís tům
aequitas jes latinský název pro (obvyklejší)
sané nikterak nejsou novými (tak na př. Sporer
ře
ecké epíkia a nejlépese zčešti: přiměřenost.
B_ři
applikaelr
držebnosti
„in materia„est
alíarum
eegum
etv zásadv
tum praví
o náhledutozm
am U moralistů vyskytuje se ve dvojím významu, značic

jednakmírný
a
communis
vertkterým
recept; šser__ttentia“),přece
jen by to jednakctnost
přiměřenývýpřiměřenosti,
lad zákona lidského;
vobo
sv.
Alfons,
ty dosud nevyhraněné
v soustavu uvedl, plnýmnprávem sm
mi tedy l'lCl: „sy jim však významu jest stejná základní myšlenka:
„justitia dulcore misericordíae temperata“ (sv. Cy

.stem
ma meum“. —Řadíme-ll soustavy důvodnostní po
přísnosti, zabírá ae. místo mezi probabiliorismem a
probabilismem, ale tak že stojiprobabilismu, zvláště
vážnému
robabiilísmu ( robabilismus solidus)
novějších ob, _mnohem blí e; tomu také nasvěd
čuje název samým sv. Alfonsem zvolený: „probabi
iismus moderatus't Skuteččěn také rozdíly mezi
ae-em a vážným probabilismem ne sou tak veliké,
aby se nedaly překlenouti. A toto tvrzení
i se strany jedné i 5 druhě se popírá, přece est
dosti učencu, kteří na tomto tvrzení trvají a re
nicky ve vyrovnání protiv pracovati mini. Srovnává

rían). 1. A:. (čili epikie)

neb

řlměrenost

jest ctnost, kterouž vedeni neužíváme oproti bliž
nímu v plné míře svých ze směnné spravedlnosti
\zešlých práv, víme-ll, že bychom tím bližního v zá
hubu uvrhli anebo mu nepřiměřenou tíseň způsobili.
Ctnost tato náleži dosskupiny ctnosti se spravedl
nosti sdružených (\'irtutes justitiae a_dnexae),jelikož
iona to,
provádí
uhesloi-i"dle
„suum výroků
cuique",přisněssměnné
_dávajíc blíž
nímu
co (-ne
spravedlnosti,
náleži;
souvisitedy
však 318559110)
tak uzce jakožto
s láskou spolučlovéku
bliženeckou,
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jelikož \šechny povinnosti, které přiměřenost nám knih ,t j. buď Petrovo dilo nebo Petrův majetek,
ukládá, vyplývají 7. lásky blíženecké. Směnná spra nebo ]ll'lypříklad: „prošel několik škol'_'_,
jinak student,
vedlnost zaručuje nám naše práv,a a bližní nemůže
zedník)
nebo dle obecně
atéhho t.jzvyku
tak i onak
se vykládají
án nen l_přija
(l“oma,
jc_beze hříchu nám upírrati; my však nejsme po— jinak
vinni vplnč míře využiti svých práv, ba někdy možno s ním mluvití; zdvořílůustkly: „ruku líbám",
rada neb zámlka 'est do
láska blíženecká nám mřimovelí, neužívati jich, a „služebník“
užívajíce jich hřešili ychom, nikoliv proti spra datek v myšlenkách řečrnikových síce min ný, ale
vedlnosti, nýbrž proti lásce blíženeckě. Příklad: slovy nevyjádřený (proto „tajná“), který někdy
Nájemník, člověk jinak spořádaný, ale nyní stižený ze souvislostí rozpravy neb okolností snadno uhod
nemocí a jinými nezaviněnýmí nehodamí, pro tento nouti se dá, jindy zase jen stěží dá se nebo
odnoutí; nazývá se výhradou,
krát nemuže zaplatiti činži; (lá-li mu domácí vý vůbec nedás
pověď, zabaví-Il mu nábbytek a vyloží-lí jej (nemoc poněvadž dodatkem řečník svému rčení zvláštní
ného, řekněme v zimě) na ulici, jest sice v právu, smysl dodává čili vyhrazuje; nazývá se zámlkou,
sotva však bude beze hříchu; jednání jeho jest poněvadž ne eví se v řeči. Do jisté mírv jest každá
síce spravedlívo (justum), nikoli však přiměřeno obojatost z roveň zámlkou, poněva
k úplné
(aequum); nájemník nemůže žalovatí, poněvadž ne jasnosti řeči bylo by ještě třeba, aby řečník (jako
na ř. ve ěvdeckých rozpravách se děje) vždy
blo jeporušeno
právo; —
ovšem
přesně význam těch kterých slov vymezll, což
byla
eho lidskájeho
důstojnost.
2.11 všaklí uražená
epikie
však právě nečiní. [ obojatost í zámlka může
(přiměřenosgs
jest mírný a blahovolný vyklad
zákona
ho, jíěmžsoudtme, že pro zvláštní tolik ůůsobítí, že posluchač slovům řečníkovým
podkl
lá jiný
než řečníkamíní,
nebo
doví
své okolností
ncjaky
případ
ten který se
zákon
nespadá;určitý
k výkla
u tomu
vede pod
nás domněnka,
pouze
částsmysl,
trp avd_y,majez
ato, že
vt Že
pravdu
celou, slouží
zámlka
za
že
zákonodárce
tomto Sv.
zvláštním
nemínil
zákonem vvázati.
Tomáš případě
(S.T lzajlístět tajení
ravd,tedy ai oo'boatostp iaavdy
cclěk nebo
96.a ) vysvětluje to příkladem: Kdyby| v městqě alespoň části jeji; někdy pak mápještě další účinek:
od nepřátel
obleženém
vydán
byl přísný
brány
musí zůstati
zavřeny,
a jedno
odne zákaz
mčštané posluchač neseznav pravdu an evěda, že mu zata
jena
má
něco obojatost
jiného za apravdu,
ocitáněco
se
v blubcyla,Ač
čtedy
zámlka ajest
někteří
nepřítelem
pronásledováni
bran a jiného než lež, prece učinek obou může (ale ne
jen
rychlým
jlch otevřením
bymmlohlhaydostihli
býti zachránění,
aniž by tím město v nebez ečí uvedeno bylo, za
musí) býti obé
stejný.itPochopitelno
tudiž,
že jest
(losti
lišltÍ, a že nezřídka
jedna
s druhou
jisté bylo by nerozumno ři ití se jen zákazem ne nesnadno
otvnrahbran aměšťany v dávatijisté záhubě. Epikie zaměňována byla. Řekové nejen lež, ale i výhradu

má mist

ntam kde zoá n,ijnakoobecnémudohru a zámlku označovali slovem yeučoc,

prospěšny,
stává se aškodlivým
nccbo alespoňv určitém
nad lids Eřípadě
(: síly obtížným,
kde dis
pense nelze žádati (na r. pro nepřito
omnost zákoono
dárcovu). Lze í užíti plředevšim při zákoně lidském,
jelikož oprávn nost je: právě na nedostatečnostl
zákonal hdskěho se za ládá; lze ji však užíti i při
obžském zákoně psaném, vzhledem k nedost ateč
nosti lidské řeči, jíž se zjevení odtvá; nemá však
místa v zákoně přlrozeném, elikož přirozený zákon
není dle slov, nybrž dle obs u svého v srdce lidské
tip

laeilínlvalent poplatkový v. ekvivalent
Pla

a také la
tinské „mendacíum“ kolísalo ve významu svém;
proto nedívno, že Orígenes, sv. Chrysostomus a
někteří jíní za zvláštních okolností Ivet/ďas dovo

lovali (vykládajíce slovo to v šršívm výuznam
zahrnujíce v něm také zámlku a obojatost), kdežto
jíní zase weuóoc za veskrze nedovoleně vyhlásili
(obmezujíce význam toho solva v tom m)slu,
jako mv nynínrozumíme slovu: „lež“). Teprve $).
August
stín(
ntra mendacíum ad Consentíum, De
mendacío)(
něm všichnijednotliyé
moralistělpojmya ostře
zámlkuvymezí
přesně IÍŠllí,

po až zase reíormátoři (prvnží mezi nimi lí. Grotius)
aequlvocatip ve filosofií, doslovně ste jno zavrhu íce rozvrh mezí lží azámlkou stanoví nové
(vlastn staré) učení, že za určitých okolností do

j/mennost,
j. označení
různýchv
citýmž
slovem.
některých t.ůsudcich
klamných
záleží
chyba
v ac. voleno jest lháti, zvláště že dovoleno uchýlítí se
lži (t. zv. ů,služné) má-lí lhoucí dobrý úmysl,
střednltbhosčlenu; nejsou tu členny tři, ale čtyři:
lproo nelze usuzovatí: S a P. a'.'
souhlasí
východní,
a s rlnlzrnijiní
eírrkvítheologové
katolické církvi
nepře'lcl
spiso
Chybně
asoudi
theologest
Boius
řka:14.
Omne,
quod vatcmlěo
non est tesdj
ex ide,
peccatum
(Rom.
23.); atqui
(Z\iz Cathrcín, Moralphílosophíe, [. str. 71).
actiones omnes infidelium sunt ea, quae non srqmt Proto znalci zajisté musí býti podivvno, že tíž

spisovatelé (i protestanté' | jiní) vylýkají katolickým
ext tideactiones
ínfídelium
suntv pec
óběergo
návěstí
jsou omnes
pravdivy;
ale není
nich moralistům a najmě jesuitům, že nauku o oboja

středního členu M, poněvadž quod non est cx tosti :: zámlce „vynalezli't 'lak na př. Pascal
,
fide znamená v hořejší návěstí co svědomí (71.1623,z.1662) očerňuje jesuitu Escobr

rávě Pascalovi náleži smutná zásluha,
odporuje, aneboco vychází z nevěrry tor _“ 1669 ,
málně, v dolejší znamená čin vykonaný od toho, že do řečifrancouzské zavedl sloveso „escobarder';
jemuž není víra ve Spasitele zvěstována, jenž ne
což
zvláštšěá_p_o„jesuíts
mociznamená:
obojatostí šálití,
a zámlky)š
áliti. A přeceku“
bylo(po
by
vědomosti
nezaviněnou
úsudek Balův
nesprá vnezná tě víry; protod jest stačilo čísti rvní knihu Mojžíšovu (viz níže) a
z té se přesv dčlti, že podobného způsobu mluv
“|:chuívocatlo
(řecky:
amphílodgia,
amp
ibolo gia)v morálce
čili výraz
obojetný
neb užíváno, co svět světem sto'í. Katolíčtt moralíst
dvojsmyslngý sloužispolus tajnou výhradou tento způsob mluvy „nevyna ezlí", nýbržv světě
azzámlkou (restrlctio mentalls) k zatajení pravdy. „nalezli“, a proto arcií byli nuceni jím se eobírati
a jej o jeho dovoleností či nedovoleností zkou
Výrazy
obojetné
ž'dvosmyslné
(obojatosti)
jsou
ďslma,
kterájčíl_ii
d e ouhe'ho
znění sveho
vzata mohou míti ldvojí neb i někkliokerý význam mati. est pak souhlasné učení katolick ch lboho
t(na Každá
př. 8. zámlka
Alphonsijest
'lheol.
ll, 151
až
170)ců
ttoo
buď mor.
restrictio
pure
(n. p. latínskě „volo“, tohk ja „chci", ale také jako svlo
mentalls nebo restrictío i_mpurementalís.
nebo v serůzných
krajinách
u různýchch“);
lidí
v„letím“),
různém smyslu
vykládají
(na př. va„hantýrkác
pure,
proprie,
strícte mesntalls
jsou to dále rčení, která dle souvislosti nebo dle strictlo
čilí zámlka
úplná,
nepoznatelná,
okolností mohou míti různý význam (na př. Petrova způsob mluvy, při kterém řečník chtěje szatajiti

119

aequivocatio v morálce,

pravdu užívá slov a rčení ve smyslu naprosto
nesprávném, neobvyklěm, nepří us'tněm; anebo
k řeči své v myšlenkách čini do atky a omezení,
jakých nikdo domyslití se nemůže. Takováto úplná
zámlka v podstate své není leč jen čirou lží, jeli
kož řečníkova řeč rozumným způsobem připouští
'en jediný
smysl
a v 'klad,
řečník
prž\e tento
jediný
smysl
nemíní,
nýbrž
jiny však
nemožný;
jest
tedy rozpor mezi řečníkovou rečí a přesvědčením
jeho, což právě jest formální značkou lži. A tak
jako lež není dovolena, nýbrž hříchem, tak iůplná
zámlka jest hříchem; v sobě říchcm en lehkým,
může však (právě tak jako lež) ro n kterou vně
přistupující okolnost i ve hřích t žký se přesmyk
nouti. Takovouto (vnější) okolností může býti pří
asaha.
kdoXI.
by l_přece
tak
u inil
přísahal.
lnno
Neni
dov,oleno,přisahatiě
se byzámlkou
úplnou,
cenc
.1679
zavrhl
tytokřivě
věty:
26.
Si quis,
vel
solus vel coram alíís, sive interrogatus sive propria
sponte, sive recreationis causa, sive quocunque
alio fine juret, se non fecisse aliquid, quod revera
íecit, vel intelligendo intra se aliquid aliud, quod non
tecit, vel aliam viam ab ea, in qua feclt, vel quodvis
aliud additum verum, revera non mentitur nec
est perjurus. 27. Causa justa utendi his amphibolo
giis est, quoties id necessarium aut utile est ad
salutem corporis, honorem, res familiares tuendas,
vel ad quemlibet aíium virtutis actum, ita ut veri
tatís occultatio censeatur tunc expediens ct stu

úplnou, jasnou a pravdivou odpověď nepopiratelně
a nesporně prárvo má, nebo děje- li se výzvěd
za okolnosti, za "kterých naléhá na nás povrnnost
zřejmě
a otevře a) táž.e-li
kněčemu
sevrchnost
hlásiti apov
znáši.
To
pak připadá:
se nás
a jsou-lí okolnosti toho rázu, že odp0\ěď vyh balvá
nebo nejasná by vyznrn'vala v zapření víry,

) při

smlouvách
oboustranně
závazných
(a itu obď'\odem),
oboja
tost neb zámlka
byla nejen
lží, nýbrž
c) táže- li se nás soud neb úřad k ot ce opráv
něný, d) žádá- li toho dobro obecné nebo značně

dobaro
soukromě,
ab čtvrtém
avda přípavě
bez táěky
byl a\šak
v tointo
nutnovyjcvena
předem
bedlivě uvážití, z čeho poccházr škoda větší, zda

ze
nebodvojím,
: vyjevenípravdy.
a tozatajení
ve směru
toti
ný2. Vážný
důvod, důvod,
který
velí nám mluviti neb tazateli odvětiti, jako na pr.
zdvořilost nebo snaha, ab chom mlčením nestali
npaadnvml nebo aby ml ení. naše nebylo vyklá
dáno za přisvědčení; a vážný důvod, který nám

velí zatají : prav u,jak povinností jest všech těch,
kterým ná eží pomlčeti o nějakém tajemství (secre
tak učinit rad,í abychom vyhnuli se nebezpečí,
pohromě, škodě, zahanbení, nepřír'emnostem ža p.;
ostatněco zcela
důvopovinen,
em jest,povžěd
egáti
něco,
jiným dostatečným
ověděti nejsem
nechci — Cetn

říklady dovolGenýchobo atosti a

zámlk skýtá
n'l3,t2
", Tob.
iosa. — Res trictio impure, improprie. 5713,
ll.Macnálm Bísmo asvaté:
1114,GMar.3",_Ían79,
late mentalis čili zámlka v_olná, pozna jan It". Nalěczlámeje vabrevířl: ln feslto s. Atha

teln á, jest oneen způsob mluvy, při kterém řečník nasií, 2. Maji, lectio4 et6; intra oct. s. Laurentii, 13.
chtěje zatajiti pravdu užívá slov a rčení, která Aug. lect. o. Celou řadu i dovolených i nedovole
ných restrikci udává sv Alfons, |. e., z ích ně
opráv
v jednom,nnýbrž
i vávněnč
jiném ajetgřěpustněnikoliv
a třebas i jen
několikerém
smyslu které uvádíme: Cizoložná žena vyzpovídnalvši se
vykládána býti mohou anebo v myšlenkách člní ze hříchu svého může tázajícimu se manželu odpo
dodatky neb omezeni, které posluchač z okolností
věděti: „innocens
„ta ový
hřích„non
na
svědomínnem
ámm" sum“, ln:ebo
neesměla
by říci:
ova připouštějí dvojí nebo snad i několikerý smysl, feci“. Žádá- li nás aniti-(doale
o zápujčku, smíme říci:
Éoznatr
může. Přitom
způsobuřečníkovýmsouhlasí
mluvy slova řeční
nichž jedens
přesvědčením
„nemám“
s restrikci:
Služeb
ník
smí říci:
„pán nel..„penězzbytečných“.
i,doma“ což seoobecně
v
asi proto
pravdivýsmysl
jesti Na
posluchačijest,
vybrati
a rozpoznati
pravdivý,
přehl-ědlIi
jej a kládá: „nelze s nimllnmluvití'h Úředník, advokt,
lékař, tajemník a vůbec každý, komu íiřední ta
V)bralsmysl iný
eči ležící,
nelze říci,
žeb yjeli j_sířeč
yl v\ tbělže1
bídu řuvedl,
nýbržjee,dlně
jemstvi se S\ěřuji, tázán po nich, odpoví: „nemohu
že řečnik bludk posíuchačův připustil. Poněvadž nei“ ; posluchač mini: „poněvaadž nevím“, řečník
pak tento způsob pravdom luvnosti se nepříčí, míní: „poněvadž nesmím"; ale takovýto úředník
atd. snn také zcela klidně říci: „nevím“, jednak
sm me za
(které
ilmedjiného
níže s restrikci: „scientia communicabili“, jednak proto,
vyloží)
ho jistých
užití. BOduríinekne
ezbýváse nám
prostředku, než uchýliti se knzámlce volně. jsouť že nikdo se ho na to vůbec ptáti nemá, a vše
_mnohátajemstvi, která pro sebe podržeti povinni obecně se ví, že řečník touto odpovědi míní jen
sme a prozraditi nikterak nesmíme. Co máme tazatele odkázati do příslušných mezí. Ještě nutno
initi, 'estliže někdo se nás po takovémto tajem dodati, že zpovědnikuvvůbec není třeba zkoumatí
ství (trebas bezelstně) ptá? Tajemství prozraditl a řemýšleti, jak by nějakou obojatosti neb zá
nesmíme, lhátit aké nesmíme, mlčeti nebo odpověď ml ou z nesnází si pomohl. ]eho tajemství, jakožto
odepříti začastě nelze, a vysvětlovati, že tajem z ovědní a svátostní, vůbec povzneseno jest nad
stvím vázáni jsme, nezřídka b' vá totéž, jako ta vsechna iná a nesmí za žádných okolností pro
jemství samo prozraditl, nebo někdy i sama exi
zpovědník
o svém
stence toho kterého tajemstvi est ta cmstvím. 'lu zrazeno
mlčí & žá att;,proto
ný svědomitý
katolík se
ho na ta'emství
n tázati
pak nezbývá, než volné zámky u iti; nelžeme, nebude. Kdyby však přece někdo tak smělým byl,
zpovědník bez váhání zkrátka odpoví:
escio“;
nč'brž
jen
pravduC
ta
íme
Dobřeodi
sv.
Augustin
ontra mendac.
. .
. „ nhoc est occul co slyšel ve zpovědnici, scit ut Deus, nescit ut
tare veritatem, _quodest proferre mendacium. Quam homo (a svou odpověď„n escio“ po přípa i od
vis enim omnis, qui mentitur, velit celare, quod přisnáhe).
Poněvadž volná zámlka p_ravdě se
nepříčí, není křivopřísežníke m, kdo pri přísaze
verumcelare,
est, non
tamern omnis, qui vult,
est,
menti
všakquod
při verum
volně své volně zámlky užil. Theoreticky tedy dospí
zámlce možnost omylu neb bludu posluchačova váme k závěru, že dovoleno jest s volnou zámlkou
se připouští a tento oml ne blud přece jen přísahatí; nu nov
V)lo
ožených obou svrchu
odmínek ve větší ještě míře dbáti, než při prostě
jakýmsi zlem pro poslucha e est, nelze ani volcnhosu en volné z.ám1ce Zvláště pak nestačí
n vážný
zámlku naprosto
nbrž jenneoprávn
za jak nost dů\,od nýbrž třeba důvodu velmi vážnéíw. Proto
podmínek.
]soup dovtoliti,odmink:
opatrně přidáváme slůvko: „theoreticky“; nebot
e_smimesice
lháti,
a\šak nejsme
řřrzvědua
vážný
důvodo
Neopr povinni,
vněnost každému
výzvědu.
fakticky lze volnou zámlku "přísežnou připustiti
říci, nač se
noe právněný tazatel necht' jen do
i::n
v přísaze
nespravedlivě
_vynuceně
uj
níkem
neb nsáilnike
em), nikolr
vak (n.\ přísaze
těravostl
příplsuge,
připuštěn
jinak
všaksvejest,
tá e-libylselí nás
někdo,jeho
kdoblud.
na dobrovolně nabízené (poněvadž tu odpadává nut

12)

aequivocus — Aerts

nost přísahy) nebo v přísaze soudem, ůřadema mátoři XVI. století přidržovali někter' ch názorů
zeákonem oprá_vu uložené (poněvadž vůbec není aérianských, vytýkána im byla čast ji haerese
volná zámlka přípustná, a tím méně dovoliti lze
aěríanská,aod
jako kardinála
na př. v kont-utzicli1
volnou zámlku přísežnou).
ři:
purs
Bellarm akonfes
V c au š
aequivocus,dos|.stejnozvučný, t.j růzzno doposuda na některých místech přezdívá se lidem,
významný (Posp.. Různovýznamnéslolvo, ku př. kteří se odchylují od učení církevního, „Armin/“.
es, neoznačuje je notněho pojmu, odnášíiiie- ti je
ie o ickyčría,
nežli přezdívku
od ria. tuto
Waic/z,
Ketzer
dlužno
odvozovati
jedenkráte ke zviřeně, po druhé k souhvězdí, po Etlymolo
třetí k obrazu zvířete. sou pojmy ste"novýznamné, lsiistorie Ill, 321—328; Varan/, Dictioniiaire de
Sm:
univoci, ku př. šelma, tomu se nazyvá v stejném athěologie catholique ], 515n
aéromantie čili hádání : přízraků vzduchových
významu es, jako kočka, kuna, medvěd; jsou
pojmy ob obné, aiialogi, ku př. štít, jenž se odnáší jest zvláštní způsob pověrečného hádání, aeromant
raků a znamení ďáblem ve
brzy ke zbraní ve smyslu vlastním, brzy k osobě domnív se, žez

vzduchu (odtud jzménlo)rutvořených možno jest po
mě bránící ve 5mšslu přeneseném („Ty jsi mým znati věci budoucí neb nezná.mé Po té stránce a.
štítem“);o
to blízká jest g_eomantií, hyidromanti a pyromantji,
pouushá ale pojm
— Ae.„stnejnozvučných“
anieiiá odtud není,
též rujsou
zno
rodý: causa aequivoca : působítel různorodý a tvoří s nimi zvláštní skupinu umění hadačského,
(na př. Bůh), odtud generatío ae. seu heterogenea, zkouniaěítvcílio„
„živly“
(elementa),
jichžoheň,vzduch.
dle starého
o se
počítalo:
země, voda,
seu inaequalis, plození plodite em jiného rodu,
různorodé (na pr. kdyby slunce zplodilo zvíře — Pověrečný ráz a. leží v toom, že aeromant chtěje
majíc jeho vlastnosti v sobě ne formallter, nýbrž vstoupiti v jakousi korrespondenci s ďáblem nebo
třeba i s jiným duchem, což na věci ničeho nemění)
snaží se z přízraků vzduchových vyčisti z„jevení“
nického z anorganísmů). \?iz univocus, ana
eminenter),
často totéž co rvoplození (vznik;orřa
gus,
prvoplození.
ďáblovoa-(pozkoumá-lí
případě ngného
ducha).
Není tedy
kdo úkazy
meteorologické
aér (činel, v církvi řecké největší a nejzevnější ažádnou
z různých změn vzduchu dle pri rozené sou
pokryvka kalichu a patény, podobná velu na kalich vislosti
soudí na budoucí počasí. Zdá se, že a.
v církvi latinské. Jméno a. vykládá Gom“ azkto _(je
ež
dříve
dostí
ho
ně
se
pěstovala)
nyní
náleží
„quia per modum aeris circa ten-am expansi sacra již jen historii; dne ní dobou vystřídána jest jinými
dona
ambit“. Ruský
název
té vozduch
jest překladem
řeckého
a. Bokryvky
'klad toho
názvu, jak způsoby pověrečného hádání, najmě spiritismem.
:If.

Aerschodt Severe n Wil em van,ř:.be1g
n\ádíjej
Diiiiitrí'
čenie
obogosluženij
pravoslavnoj
cer Siokolov
i(1886)stv „r.11.
shoduje
se ů iné sochař a zvonař, u. 181 v Lovani, 2. t. 1885. Na
s vvkladem Goarovým Z podobného asi výkla u a vštěvoval uměl. akad. v rodišti svém, a vzdělal se
vzhledem asi k Mat.17b vznikl jiný název pro onu dále v Paříži. Z jeho racíuvádímmze mramorovou
sochu Boha Otce (v kostele Saint--Quentin) a sku
pok lehkého
ku, totiž materiálu,
“9381-77(oblak)
jméno
z něhojžiníodvozují
kporyvak ta
b' pinu „Snímání s kříže“. Od 1851 věnoval se úplně
vala dříve zhotovována, jiní zasžel:idtu , eknez
zvonařství & zhotovil veliký počet zvonů, z nich
při mši za recitace nicejského vyznání víry držel nejzdařilejší pro kathedrálu lutyšskou a pro kostel
jí vysoko ve vzduchu a mávat jí zvolna kolem sv. Pavla v
' ách
kalichu. Prvotním účelem jejím rovněž tak jako
ert jean,
Arnold
de Maestricht,
i\ert
našeho vela bylo pokrývatí kalich, by do něho nic
nTric
t, jeden
z nejlepších
uměleckýchkovo
nepadlo před konsekraci a dříve než posvátné
lvijcůlutyšcskýcli na sklonku XV. stol.., jehože životo
oděl
nádoby príneseny byly na oltář. První zmínka o ni pisná data nejsou s dostatek známa.
dosud zachovaných vynikají: křtitelnice ekostela
děje
se
v
jednom
vy
laduliturgie
mešní
ze
Vl.
stol.,
Marie v Maestric h,tu mčdčn
ná křtitelnice z 1492
jakož i v aktech sněm
mu ktpl. rv.ri (Flug/m, Dict.
v kathedrále v Hertogenboschu (Bois-le-Duc), svíc
lgrec.-irancais des noms litur' qusesv(Pař. 1895), 4.

aera v. letopočet křes an

banlustrada z 1501 v kostele sv. Viktora
Xante
Aěrius, zakladatel sekty Aěrlanůy dle ěnho na vnová
Aertnys jos., Belgičan, redemptorista, :). Fasci
culus theologiae moralís tractans 1. De occasio
nariis et recidivís, 2. De usu matrimonii juxta
doctrinam s. Alphonsí de Ligorio (Tournaí 1883),
Theologia moralís juxta doctrinam s. Alphonsi

zvané, o niž zprávu podávají E ífaníus (Haer. 75 ),
Fílastrius
č..73)
a lV.
ug-us
tin (De
haer.
2.),n a(oDeh
dil sat:l.nap
otčáku
století
v Pontu.
V mládí“abyl přítelemp semiariansky smýšlejtciho
Eustathía, s nimž také po něktterou dobu mez
askety žíl. Když Eustathius r. 355 zvolen byl bisku
pem sebaste nskymv římské provincii Amienii,
vysvětil .-t-a kolei r. SGOn kněze a svěřil mu
správu xenodochia“ v Sebasntě.kNež v brzku A.
....

Mariaev demLiĚoríom—
(t., 2906),
sv. dílo
1886výborně,
a 1
7.
vyd.
psané
jasně a Psanáležitou mírou, Theologia pastoralis
(1892; 4. vyd.); Compendium liturgíae sacrae iuxta

stav se strohým
arianem
znepřátelili
se pro
se svým
tum Romanum
midssae
biskupem
av stoupíl
s novým
učen m,
něNt rlecitatione
(1899, in
2. vy
..) celebratione et officii
rts, Aertsen, Aertsens, jméno
dosti mnoho privrženců v Sebastě a v okolí získal.
Vypuzenní byvše z m,ěsta konali Aeriani shro
několika
uměleckých
usedlých
Bruggách
máždění svoje v poolcíh, ahcorá h a v lesích. aAntw
werpác
c;h zjejichrodin
členů
naapoliuv měni
ná
nikli: ].
launie, sochař, žil
Značnějšího rozšíření sekta Ačrianů však nedosáhla boženského vyn
kol. 1450 v Loxan'
ho sošnická výzdoba
a také neudržela se dlouho měla síce ještt7ě
dobytéAugŠ'ustinovy
přívržence,
k mizi kolemr
úplně .n428ě
z dé' in.teré
Hlavní
bludy, tamní radnice (zvláště zdarily plochy relief „Zla u
I.Aágy'ňzhotovil proa,nkostel
socharmariáns
v Bruggách
y t.několik
jichž se A. se s 'mi stoupenci přidržoval, byzly zení
soch, pro kostel v iuportu skvostný tabernakl
1. Biskupové
ží jsourovní.
si jak2.svěceníiliJi(ordo),
tak
důstojnostia kn
naprosto
Modlit
oběti 598—1599 —.3 Willeem, sochař a architekt
a dobré skutky mrtvým nemohou pros čti')a živým .v Brugg ách,—a. t. 1,537 vypracoval m. . plány

kaplevlámský
Sv. Krveuměl.
(Chapelle
dučalounů
St.-Sanng)t.
jsou
škodlívy.(ne3. však
Pšosty posty
od církve
pře epsané
s,]aii
ktadlec
kol.
zavržítelny
vůbec
4. Slavnjsosu k průčelí
velikonoční odpor uje 1
57, a má býti jakso 1629e;od něho 6 gobelínů v kathedrále salcburské,
pověra židovská odstraněna. Poněvadž se refor znázorňující scény z Genese („Adam a Eva v ráji,i“

Aertsen — aesthetika
„Stvoření
Evy“ , belova",
„Adam pracu
n„uObět Kalna &
Ab
b“,e|a „SmrtA
„ěUt 'ícíK",_

Aertsen Pieter,

nizozem malíř,:: 1508 nepoch.
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dí k svou „Všeobecnou Aesthetikou“ (1875),V.Petrů
eskou „Poetikou'“ (1

) a jiní.

Durdíkoví byla

forma agen
fom
rmaaesthetickými
vlastním územím
elementární
ae-y.
Z kladními
kategoriemi
b 1y
'ch, z nichž uvádíme: „Kristus nesoucí mu: kvantita (síla, velikost), význačnost (prav a),
2 (v berlínském museu), „ccEeHom o“ N souhlas (jednota), správnost (čistota), vyrovnávavci
„jev7.1š1u Marie a Marty“ (v Brusselu). Několik závčr (životnost, smír), jež dohrromady dle nhě0
eho oltářních obrazů zničeno v bouřích obrazo
celý p_ojem krásna skládají. — Proti formalistickěmu
eorských 1566; zachoval se z nich fragmenty a subje tivnímu onimání krásna uplatňoval se ide
alisticko-realisticv směr Schellingův. Zobraz
v Rijksmuseum vzIlmster amč, v berl. museu a ju). nekonečna v konečnu, spojeni ideálněho s reálním
SW,., 7. Snvm, Pieter Aertsen, Ein Beitraghzur v dokonalou jednotu: tof Schellingoví pravým umě
(jeseh der aniederlžlnd.
Kunst im
mXVl.prátel
ahrh umění
alle ním. V Něm
mecku ku dalšímu rozvo i ae-y valně při
erií Společnosti
vlast.
v Rudolfinuav Praze jest obraz nc_sign0\aný, malo spěljanjoachim Winckelmann (1717—1768).1Cnž
v_ýtv
tvamáu čmni v obor aesthetickěho uvažování
vanv způsobem příbuzným A:—
-ovi: „Ježiš u Marie
lpojal (Gedanken liber die Nachahmung der Werke
a(rty“(.č katt.505)
in der Malerel und Blldhauerkunst 1755) a Les
aAertsse ns Egide Emile, sochař belgick',
1833; od něho skulptury na novém kostele sv. riže sing svým Laokoonem (1765, dež rozdil mezi
v Ixelles u Brusselu (tympanon nad vchodem
ma ve básnictvim a malířstvtm zvláš vyličuje, ale zobr_a
zení tělesně krásy výtvarnému umění úkolem ři
výklenku nad oltářem sousoší „Zvěstování P. Marie“) -511le
'e. Směr idealisticko—realistlcký pěstilí
a kolossálnis bdasrelief „Neposkvr. Početli“ v kostele
Her er, Goethe, Schlller, bratřni
_Schleglověajiní—
„des
Dam
eaBer
aymom“
v ___Eruss
Aesernlensls
dioec.
v

v Amsterdamě, 2. t. 1573, ml. několik obrazů ná

Aeschlnes,

montanísta na konci a_.__
stol., náčelník

Ve slovníku
bohmčdn
em; e,mjak
ánm
toět
ac-c
šířej endati,
ale oa
jinavšako
základech

křesía nské vybudovalinovějšíaesthe
jedné z obou stran, v něž montanistě se rozšště filosofiel
tikově katoličtí: ].
nmg ann (Aesthetik, 1888
d. , A. Stoec l (Grundríss der Aesthetik,
pili; přijal nauky patióipassianismu, uče, že Kristus
jest zároveň
Syn
lec. (P:eudomlull. Líbellus 871 , os. Dip el (Handbuch der Aesthetik und
adv.
omnes haeresels
Kunst,
1871),A.
írstein
(Entwuri einer Aesthetik
Aeslum, Aesís (Asesllndloee.) v. jesi.
der Natur und Kunst, 1896),Gietmann-Sórensen
eslku ap, sv.
církví ruhy
koptické,
mč. spolu
se sv.
lschyrionem
a 8140d
v Panopoli
( hmln);
(Kunstlehre,
5 sv.zásad
1899—190w3_),
Dr. jos.
Posč stíšil1
(Filosofie podle
sv. omáše
Akv.,
91—414, Brno 1883 a „Význam íilosoíie scho
svátek
jejich
světí
s
olu
se
svátkem
sv.
StČ/pána
m.č
ena eho počtu 8.) ledna.
7151, str.
lastické vzhledem na novou ormovou aesthettiku"
31.2 11, 700, 713.

aesthetika jest nauka o krásnu. jménossv v„Obzoru' 1882),Dkr.P.Vychodil
(Poetika 1897,
mravouk
\; oddilu
íni. Dle
nich
dělí
ac. ve tři části
či oddilly.
prvém
edná se
se
obdržela od Boh. Baauhmgartena
(1714—1762), Básnictvía
jenž
svýmialspisy
Aesthetíco
rum pars
c,ra Aesth
vletechetica
1750aa 1758ve
Franko oyojigu
krásyvůbe_c,voddíludruhémo
rásnu
lro
dnim
a
k,ém
v
oddílu
třetím
brodč nad Odrou vydanými, tuto vědu samostatně
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forma mysl harmonic nalaďuje, mohutnost na
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rozumem zapříčiňuje; rásno pak jest to, co budi
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ae-u vy nýbrž o kráse linieteprve tehdy lze mluviti, když
udoval svojí
dále formo
Bedř. He.rbart
své prakticke

íilosolii přisvojil si aesthetický soud Kantův a tvrdí,
bylo způsobem
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právoa Rob. Zimmermann
a
V Rakousku
orumovo
az-u vybudoval
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dati. Všemusse smáti, není projevem ani hlubokého
niěrech (debita proportio) v jednotný celek (in ducha anl evněho charakteru. Podává-li se před
tegritas) splývati, a tato rozmanitost části sou mět o sob vážný tak, že z toho ovstává smích,
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když má sobě slušnou formu nebo tvárnost (: ideový
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mnívá (Rozbor filosofie Tómy ze eŠtigtneho, Praha
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sebe popředně tím,že v dobru máme zálibu pro sobenlí a plnost života. Krasu ve vesmíru spatřu
jeho užitek, který bud' nám anebo jinym přináší, jeme_\e světle, vharmonii barev, ve zvuku a
vkrásnu pak máme zálibu roto, poněvadž krás tonin ách, baivzducha \oda majísvojekrásy
zvlášť ve
nem jest. liší se tedy záli a v krásnu od _záliby Krása jeví se dále v říši nerostné,
v dobrém opředně svou nezištnosti. Ale i když tvaru a barvě kr)stalů a drahokamů, jeví se v rost
stvu a zviřeně co do ústrojí a poměrů jed
záliba v dobru odezirá úplně ode všeho prospěchu
a tedy nezištna jest, přece liší se od aesthetickě notlivých části navzá' em a k celku. Ale nejkrás
zálihy v krásnu tím, že záliba v krásnu výhradn
nějším dilem v říši ivočišně jest tělo lidské,
z du coh
zoru na předmět pochází. jen což poznati est zvlášť z číselných proporcí, dle
nichž tělo ii ské zbudováno a jež se dle Zeisinga
to se
námvlibí,
nač nazíráme,
tou měrou
se
nám
libí, kteroun
anzírámealjšen
e( r. Pospíšil,
i. c. zla ým řze em zovou U do onale vyvinutého
str. 397). — Zvláštním druhem krásna jest vzne těla lidského má se výška vzdálenosti od paty až
šeně, jakým jest to, co neobyčejnou velikostí, do
konalo stí se vyzna rnenává a prooto v nás nej_en k pas u, jak se má šířka pasu ku vzdálenosti, 5je:ž
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sobě následujících,vzniká slavnostní.
Ku vzne nahoru 391 dílů, střední část236 dílů a hlava 1
šeněmu náleží tragické, jež vysk tuje se u lidí, dílů (Neue Lehre \on der Proportion des mensch
všech vskutku
kteří stojíce na výši mravního chara tem, při vyko lichen Kórpers, Lpsko 8541).
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lířstvi křesťanství a největší vliv na aesthetlckou,
(artes
liberales,
humanae,
bonae), náboženskou a mravní výchovu lidstva mělo maalíř
kterýmliberae,
nerozuměli
jens singenuae,
vobodné umění
v nynějším
toho slova smyslu, ale také všechny vědy, a na um ě ní

mechanické (artes mechanicae, serviles). Umění stvi náboženské. — Nej ššim & ncjdokonazlejšim
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duševní, mecha uměním
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a nejpřístuapnějšlm
nejsiršzípobor
jestěpo'e
poně adž vyjaadřu
uej< uso
nické tělesné. — Zvláš tni odrů ou umění jsou tak myšleni, cítění a konání lidského. Vypravuje--li se
zvaná krásná umění, jichž ůkole
em jest, krásno v básni událost jednotlivce neb vrce lidi, slu'e
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)st nheroic
ná
zvláštnímt způsobem co nejdokonaleji zohraziti a báseň
rordní,epickou.
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ntické,
náho
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aušlechtěnl
lidstva přl
tura, výkvory
sk ptuku vzděláni
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básnictvíe
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ll
hsoap
V eposech obráží se veškero chtění a cítěníd ná—
hudba. Stuařip
dělili krásná umění na apotelesti
cká (ánouleauzósz
účinný),která sama o sobě roda. Proto půsohí epos mocně na vešk ero m '
na diváka působí a v klidu prostorově se rozklá šleni lidstva. Ale nic tak hluboko v mysli lidské
nekotviřcako a náboženství.
Odtund veliký
mravní eposu
oežensv 'znam
ého,
dají,
&na
umění
raktlcká,
která potřebují
in aesthet
terpreta, aby na diváka neb poslucha
e působila.
K
náleží stavitelství,básnictví
sochařství
&malí—ř šelmžšpředmětem jest událost náboženská. Nejvzne
stvvprvnéjšim
í;k m-něnimpraktickým:
a hudba.
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„Boožskákomedie“
Danteova.
Vše
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dhaBo
pro
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smul
Má-li se dilo zvátl umělec
krásným, must jevíti
známk, že vyšlo 2 plnosti idei ducha tvořivého, Bohu sloužiti — toť zoákladniamyšlenka tohoto díla
že jes originelnim a nikoli pouhou napodobeninou; nesmrtelného Pro subjektivní city,)ež Milton a
ockdosvých eposu„ Ztracen ráj“a „Mes
nesmí dále hýit na sporu se skutečnosti, ale nesmí
také bti zjevem všedntm, nýbrž se nad skutečnost siáš“ vetkali, zůstavají co do aesthetlcké ceny da
ideálně> povznášeti; musi mití lesk dokonalosti a lcko za dilem Daantcovým. — Subjekizivnl dojmy a
K | rice
vyvěrati z ducha geniálního, jenž má svůj svérázný city formou básnickou v jadřujc lyrika.
ym nu, di hyra_m os,
styl a svá vlastní způsob myšlenky národně a ča řadíme píseň, odu,
sově vyja řovati. Uěelem umění jest, lidstvo ku kantatu,
elegil, heroidu,
pop isnou,
nomeaepirga
tyru baáseřetický
list.
uchov ní p i seň |“vyjsadřujcvroucně smýšlení ná
krásnu,
a dobru —
povznášeti,
aby a—ozdobě
jaak di
To máš prav
ze ět iněh
lid
dě „vk áse
stvoření, spatřtili moudrost Boží“ ( e.č bes. IX.). boženské lidu věřícího. Abyb a,krásná nutno,
by byla provanuta hlubokou zbožnosti, dokonalá
V tom byl starověk za jedno. Teprve Lessing
co do formy a obsahu a duši povznášela. H
"eho velikosti a veleb
a Kant „l
vynalezliuheslo,
umění
sob jest chvaloz
účelem,
art pou ' " že jest
mělec
prý samo
zobrazue
nosti :: o v. cm,
ohu odnáší. Nejkrás
krásnoěrzu
všelikého
a zám u.vnitřního
eumě lpopudu,
ec netvoříbez
přec
pro sebe,ůmysu
nybrž nější hymny má křesťanství. Mocně dojímty'i mysl
ies irae“ neb „Vexilla regis prr-o
pro jiněé,a netvoří bezděčné, ale uvědoměle, a proto na př. hymny:
musn sledovati nějaky cil sociální. Ani Parthenon
nt“ a j. — áseň, v níž “Stauplčímosoby, před
a Propyla ey na Akroopoli, ani Zeus v Olym ii, ani námi
ěnjednajice,rnazývá
se dr
dra činohra,
tickému
e ie,
agedie,
Pallas Athena
nebylly
ě, ale zpěvvohra. Náboženské ěino- a zpěvohry působí
sloužily
oslavě Pheidiova
bohů a zušlec
těnísamy
citu so
nábožen
ského. " mméně možno říci, že by velikolepě aestheticky, když jest vše důstojné, opravdové a
chrámy křěnsfanské nebo „Božská omedie“ Dan procítěné, jinak by snadno místo povznesení city
teova byl ytryskly z ducha tvořivého, aniž chtěl nelibě povstaati a vznešené a posvátné úkon
tento vz ělávatl a ušlechíovati. jako vše má se osoby sesměšněny býti mohly — Učelem hu ba
nějak k řádu mravnímu a neni úkonů lidských pra jcss,t aby tóny, v určitých poměrech za sebou n 
kticky nelišných, tak i umění sv mpůvodem slou sledulícími, projev en byly city umělcovy a buzcny
žiti musi mravnímu povznesení. řroto nesmi umění city posluchačolvyl. mlhu dělíme na vokální ta
men táln |. Obojí lze spojltí, což děje se
ničeho zobrazovatl, co by smyslnost dráždilo (Níiís inst
Liturgickáhudba nesmi
lein, jahrb. der Áesthetik, 2. vyd., st r
— též priuhudbě liturgické.
V architektuře
spojuje pravý umělec rásu snad lahoditi pouze sluchu, ale musí dle svého
s účelnosti a snaží se, aby jedna idea celek ovlá úkolu tlumočiti vznešená tajemství náboženství kře.
dala. Náb
boženskou architekturu pohanskou chara sfansko- katolického a dojimatl mysl, aby tato zbožně
posvátným úkonům bohoslužebným obcovala Proto
kterisujenost
jednak
stisněnost,
zase rozmařilost
&smys
božstva
nehodn;'ednak
architekturu
křesťan budiž první otázkou r| hudbě liturgické zda zpěvná
skou vypnutost do výše a zvnitřněni. Každý sloh a hudehni melodie oha jest hodna,í hodí-li se totiž
msá vé krásy a svůj symbolický význam. Prechod k úkonu bohoslužebnému, k doběc vken,í kídeám
a
citům, jež cirkev V)jádriti chce. CPrrotomu |po
od pohanství ke křesťanství tvoři sloh basili

kový; kupolemi vyniká sloh byzantský
umě předné k liturgii a k textu slovnému řiléhatsi._le--li
lými portály a něžnymi sloupky slohr om
máns
(Thalhofer, andbuch der kath. Liturgik, 1883, str

smělym vzepnutím do výše a produševněním hmoty tomu tak, Ek iobjektivně lid vzd lávatl bude.
evni schopnost, pravou krásu vždy
slo h gotický, oživením antikv a malebností sloh poznati aDsprávněoccmti,
zovcmc vkusem. jest
renaissančni,
živosti dekorativnípřekypujesloh
barokový, křivkamiaspirálamíslohrkookový sice pravda, že kdo vkusu se těší, od přirozenosti
copům ne nepodobnými pletenci slolt co po
jakýs
sklon
ku pozorováníéa
pojímání
krásna vnitru
svém
ociťoval,
ale
prav
h
véo
a dokonalého
vkusu
V sochařství
vrcholem tvorby jest, kdyžvušle nabýv me tc rve správnou aesthetickou
výchovou
a stálým cvi em.
[(:/:.
chtilý duch
vyzařuje ztělesnou
tváře
ea ůtvaru
Antika
znázorňovala
krásu vcelé
jejípostavy.
nahot
křesťanská plastika vyjadřuje duševní prohloube
aestlmatlvavls,oceňovacti,mohutnost jeden
nost, již smyslná nahota jes
stn
pr _ a. ze čtyř smyslů vniterných, kterým živočich na před
li řstvi znázorňu' e v rovině, co asochařství a sta
vitelství, jsouce v zány zákonemtíže, ve tro lm roz mětech, smyslem ze nějšším poznaných, znamená
vlastnosti,s
tmupoznáním
nepřístupné,
buď uží
tečné
anebo mšysluzevněj
kodlivě; timto
živočich
se
měru vyjadřuji Krásou
barev, rozmanitým
e přecea řídí, tak že se zdá, jakoby o těch předmětech činil
symmetrckýma
ouladným
seskupeníma osob
predmětů vzbuzu e malířství v míře nevšední zá soud a podle něho své činy spravoval. Nazývá se 
jem aesthetlcky'. ejvznešcnějšl ideje poskytlo ma též smyslnou soudností, podstatně se lišící od 10
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gické soudnosti, člověku příslušně; neboť činnost tridentsrkých (XXlll. cp. 12 de ref.) žádá se jako
az. z:. osvěcenl biskupské dokončený rok 30., pro
její děje se instinktem, bez seeebvědom
mí, bez roz
aodnáší
se k společnou;
případůmjednotlivšm
rok22.
25.,(r r_ojáhenství
23. X
a il.
podjáhenství rok
Víl. c. 1.,roksess.
Takě.,nutně
člověk natá'
jí se zvířaty
jest u n ho kněžstvríopočin.
mocně činna, pokud rozum není vyvinut; později
12. der e.í) a platí zde zásadazz dies coeptus pro
ustupuje rozumu, ale tak. že přece někdy svou čin
completo
habetur
l0. X. W. Tridentinem
2..) Pro tonsuru
svěcení
není(c.předepsán
určitýa
nost projevuje. — K této nauce dospěli scholasti nižš
kově tím,že z analogie smyslových ústrojí u člo
věk, stačí,(c.4
překročil-li
dekret.
zákonech
]. svěcenec$po
[ .)d i platných
(e s. XXiii.
věka
a ua zvířat
dpřisuzovali
zvířatům
poznání
po
čitkově
pokládali
je za vodítko
jejich
_výkonů,
ref.). biskupa
Podobně žádác
stanoveno
Prode úřad
7. $o
X. ú_řadechcírkevn.
l6. dokončený
vedle tohoto vodítka nemohl pak obstáti slep y 6.
rko
30.,
pro
beneficia
duplicia
s
duchovní
správou
pud, nýbrž pud byl vykládán jako žádo

cit

ozn

edeně, kteréžto poznání ne žádá dekretální právo (ihid.) počátek roku 25_,

mohlopbýti ani čistě

očitkové, ani rozumově; tak

vznikl p_ojemae. v.

7.

traub

De obíectivít.

platí i o úřadu generálního a kapitolního vikáre, ač
pro tohoto, je- h v kapitole nedostatek volitelnych,

stačí, dle Ferrarise (Prompta biblioth. v. vicar. car.
cognist. 1887,
Urrabrrvzm,třetí
Psychol.
Kdř
apars33. brevlarii,
svazek. čtyřdílného

4.3), řeholnic
započatý se
rok slavnými
23. Kanovník
slibyzpovědn
má b' k_
hrevísře,vobsahující officia od svátku Nejsv. Trojice aart.zpovědník
de ref.), kanovn ci,
inc]. až do 1. ned. zářijové cxcl. (v proprium san stár 40 let (Tr i.d
ctorum jsou svátky od 3. kv. incl. do 2. září incl.)_.

neni-li právem ačástečným
stanoveno,obročí,
22 (Tríd.
obročnici jinak
jednoduchých
ne
aetas canonica (legitima), věk požadovaný XX“
církevním prá\em na osobách ež v církvi maji
nabytí jistých práv, stavu, aneb převzíti určité po
ich-lisvěcení,
vykazovžti
6nejméně
přes 13vyš
let
%souCs nimi
spojeny
povinnostl,
vyžadující
. .;maji
.
6.de ref.),
připouští-li
\inností,
jednotlivá
úřady,
řeholní &jako
man jsou
elsky,
přijímánisvěcení,
sv svátostí
a stav
j v.
ocvšemnadační listina nedosĚě lců. Také pro stav
řeholní( XíV.
ředpisuje
ívky dle
úchval tr_'i_-_
Pro
vše ato,tě _poněv
teprve ssedospívajícími
let_y dent.
c. l7. sede aereg.: et mon.)
nemohou
duševní
sně vadž
sily člověka
rozvíjejí, předpi
před dokončeným rokem 12. v klášterní rouchol
sušeším
církev
jež slovea
tír
nn
vy
býti určité
musí, stáří,
čím větší
rozvahy a,a p 'e?
ípravy
oděrjy. ac. před
rokem 16.
sliby
skládati
l5. de dokonč.
reg.), poslední
je ae.
:. pro
obě
stav resp. ráva a povinností, jež někdo v církvi (XX
na sebe bé e, včyžadují. Zhusta užívá se též výrazu
ae.
:. pro pokro
ilejší věknespřízněnych
(dokončený rokjež
410)osob
ženských,
s duchovním
v do

mác

stí jeho sloužiti mohou. Nebo
oprávo círk.

brání nklesrikí'im,aby kromě blízkých příbuzných měli

"O

ohlaví. S no\_r_iciátemlze počíti tepne

v dospě

losti
a nikdo,
asong
nrokv v(XXV.
noviciátu
nemůže
sla\ných slib
skiádati
c. 15. nepobyl,
de re .).
Většinanařádů
žádá Brevem
věk ještě ze
vyšší
delší _p
i
pravu
slibyvšak
slavně.
dnea 7..ii
1%2
stanoveno pro všechn mužskékláštery,e abysc

v domácnosti své osoby ženské, vyjímajíc ty, které
skončeném
noviciátu,
však před a naplněnzýznš
mají věk (c.
kanonickýg2a
tak
vylučují
16. D.
Trídpodezření
XXV. c. nezdrželivosti
14..) Vprávu po
rokem
16. sklládaly
sliby ne
jednoduché
teprv
ckr., po smyslu práva rímsk. rozeznáváme: věk 3 léta slib slavne, které pres.25 rok novicůveod
i nema
ají_ V Rakouusku
stanoveno přípi
dětský
(infantes;
fari non(anni
possunt),
jemuuž kládány
schází dosud
užívgui
ní rozumu
díscretionís),
sem kdekbretu
„Nemincmlatet“
19.Ill.1857,abys
avné
jsou to léta ode dne zrození do skončeněho roku sliby v kláštcřích konal
po 24 roce, resp. vý

14. u rdintantia majoresa)od Limečnějiž
7.,. věk chlapecký roku
(impubertas,
21. roce věku,
kd tu
ž před
tímto
rokem
andidát popodokonaném
novici
3 létav
řádu
sc—
plného roku 12.

pohla\í

žernskěho. V těchto Ide

tech člověk z pravidla tělesně dospívá (pubertas)

ohlaví však
mužsk.
vr oce 18.au
enského v rocel4.
dokonalá
dospělost
(plenažpubertas)
nastává
uO dospělosti liší právo zletilost (major aetas),
počínající rokem dvacátým pátým. Pro počátek věku
stařeckého nemá právo círk. určitého roku, věda
porávni
za pak
jehorok50.
počátek
u mužů
nastoupivšit
k60., má
u žen
Teprve
ten, kdo
k letům
rozumu dospěl (anni discret. ), je mravně přičetným
vázán positivně božským a církevním zákonem,
a proto 'iž dětem, jež dokončil 7. rok věku, nastá
vají jist povinnostl, nabývají v ak také v církvi i ji
styc_hpráv, je tonaapř. závaznostkplněni 2.ačástečně
přikázání
bkopřigmániněkterých
svá
tostí,
mohoucírkevn.,
se S\0 bod
rozhodnouti o sv.
věcech

trval28a tak vyhovělose starým, třeeba konkordátem
Žčl'
ZS.) zrušeným
předpisům
státním
Tridentinum
XXV.c.7.)-žá
átakě
pro ženské
klášterní
předsta
vené určite kanonické stáří 40le t, aaab ve slibech
as oň 8 roků již stály. Kdyby však v kl teře takové
_řeolnice nebylo, lze se svolením bisku a zvoliti

i řeholnicí 30Ietou s 51etou professi.
rčltý \ěk
také osvobozuje od některých povinnosti, na r.do
končený rok 60., dle domnění, od povinnosti újmy,
40 let pilně služby chórové od povinnosti residence

ai
'aetasímmatura,impubertas, nedospělost.

Aby manželství platně a dovolené mohlo býti uza
vřeno, vyžaduje sc právem církevn. na snoubencích
vyspělost jak duševní, bez niž není rojevu vůle
anželské, duše to manželství, tak i t lesná či po
hlavní. Duševnivyspělostl, která podstatu manželství
viry a svědomí,
vizjes
Bened.
Postremopod
die vystihu'e a obsahu svolení manželského rozumí,
28.11.
4711. 32.,
st jim XIV.
volnoconst.
za určitých
mínek lpřcníti úřad kmotra, býti svědky sňatku, z pravi la nedostává se těm, kdo tělesně nejsou vy
zasnoubiti se, ano i tonsuru a nižší svěcení přijmouti, spělí, ač'l řitělesné nezralostl není nemožnou.jak
a mohou propadnouti' l trestům &ccnsurám církev kolidospěst nedostavu seukažděhovjístěpřísně
ním, stanovil- li tak zákonodárce. Jenom puberes vymezeené době, přec přibližně v jistých letech u kaž
v
mohou na soudu žalovati a “sou žalovatelni, dého dá se předpokládáati Ovšeem že nelze ji v kaž
přísahu skiádati (c. 14—16.C. XXLq .5.)av man
dém
případě
zkoumati,aprooto urči'
právovcír
želství vstupovati (viz aetas immatura). Poněvadž ke
ani,jednotlivém
po vzoru práva
římského,stanovilo
plnění úřadů círk. stav duchovní a řeholní zvláštní
pře?okládajíc,
že ti, kdo
věku
toho dosáhli,
lesně
evně k manželství
jsou
dospělí,
a to po tdokon
síly a _sebezkoušky vyžaduji,d žádá se právem p_ro čeni roku 14. při pohlaví mužském a roku 12.při po
tytos tavy ac. : vyíašš
žd,ý kdogettepsaným hlaví ženském (annl nublles, aetas le itima, aetas nu
pro svěcení věkem vykázati se nemů ,DjHVC
tirre
ne biiís, aetas ubertatis, c. 6., 10.X. [V. .).Ti. kdo věku
gulámím
aetatís
(X.l normy, od dob toho nedos i, nemohou pro veřejnou, vylučující pře
ylo pro ex
věkdefectu
svěcenců
jednotně

aetas nubílis — Aeihílwald
kážku nedospělosti v manželství vstoupiti. Než po
právu círk. není překážka ta absolutní, neboť právní
domněnka o dospělosti, vletech zákonem stanove
ných nastugujici,
nevylučuje
že dostavm
by buď du
ševníneht
lesná zralost,
anebmožnost,
obě, drive
se
nemohl. F,akt že dřívese dospělost dostavila, ozna
vo frasi vmalitia(re_sp.prudentia) supl. aeta
tem (c. 3,
8.X V..,2)i mje proti domněnceodpor
možný, musi však skutelčnost ta bisku emn opa
pežem býti prohlášena. Dokáže-i| se du evni i tělesná
dospělost již před věkem zákonem stanoveným, pro
hlásí biskup ex urgentissima causa, že sňatku dotyč
n ch osob nic nebrání. Dostavi-li se dřívejen dospě
lost duševní, jest manželstvi s dispensi papežskou
možno, avšak tací manželé, dokud nedostavu se také
dospělost pohlavni, nesmějí pohromadě bydleti. Dis
pense tohoto ruhu z pravidla udilejí se jen ro
země
Dospěji--li
benci missionářské.
jen tělesně, nikoli
vak předčasněŠtací
také duš,evněsnou
ne
mohou pro přirozenopravni překážku nedospělosti,
z níž není díspense, manželství uzavříti. Záko
níky občanské různých zemí různěsstanovi hranici
této soukromoprávní překážky dospělosti. Ve stá
tech
než ževenedospělci,
státech sever
ních jižníchoprirozeně
n. zák. dříve
rak. di,
t. j.
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původně na slavnosti sv. mučedníků (Analecta
hynm. L, 19) složený, jehož začátku 5 patřičnými
změnami pro všecky třídy svatých v Commune
Sanctorumí
užito (Chevalier,
Reper.tor
llymn.1892,.
1,38). Vř mském
a monastickém
brevíři
jest nyní
v matutínum o slavnostech sv. apoštolů a mučed
níků Autorem
mje sv. Ambrož. (Drew:, Ambrosius
Aurel. der Vater des Kircheneeesangs v Er am..
“Hefte der Stimmen aus Maria
CD

aach čis. 58 18931,

Xeterne rerum eonditor,n „Tvorce světa ne

konečný“
(Sl/ší,! H.
c. 17),
Ambrože (duelu/.,
reet.trac
,
6,18) 0 kurop ěni(ad

dšená
vMignehymna
P. L. sv .

Galiícanzturn) vychod sluncze

adobrodiní l::ine větc cm. yni se jí užívá při
chvaiách o nedělích předpostních a potrojičných

Znamenitý výklad viz v Stimmen aus Maria iaach
Li (1896), 86.

A terne

V

rex altissime, „Králiivěčný, svrchu-

vaný“ (Sušil, 11.c. 104), hymna () Nanebevstoupení

P)?něk
_lestarého
původu ( istě
před
. sol.);matntínum.
autor není
znám. [Blur/Ic,
esaurus
hymnol ] (1908), 94.

tak.

Aeteml Pastorls vicaria, bulla z 22. září 1859,

potivrzen a publikován konkordát mezi
nemohou v pliatné žížmP
bádenským
nce 1859 uzavřený,
enž však
manželství vstoupiti. Nerozlišuje tedy ani mezpo chenmFil? %. čeravvelkovévodou
dospělosti.
V Uhersku dle 5 7.výílmkv
.XX i.ředčasně
zák.o civil.
manž. Bro
ll. komeory
nebyl provedenp. 154.
Call/mda,
ie odpor
partikul.
Kirchenrcchtsqueilen,
sn_.q)_
: r. 1894 vyžaduje se1 k platnosti moanželství pro
Aeternl Patris Filius, konstituce papeže Ře
muže dokonaný rok 18., pro ženy plný rok 16. Pře
ti, kteří 14()roku nedokonali,

kážka (ze-tis imm aturae vztahuje se do jisté hoře XV. z 15. listopadu 1621o volbě papeže
míry ina zásnub, přípravu k manžellstvi Právo
círk. neuznává zášnubu řed 7. rokem věku(c. 4,
Patris
enitus
bulla
papeěže
z 29.
červnaUni
1,68
kterou1. se
opovxdá
sn
5.)( 1,2.) za platný m však zásnub učiněný ve "0\;Aeterni
forměVpředepsaané po dokončeném roku 7, roz (vlatikánský) do Říma na den Neposkvrněnéhmo
umějí-li mladiství kontrahenti jeho dosahu, že to početí
bl. Panny
8. kprosince
1869;papeže
.Vaa-
sněmMarie,2.0
ružní list
příprava na manželshí. V zásnubu jest jim vytrvati tikánský
až do let dospělosti, kdy může i jedna strana již Lva Xlll. ze 4. srpna 18709ko křesťanské efilosofii.
od něho odstoupiti, byt'“1přísahou byl stvrzen (c. 7, Vycháze e od rozkazu Kristova „uětev ecky ná
rodyi“

Mat. 2819) Lev XIIL doporučnjev ve všech

3 x.V.
1 2..
asovýmeznikznaplněných
7 let(c13.'
c. Čas
n.n
in
alo právo
církevní vědách za pravidlo katolickou víru a autoritativně
sv. TomášeA
Akv. v učení ametholdě
zCírk.
právapr.křímského
Dig
l..)11.27
Srv. nRi/lamr,
základ vyučování
vysokoškolského.
Text la
t.
t.ii 75(l.
nn.;14.Hefner,
KR.
Ga: stanoviíílosofli

parri, Tract. c.an de matr. i. 329n n. [(aknulz,Ein tinský s překladem českým viz v podilu Dědictví
Svatoprok. č. XXlV (1884), V—XLV.
'/Ir.
neternitas v. věčnos
von Šderdesponsatio
impubemm
vBeitrag
Arch. zur
t. k.Lehre
KR. 1895
r369 nn.; Tumpach,
Pří
' íethelbert v Ethesltbert.
sluší-li manželství od netdosp. snoubenců nep atně
neuhelfrldv Etheltrid

“““"-“' v. Ethelred.

nmvřenémunVŽdy
moc a platnost zásnubu? VS(ltK.
1895,

netas nubllisa,ae.
ae.
immatura.
surpe
tapubertatls
sponsae, viz
pokr
ročil
tý věk ne

" v. Aedewold a Aethilwald.

_

\el. herianus v.1:'therianus.

věsty. jestliže dívka naplnila dvomásobny počet let
sv.Mart.
1. bisk. .auxerrský
od 1564
čce
. čce: „Antisiodori
dospělosti, či dokončila 24. rok věku (dle oprave _N Aetherlus7
néhoformuláředispensačniho Datarie apost. zr .1902,
Aetherii cpiscopi
contessorís“.
2. mě. za Diokleciána;
Mart. etROm.
18. čna:
jestliže již do r. 24. vstou lla) a dosud nenalezla d_epositioebe7ati
„sancti Aetherii Marryris, qui in persecutione Dio-
muže pokročilý
stavu svemu
jest za
jí
tento
věk přiměhreneho
kn
ůvo postaveni,
em
žádosti
post ilgnesm.č
et alios
cruciatus gladio
—3
chersonsk',
Mat caesus—
Rom.
prominutí překážky manžgiske, chtěl- li by ji pojmouti cisetiani
muž, snímž v manželství pro řekážku okreven
— 4. lbisk viennský
v 11. stol. Mart.,
čna
ství aísieb švakrovstvi vstoupiti nemůže.
po
RoAm.
Aethilwald

(Aethel wold), biskuplindisfarnský

čestný důvod aželpřípustný
stupnícth
buzenských,
edn-áli seveo všech
manželstv
osob Bři
již (724—710), vyzdobil miniaturami evangeliář na
ve druhém stupni s))řizněných neb sešvakřených,
psaný
Eadfrideum na
Vil. stol.,
Book '
sám osobě nestačí. oužití ho muže jen svobodná, of
Lind:sfarn
n. konci
„Gosspels
of St.zvaný„
uthbert"
nikoli vdova, a to i tehda, kdyby dříve byla nepo .= i „Durham-book“. jest to nejkrásnější dílo.
užila
naskytnuvši
ji příležitosti
provdati
se (S. skémm
irského miniaturníhoA:-a
mabřstvi,
chované
nym v brit-
pocházej
e'í v němoobrazy
Poenit
5 V1902).seČím
starši je dívka
neprovdané,
čtyř sv. sevangelistů dle předloh byzantských..
tím mocnější je důvod a)e-tUis
.r. (Zi/tali, de tDispen Mimo to chová se v Cambridgi jlm psaná modli
sat.matrim.1884,63$.)3
neniac..rd)'1
vodem; za to je důvo emUvdovy
k díspensi
jeji mladší tební kniha, svými ornament a iniciálami (viz
věk: „quod junior sit atque' m periculo lncontinentiae
obr. 28.) podobna
zmín němu
miniatury
však její jest
provedeny
jsou evangellářiLÍ:
dle vzoru
verse
r."
Aeterna
Christi munera, „O mz
rista“dtIi íranckých n. italských. Srvn. St. Bund, Geschichte:
konečné“ (Saští Hymny církevní 21859,173),hymnus der Evangelienbůcher 111,115.

Aethiopie —' aevum

hlavou a prorokem své strany, která však neměla
nikdy mnoho praktické důležitosti a přísnými zá
kony císaře Theodosla a jeho synů potlačena byla.

jmTITEnm*N-JNNAJ

Í/Dl—lll-H'ÉQPI IQJJEQFDUHl

Ae'.byl též literárně činným;napsals%uvayáuom
vHaer.
němž76,hájil
nostcollect.
Syna Vll,
Otcem
(Epiph.
10; nepodob
;Mai, Nova
l. p.71
sq.),
a několik listů ke Konstantinovi. Sr\'n.1p'/rcadoref.

. L.

», '

_

(ay—vw

'—
fVM':\\1£3_Ě£QŠ
;;k; vč)
2? .s'íix
» "_-

cum coUSucrim

sč'tmones bos omnes:“Ofra/cílem::
Obr. 28. Z modlitební knihy biskupa AeLiiilwalda.

Aethiopie v. Ethioopie
Aétius, horlivý stoupenec Arianův a zakladatel
sekty Aétíanů ve W. sto.,l pocházel buď z Antio
chie nebo z blízkého jejího okolí. Po dobrodruž
ném životě v mládí (Philostorgius 3,15), kdy jako
kotlář, po té věnoval
jako lékařse značnou
předni Asiea
procestoval,
studiím část
filosofickým
theolor ickým
vedeni některých přívrženců
školy ueianovy, kteří tehdy “eště v Antiochii a
na některých stolcieh biskups ých v Cilicii žili.
_Vynikajf
nevšedními
dovedl
jako o ratný
sofista vlohami
po celé dialektickými,
disputovati.
Za
v Alexandrii, kde překonal a mnlčeí skvělou
diosputací slavného mani'ehejce Afthonia, zdokonalil
se ve filosofii aristotelské. Po návratu do Antio
chie vystoupil s úspěchem proti eusebiánsky
smýšlejícímu Basiliovi, biskupu 7, Ankyry, a získal

Hlistl.
5eecl. ll,
al. 24, Phila I.", 16 27; óbzam.
[Jefe/e,
667 sqq.; Allard,
jtllien l'Apost
at.Konzrlieržgšsch .Š'chwanz,Dogmen

gesc
c.hdviženij
ll,128 n.;
A.—367.
Spaukif, lstorija dogmatiče
skich
l, 35l
Sm
AEUIA
AEVIA pod notacemi liturg rukopisů
a knih zkratka za alleluía (s vypuštěním souhlásek)
aevum z řec. (5 atm (proe'ež u Plaut. a Lucr.
těž aevus, i): ča 01Vvsunutim vypadlého di
gamma aí- F—tóv_
— aevum_—-ewig, aeviternus_—
aeternus,vékv
sempíternus,
trvající, věčný
trvajici)—vzžday(dež)
mená stálost,
trvárií
(durataio,Dáucr)věcí, „věčnost“ (věk) jako protiklad
k plynuti postupných proměn (suecessto muta—
tionum—ztempus) č. času. Tento protiklad má tři
stupně
a tudíž
slovoivécem
ae. trojípomijejicímvlastní,
význam: ]. rela
tivní &
ome ziený,
jichžto trvání az)obyčejnou miru času přesahuje a
pro neznámost jeho vzniku nebbzáníku nezmčří

telným jest, pročež aevum :

dnů)! a hbr. :?W

— saeculum, věk, jahrhundert, jakož i 7. toho od

vozené aeviternum—
_ aeternum totožno jest s anti
quum; tak Ú" ČL“ 70; : Vulg. a saeueulo1: Sab
antiquissímis
"=“(ex omni temporibusŽSk.
tempore),Ž1123'93-1gc%ll.Lu
1094kcolll.Žsid.

si tím veliké
váž Galla,n
ností. Bažsil
snažilnaopak
se jej Gallus
za to CHG
15. — 'léž v plurálu OŽdm 1'85, saecula, tempora,
očerniti
u caesara
ž;marně
vli\em biskupa antioehijského Leontia, bývalého
učitele Aé—ova, naklonil se Aé-ovi tou m
něro
aetates, D“?QŽW, též emph. „saecula saeculorum“ .
mu svěřil čestný úkol abv doplnil nábožeíiské b) trvání věcí, jež veškerý
jim určený výměr
cvhováni
jehoukazova
juliana,|. který'i
žtle
ná času V)plňuje; v toms městu jest aevum (aíuvl
k
onnost k bratra
pohanství
R.
bylehdy po
vzhledem k jednotlivémsu ověku—
_ lidský věk
výšen od Leontia na jáhna a nabyl tím yprávcaká (Lebensdauer,
též
Sail.
a:H.or
aevum traducer;e)
zati v chrámě. Poněvadž však vznikl proti němu

jako strohému Arianovi mezi Semiariany veliký
odpor, b | Ač. nucen opustiti Antiochii a uchýliti
.se do lexandrie, kde shromáždil kolem sebe
žáky, a původcem Anomoeů, nejzazší levice ari
.sanské, estal. Anomoey nazýváni byli jeho ři
vrženci, poněvadž učili, že Syn je Otci nepodo en
(uvólwwgh mnohdy také nazýváni byli Eunomlany,
dle Eunomia Kappadockého (s. 395), domýšlivého
a obratného dialektika a pozdějšího biskupa kyzi
ckěho, jednoho z prvních a předních žákův Al.;-.ovych
Vedle toho slull též Exukontiani, poněvadž tvrdili,
že Syn byl z ničeho (Č 015%(WWW) stvořen,
.a Heterouasiasté, poněvadž dle nich Syn je různé
podstaty od Otce (ětégag ovolag). Dle Ač—aa
jeho stoupenců záleželo celé křesťanství v po
učeni rozumu, v theoretickém poznání věcí bož
ský;ch podstata Boží může býti duchem lidským
pocho ena. Nezplozenost Otce jako absolutní
edno uchosti byla dle nich podstatou božství,
čné zplození odporuje prý rozumu a celý rozdíl
šil: jako zplozenému
bylo proto
upiráno;
a tvory záleží
v tom,božství
že Otec
Syna
stvolříl bez rostředně, tvor prostředně. Pro toto
snižování yna za tvora d no také Aě-ovi přijmi
& ů we: Z návodu Semíaríá mi byl Až. později
donucen opustiti též Alexandrii. julian však povolav
jej
hostým
dal
mu do
malýCařihradu,
statek na učinil
ostrověL
eshu. přítelem
Od svycha při
vrženců povýšen byl Ač. též na biskupa bez urči
tého sídla, zřekl se však brzo této důstojnosti
-.Z(364) .ko !. 370 v Cařihradě, zůstav až do smrrti

o veeškerém lidstvu (světu)—
_ trvání

světa

(Wcltdaucr), meton. lidstvo samo Luk. 2054,jme
novité )s příznakem
ethické nedokonalosti Oi víOL
:
Lof; auňvog zavrou (Luk. 20%). — __lakorozezná
vali židé .—.3n_Dbipn

a \—3_r_lob_iyn

saecu

lum (tempus) ante- Messianum et post - Messia
num, tak rozeznávají i křesťané dobu druhého
příští Kristova
("Růeowíav
[předcházekjiczía
sledující
Ef. _191
1525
.1',0
203:aná
td.
výrazy ó aiwv ovtog, mir. ó pšllaiív; & vvv
ala'v 1 Tím 511_ ó aíuív šzeivog (Luk. 205). —

2Ve smyslu sice relativním,ale méně omeze

ném než jest předešlý, znamená at. a výraZ) od
vozené stav věcí, jit.
chžto trvání konce (pře
rušení) míti nemá, ku př. foedus V. T. („foedus
aeternum“ (jen. 173) aneb skutečně míti ne
b de v přirozeně (nikoliv bytostně, naturaliter,

non essentialiter)
nesmrtelných
bytostech
vých.
Tyto stvorenim
býtiz
aly
a proto ducho
nejsou
a Earte
nýbržatoliko
„a parte post“,
a„aetcma
i to půso
enimante“,
prvopřičin)
conservatione
crea

toris) přirozené do nekone

na trvají

(inde

tinite), jsou tedy aeterna relativně,
nikoliv ab—
solutné. V tomto myslu je eav,um aeternus atd.
přívlastkem nepomsinutclného dila božského stvo
ření (i říše hmotné Gen. 4 “,
7,55) jmenovité
oné říše (1017aíwvo; ĚMGÍWU),která po skončení

proudu času (consummationemsaeculi, (mně/.uav
rov alwvoq) zjevitt má veškeru slávu světa Vy

Alanasij
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Pra'i'et v Dějinách star. národů vých. ll má na
kppítenle a dítek
,.Lukcruoelo
133„regni
„ríA
eri Božícl;"(.Řlm
in
_ 810n
rengum
u.m")
zastává vmínění
\)zhledem k této říši nazývá ls. 9“ Spasitele „patrem Str. 238 \Žkladl Halévyho; Stin: lclom'cz
Sdč
schfls im
,75—78 a ti,
D.
futuri saeculi“—_'|1_4"=_)N a Mar. 1030 (Luk. 1850)
Afek, Afeka, Irór. 'Afěq,Aféqáh, blbi. jm. místní.
staví proti zau alww up šgzouéwp (— C(uň ražen
1. město
chananejské,
král odjo
(105.
12 5); poojehož
loha 'eho
neni sue
zn byalpo
ažwvltp jo. výraz Ú latečg
OWOQmísto též 2. město v okolení Aser (Jos
. — 3. město0,
užívaného ! vvv aiwv — V tomtéž smyslu se
:
užívá „ignis aetemus“ , „supplícíum aeternum , kde Filištín tl Jaoložili se táborem před bitvou,
rukou archa úmluvy, nepochybné
„xu/amg aíwwog" Mat 2541" Dan. 122,Apok. v níž adla jim
Qastal
.rz.kdež
od Jerusal
ema.filištlnská shro
ěst
lsachar,
se vo'ska
1 " a'.
absolutním protikladu k času nyněLíoleni
znamená ae. atd. bytí (esse) a) bez začátku' 1konce,
m ždilaeí-'Atú|e
před hit-vouoii
pohoř
Gelboe; kého.
jz.
. Genezartse
bl s vyloučením netoliko proměny aktuálni (suc nější
5. město, u něhož Syr
ogvéezod lsraelských dvakráte
céssíonís) bytostí hmotných nýbrrž iv
měnlivosti potenciální (successibílitateis) bytostí
poraženi:
yzvítězil
tu nad Benhadadem
11.
530) Achab
a_loas
nad Benliadadem
III. (4 Král.
duchovy'cha tudíž c) trvání absolutně nekonečně DŠIKii-ál
131' 2*").Snadnnyn. qu výehoodně od jez Geneza
(iiitiníta
duratio).
Pojem
(aseitatis),eby
tosti absolutně
(Boha)
jest aseity
posledním
ko enem retského. — 6. město v sev. Palestině mezi Maara
Sídonských
(Jos. v 13),
tohoto pojmu neproměnnlého trvání; ne_prom
měnli snad
n n. A1a á pomezím
.rv. od Beea_motrrhejským
írút u. — 7. město
po
vost
(nehybnost,v imlmobí
ilitas)heslo
bezprostredni
čiiia „věčnéhotr
(Viz
věčnost.) při
—
tírne
jako )oiem „eIlS"vjest bytosti a se a bytostem ab llr3olenira
_luda Jos. 1510), snad. nyn. Fuqín záp. od
alio čivorům) jen analogicky (obdobně) společný,
Afe sv. Mart.
dni 5. po
srát.
svatěerhoAfra,
který Hieron.
prý „in uvádí
civitate ke
Augusta“
tak
pojem„duratio,
im jen
analogice,
a nejesti
univocc
(jednoznačně)trvání“
spole ný.
Pročež
ustá stoupil smrt muč., „Afri“ jeest však nepochybně
lila tlieologická mluva (usns loquendi) užívání omyl opisovačův místo „.Afrae“ Notker Balbulus
výrazů aci-mm n. aevi/erm'la: (věk), nevite/run,
klade místo
umučenído
„AugustaEufra
Teprve
od stol. govmue ádán
A. za strýce
(věkovitý) na nekonečně trvání (přirozenou ne tensis“.
smrtelnost) duchů stvořených, kdežto aztzrnita:\
S\.
ročíAfry,
jehoua ociČ té doby také slaveno církevně vý
(věčnost)
„nuiic
stans“
solutní jakožto
protiklad
času
(nuncvýhradně
fluentis)znamena
v trvání
Afesa Pletiro, neapolský
malíř náb. kol 1650
“
bytosti a se (Boha). Ae. stojí uprostřed výrazů („Nanebevzet
tempus a aetemitas, přibližujic se možnosti pro— affabilitas čilipřívětivost jest ctnost, kterouž
měny k aktuálni proměně času, a relativní stálosti vedeni snažíme se, aby naše obcování s bližním
a nekonečnos
osti v přesném slova bylo mu milé a priemné
eži k ctnostem
smyslu. -—Z tohoopatrno, že dlužno v pramenech sdruženým se spraved ností (virtutes justitiae ad—
zjevení více dbáti obsahu slova aevum, aeternus nexae), jelikož řídíc se heslem: „Snuum cuique“
dává bližnímu, co mu akožto s_polučlenu společ
323! atd. tamtéž \ytknutého než jen pouhého nosti
lidskě náleži. Ukládá nám jl sám zákon při
rozený, jelikož do jisté míry
výrazu, aby pravý jeho asmysl((1.—3.) byl vystižen. možno, zpří 'emniti si vespoln ovinnigsme
OhCOVm jsoupokud
tedy
—Vi'/
1711.01"
Sum
qu.
.5.; Slza/ez, úkony priv tivosti (actus affabllitatis): každému
de
Deos
1,1 galltmnu,
De essentía
tr. 10, pooudk možno sluchu _dopřáti,přívětivě s ním
mroz
Pztav.
]. 3.
franzelim
De DeoDein othes
31—32; SchfcbžíDogm. [, 78; Pahlz,Lelir1).d mlouvati, na otázky 'eho vlídně odpovídatí, bliž
ního (třeba i neznámého, je--Ii to v krajině zvykem)

Dogm.1,
148;nParpíhl, Filosoííel, 476; Urraburu,
Cosmol. 1082

Afanasij v. Athanasius.

pozdravovati
a na (S.
psozdravlLjelhopod1ě4kovatli,vůbec
slušně
se chovati
.q.
.)

Krásnymi vzory

řívětivostiL' slou: slv.4B':>nal\enttura,

aula, sv. raiitíšek Salesský a j.;
Afarsaehejšti &*QDWQB Ez. 5", 6“ jest snad sv. Vincencd
vlastně možno říci že každý světec více méně
totožno se jménem Afarsathchejšti &*QDQWQB byl přívětivým a že na omylu jest, kdo nevlídnost
bost za svatost má. Arcit en ona přívěti
152.49 Vykládáno obyčeeně o Osadnících assyr vost má prav ou cenu, která z krest'aiiske lásky
ských v Samaří; nejsou však jinde uvedeni A. mezi v'věrá a křesťanskou láskou posvěcena jest.
assyrskými osadníky a bylo by zvláštním, že by se Přívětivostl příčíse nedostatkem nevlídnost
čili
Tatnai (Sisines), satrapa Syrie, ve svém listě mr zutuost (ai-parita: seu moran'lar), která nevlíd
k Darioví (Ez. 56) pouze na tento jeden lid odvo ným cohváním, odmlouváním, odporováním a jí
láial. Dle 40, kdeejsou A. jmenováni s Babyloňany ným nepříjemným způsobem společenské obco
a s Elymajci, jest A. jméno lidu. Meyer mínil, že vání ztěžuje; řebytkem úlisnost
“sou tim míněniPPeršané,
d s nimi srovnáv která chválí, us upuje, přizpůsobuje se (adu/alia),
& vlídnou
medskýúředníci,
kmen. _líníamíní,
eerodotovy
jsou timParétakenoi,
jmenováni nižší
avy jeví tvář, kde by tak činiti neměla. Obojí est hří
chem jen lehkým,oúlisnost však někdy ližnímu
kládajijméno to ze staroperského aparathráka
— nižší ochránce, vládce neb správce; následující škodí,
příčinounevarujic
i těžkýchh říchů. pak snadno můžecj(býti

N“591© se snaží vyložití též z perského tara
pára t. j. za břehem (abarnalirá) Eufratu, před
cházejíci “"A“-! ve smyslu pravověrní t. ]. Peršané,
tak že by verš 49 zněl: „. . . Peršané a nižší

Affaitatl. ntonio Maria, ka ucín, u. v Albo

gasiu 1660, z. v Miláně 1721. ;. Fíori istoricl,
ovvero compendio d'erudizioni virtuose e tat ti
illustri d'uomini grandi, antichi' e moderni, sacri

erp ofani, e loro etti memorabili. . dispos
ositi

ordine alfabetico (Milán 1711), Měmoriale cate-\
chistico esposte alle rellglose claustrali de quai-'—
správcové za Eufratem“. Také “*DWBŠR 151.49vy ucnque ordine (ib. 1716), 11 caritativo assistente
kládal Ewald „Peršané“, jiní v tom spatřili Par in pratíca. metodo per confo rtare i condannati
rhasské z Médska neb Parsua při jezeře 'rmia. a morte ad un felíce passagio (návod, kterak

Affanni — atfekt
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odsotlilzšnýmk smrti poskytovatí útěchu duchovni,

[Attanní Ignazio,

jbeydněřady;£,ří potřebě kupec koupiti musí, & bylo

ynespravek
hvo, užíti
a vydiratí
něm
cenu
větší, kerou
on jeho
chtě tísně
nechtě
zaplatitinamusí,
malíř, n. vParmělBZB.i z. 1889, nemoha se brániti; jinak jest při libůstce, kde
kupec má naprostou volnost koupiti či nekoupiti,

„Rafíaelpředstavenod
mFerrantapa ežij uliull.“

v evy ze života sv
damv po zemní kapli ach-ce li přecekoupiti za cenu vyšší, třeba i značně
tížlliožasvětce .Antonín,
v dómu pariltnal.architekt a skladatel, vyšší, možno říci: scientí et consentienti non fit
71 kol. 1„1600v Reggiu (Re io nell' Emília). Zho injuría. Za druhé nutno llšíti mezi libůstkaml. Při
tovil 1640 plány k stavb kostela S. Maria del znáváme, žeebylo by nespravedlivo, na kupci
jeho ojedinělou, snad chorobnou libůstku žá arti
onfalone
Složil1 mnoho
motett.
—.2
Ka ve svém
OSB., rodišti.
v Reggiu
, prof.
cirk. a přijmouti cenu, jakou by žádný jiný, alespoň
le poměry se
d_ějínv klášteře modenlském 1705—9, op at v Reggiu žádný rozumny kupec nezaplatil.
1710 pak v Modeněl 1751. .S). Memorie istoriche
|měni, jdeoalibůstku,
která lidem
není ojedinělá,
del Monastero di s Prosspcro di Reggio (1733 a ijiným
a-lisna
d í mnohým
společná, nýbrž
jako
1737), a několik po ednání, v nichž dokazuje, že vůbec jsou libůstky sběratelské. V takových po
sv. Prosper Aquitans' sotva byl biskupem v Reggiu měrech hledaný předmět mimo svou hodnotu hmm—

nou má(ještě
zpravidla
právě
raanffec
atata. lgnoranta viz nevědomost, igno tato
ho nota hodnotu
zájmová zájmovou,
jest věci a hla
avni, hodnota
:ífectio v právu církevním zove se či,n jim hmotná pak věci veedle ši; a nepřiči sc nikterak
papež dává najevo úmysl ohsaditi nějaké určité spravedlnosti, příměřen ocenítí tuto zájmovou
beneficium, které jinak obsazuje řádný kollátor hodnotu a žádatí za ní cenu zájmovou. l\ebudíž
Jest to tedy jakási reservace beneficia papežem namitáno, že hodnota zájmová není hodnotou
mlčky či skutkem v určitém připaadě projevená, skutečnou, nýbrž jen hodnotou za těch a takových
jako ku př. když svěřil někomu správu nějakého poměrů sestrojenou; vždyť ohdobně peníze nejsou
beneílcla, nebo přijal resignaci na beneficíum to, plodonosny, a přece dovoleno : jistin žádati a
čímž indirektně „per manus suae ap ositionem“ si
bráti úroky.
Soudim
menezakazuje,
tudiž, že go
scetrán
espra
nikterak
sc
ádati
a přijmouti
obsazení jeho vyhradil, a úcta k Apo t. Stolicí toho vedlnosti
za předměty jinak bezcenné (lépe řečeno bez
žádá, by rádný kollátor v tom připadě od udělení hoodnotné) nebo málocenné přiměřenou cenu zá
jmenoi
upiiistil
(—: beneficiiyim
affectatum).
— A.m
pir
si.věcen
žpapež
klerikovi
němjakějmovou.jaká pak cena priměrená jest nelze předem
svěcení udělil, žádá
(:yúcta '( nejvyššímu ordinan stanoviti; i zde rozhoduje poptávka, a jako při
ceně obvvy,klé možno i zde mluvití o cenách nej
tovi,
tomu
udílelaby
beznikdo'jiný
dovolenísvěcenci
papežova
(c.dalších
12. syčlclenine
Be
vyšších,
nejnižších, ale vždy r_ještě
sprave liprostředních,
c'h
ned. XIV „lnmpostremcp az.r20
1756). —11l'aktěž
affectus (č. city) jsou skutky, které majiřiza
tu
a. místo
kdžpš
pež buď
sám neboiku
srkz
delegáta
svěnho po
al něpjakou
záležitostí
př. obor svů (n. předmět formální) to, coje nám
vhodno
dobro)
neho
(zlo). Scholasti
soudní)
lenítak senoliíratí; pak nemůže jiný bez jeho /svo kově zařazuji city v rodnevhodno
skutků (: actus), po
afteetlonils pretíum čili cena zá' mov jest něvadž pojimají je jako něco, čím se potence
zvláštní odrůdou ceny smluvc..é. T ojim totiž způ uskutečňuje. K rodu přistupuje pak ve výměru
jako lišnost rozdružující: „které " aji za obor
sobem
ustanovuf
se přcíe
ntrhové
cena, a
dle toho
lišíme e .crojí
. 1. smlouvě
cenu zákonnou
oněvadž actus specificantur ab obiecto formali).
(pretium leEale)n,kterou
zákon nebo
e výměr—utom jeviiž obsaženo, že ředookládají
vrchnosteens
nařízen eustanovuje
2. cen
obvyklou
čili
pozn
'
nebot
odno
nemůže
b' i(t.předmětem
ormálním,
nebylo-li
poznáiio.
Dobro
to, co
o'
ecnou
(pretíuni
a
vulgareč)i,
která
obyčejcin
na
trhu
zavedena jest
citých mezích
v í
za —
dobrou)
budi v násnebo
láskupřejnou
(amorz
žá
ostivvou
co cpuiscentiae
— be
prostřední, nejnižši)v se r'oohybue, a 3. cen smlu máme
venou(pretiumcconvent. al,c) terouvnedostatku nevolcntiac); nedostává-li se nám ho, touhu (de
zákona neb obyčejek upcc a prodavač mezi sebou
sideriuni;
sna
př.
ctižádost),
a
jelí
dosažení
eho
spojeno sprekážkamj překonatelnýini, na ěji
umluvi,
nákladové,
a sm |_lpřihlížejícek
,tedy vůbec užitné,
ku hmotně
hodnotěspotřebné
té které
spojeno-mámc-li
-li s nepřekonatelnýml,
no st
věcí. Zpravidlá kupujeme předmět nějaký pro jeho žspes),
despcratio);
je již, radost s klíče
(gaudium,
hmotnou cenu, potřebujíce ho nebo alespoň m— až vytržení — extasis), a bylo-li dosažení jeho
hoouce ho uziti; nezřídka však chce kupec míti a nesnadno, dle něktterých — jiní neuznávají tohoto
kuůpujepředměty,
a užití neb
ne
veden jen kterých
zájmem nepotřebuje
svým a zálibou
libůstkou svou (affectio), na př. dila umělecká
obrazy, sochy atd.), starožitnosti, věcí řídké
vzácně, historické upomin
apak vůbec
všechny věci, které ředmětem sbírek býti mohou
(brouci, motyli, rostliny, nerostv, poštovní známky

druhu
a. —(odium:
jásot (iubílus).
2100paknatio
působí
h_e_návíst
odpor
nebov nás
ne
přizen — inimícítia), nestihlo- li0nás“ještě, odpu
zenost
(fu
uga), je—
—lizvláště nebezpečné a lze-li

ho uniknouti,smělost (audacia), nelze-li, bázeň
(timor, až hrůzu— horror; rozeznává se pak čtvero
druhů: segnities. stupor, erubcscentia,verecundia);
a p..) Známo jest, že zat kové předměty platí se a když nás stihlo, zalost (trístitia; j. závist, sou
fu—ror
ceny, které jejich hmotnou hodnotu daleko pře Si.ast atd ), někdy pak hněv (ira, vz
vyšuji; í jest otázkou mravouky, zdali jest či není
dovoleno, žádati a přijmouti takovouto jen o zájem
kupcW s“ opírající vyšší cenu Starší nioralisté
(mezi nir.
'. o á, S. Th. lí.
Alfou
ns, iheol. morl,ll 806) nedovolovah tako
výchto obchodů, vedeni důvodem, že prodavač není
oprávněn, užíti p třeby neb záliby kupco
ke
zvýšení ceny; ač zase při některých předmvttech,
na př. ři tvorbách uměleck' ch, řipouštěli vý
jímky. ovější však moralist, hle ice ke změně
ným poměrům časovým, soudi oněkud jinak, a to
právem. Předně nelze potřebu a zálibu klásti do

až zurvyplněna,
ířvost — rabies).
nevíme,
tlie-li
_žádost a
naše
můžemeKdyž
si ovšem
přáí
něčeho
báti se něčeho, o čem je již rozhodnuto ve sku
tečností, ale ne v našem poznání, tedy jen něčeho
pro nkaše
budoucího — Podlea. na
povahy
věcí,k
e'ktepoznání
soeodnášejí,dělivajise
mo

rální,
náboženské,
sociá2lniatd.
Srvn.
7'.Pl*'e,.rc/1
Psycho laesthetit:ké,
.|,lI n.
,Xader'a'wk,
1 ,at.

5 '85—86 (5str. '262—272.)

.Šju'z.

affekče, stav mysli dojaté, v. do

effekt v morrálc ečíli cit jest spoljcnáčinnost

vůle a snaživosti smyslné (tedy snaživosti vyšší

affektovaná ignorance —-affekty při kázání a při vyučování ve škole

a nižší) po nějakém nadsmysíném dobru, při čemž
však vůle převládá; jest ted činem vnitřním. Ko
natel může někdy na pouh m afiektu přestat), a
pak jest a. činem ryze vniřtrním. Může vša jim
také k vnějšímu činu směřovati, a pak jest poměr
mezi a-em čili citem a effektem čili výkonem tento:
cit jest jádrem výkonu, v 'kon jest zkušebním kame
nem citu. Příkladem vy iráme lásku (amor), která
jeví se dvojmo, buď jako láska citová (amor affec
tivus), nebo 'ako láska účinná (amor eífectivus).
Citová
láska
zálibnálásky,
af přízbnivá),gůsobíc
činy
vnitřními,
jest žaf
jádrem
a bez i))
jakýkoliv
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blaha žádáme, jemu za jeho slávu děku eme atd,
alzříhuzn
a. vděčnosti;
z těchto
po nutekjsou
lze
as etickynéžíti.
Vzhledem jen
k naší
př1'orzenosti
však prakticky neméně důležité a.., jimiž roti duchu
světa protestujeme (touha po zneuznán, pokoření,
pokuud opak neprospívá více ke cti Boží, radost
z příkoří, která nás stihla, láska k tomu, co se
sm 'slnosti příčí atd..)
Cvičba
l. kn.VSvrvn.A.
.h.| ] Radnguzz,
n., Gaudia:
De

ect.\ itacs spir. P. V. s. lll. de orat. ment., Pa

„e)—.r,
eUnterricht

iib. d. Gebet

1872-— 2. při

mo

dli tbě pros ebn é. Vroucnost modlitby doporu

čena Kristem Pánem v podobenství o naléhavěm
l\glkonlásky
prázdným
av nklupřímná
nesmí byl
a nechce
přestagalovym
vati na pouhých
citech, prosebníku (Luk. 119). Z povahy věci vysvítá jeji
nýbrž má jevíti se, kdek tomu příležitost nebo kde potřeba a) pokud e přirozen m následkem velike
touhy
po dobru,kjeiož si žád me (na př. daru vy
toho potřeba, také ve skutcích, přecházejíc v lásku
účinnou. A taka aef'íekt (cit a výkon) vespolek trvalosti), b) pokud prosba o dobro ceny jen nad
přirozené, přirozené náklonnosti často se příčící,
se doplňují.

affektovaná ignorance v. nevědomost

affeetus maritaiis v. maritalis affectus

fe

Žffekty_a)„ve scholastické

nejdeood srdce, neni--li a. rováze

Šf.

aktfekty
kázánia prív
ování ve škole.
podohenství
o rozsévači,
pravil:Kristus,
„KteréžŽvykládaje
símě v zemi
dobrrou padlo,
jsou ti,
filosofii: v.af Ježíš

ěžši filosofii (č. city). No kteříž slyšice slovo, v srdci dobrém a výborném
míša
uísena, Steinthala
novoscho
olastiky)
roze (—' )) corde bono et optimo — év media,—;ze:/„)]
vějšgiu
p cl_)ologovéooby
ejnča (vyjma
Reída,
Můnster—
znávají vedle počitků (jevů, kte ré odnášíme k vnějšku,
“mi
óyačh'; —
zachovav 11), užitek
přinášejíce
v trpělivost)
" (Luk.8
upozorňuje
Spa
tak že nám obrážejí svět) ažádosti (jevů, které se od sitel
světa na přední povinnost kazatelovu ) kate
nášeí k vnějšku, tak že bychom rádi proměnu ve
vně' kuzpůsobili)třetí skupinu, a.,.tj. jev teré po
ůsobiti 0nausrdce posluchačů. Tato čin
klá áme za zprávy o oměru jevu duševního k celku chetow:
by city příznivé bly
duševního života.
ak asil ze pojem jejich pří nost směru kt
udržovány, l“sílen 0amšleclhtěny, 2. aby e)ty ško né
bližně — podávajíí obyčejně výměry velice nejasnéb yhy tlumeny
ómliíi u/v
\ysvitáobecné
z dů
a zvláštních.
Úůvud
a od sebe rozdílné ——
yvměřiti. Takové city jsou: vo uv obecných 'umarr
láska, radost, hněv atd., zkrátka a. scholastiků 'sou: ]. Celý člověk má býti zušlecht )) pra\dou
kromě touhy a jejího opaku Takto se rozkládá
riss.tovou Z té příčiny jest těž zušlechtiti citivost.
skupina affektů, kterou stanoví scholastikové, v sku Toužíí srdce lidské pooblahu a nenaléz pokoje
piny dvě, a duševní j_evy ro zcznávaji se pak cel dokud nespočine v Bohu. „Fecisti nos ad Te:
kem trojí, čemuž se říká lrichotomie. Stanovisko inquictum est cor nostrum, donec requiescat in Tee“
filosofické obráží se pak i v theologii (s_r.Si. 1.th.

. A.ug Connf.ess

]. c. 1. n. . '.

Od dojmu

V ůrzných systemech pojímají se tyto srdce závisio jest i posvěcení vůle, neboí láska
ravému a od or proti skutečnému zlu
city ruzně. Dle llerbarta jsou to výslednni jevy pas kd
nakloňuje člověka, aby obré konal a zlého se va
sivní ze stisněni počitků (Hemmung dder Vorstel rov
msrdce mocně působí i na činnost
ek Durdík,Psych. g 119)'dle Wundía ro7.\)movou.oZáliha totiž & radost 2 proavd věčných
eaktionsweise
der Apperceptípn
dcesnVorstelluugsinhalt
des Bewusstseíns.
— Usu dauf
ev jest příčinou, že člověk rád o nich slyší, je příjimá
o této trichotomii v. Psych
ogi e. — c) p
auznává za spásonosné. Tak dojem srdce působí,
modlittbě. í. pri rozjímání Kvytrvalostivboji že posluchač jest pozoren, že snadněji bývá pře
proti sebclásce a duchu světskému, stále na nás
svědčenkořeny.
;) že pravda
něho
za
pouští
4.Cítmzjevená
ávelikýhluboké
vliv i\\na
zdraví
dorážnfjícímu, třeba stálého udržování ener ine. tělesné Proto i 5 tohoto stan0viska nemůže býti
upomáhá
nású se lhostejný nadšenému pastýři duší. Konečně 5. i víra
kujicich,
budícíchuvažovánídpohnutek
v nást edy a Slovona
to pojinuiá
tu šíře než v psychologii, tak že i podiv jest a. o'dhalu e důvod velikého významu, poukazujíc na
násled
hříchu dědičného. Rozum lidský totiž se
Tyto úvahy zpravidla nejsou bez námahy, berou- li zatemnil
a vůle se naklonila ke zlému, tak že od
se vážně; jn
sduchovního veselí odvrací mi
lost Boží člověka 5od světa k Bohu bez zvláštní té chvíle nastal v člověku boj mezi duchem a tělem.
jeho námahy. 'luto námahu vedoucí k a. rozezzn-á Má-li tudíž duchovní řečník léčiti dosud zející ránu
vati dlužno od účinků prudkých a. na tělo. lnten v přirozenosti lidské, est svatou eho povinnosti
síla a. je něco zcela lelativnío
ení a. bez inten nejen přesvědčivě pou ití o nadpřirozenén) dobru
ale i zanítiti.
srdce rozehřátí
annenávist
něm
důvoů ro dobro
zvlááštnim
lze
sity; určitého
pak dokonale
stupně ntensityrrl
k tomu
N
třeba.
aby skutek
láskym není
lv ani
zápětí
od alazlu,
puštění hříchů. Avšak a tchě, omezující se vůlia pLčítatinásledující: ]. Učelobsahově různých řed
tla nevzrušující,
trvalejšího účinku na nášek se domáhá toho, aby více nebo me pů
duchovní život; prooto se uoporuču e námaha k sil sobily na cit osluchačů. Kromě toho 2. duševní
nějším a. vedoucí. Tyto jsou zárove (bud' že inten stav posluchaů ,jako bezcitnost,lhostejnost, chlad
sita a. je následkem intensivnějšího uvažování po nost odpor, mnohdy těž rozbouřenost srdce otro
hnnlek, vedoucího až k pocitovančmu dokonalému
ckou bázni
před Bohem
nebo opovážlivým
přesvědčení, aneb že intensita a. sama přesvědčuje háním,
nedůvěrou
a zoufalstvím,
jindytr rpkáspolé
l.kla
duši o pravdivosti její snahy) kontrolou opravdo mání ano i mocné city a náruživosti vyb)zejí kazatele,
vosti naší disposice :) našich úm
myslů. A. mohou aby blahodárně na cilivost posluchačstva působil.
proto býti nejbližším cílem rozjímání. Přes svou Na základě těchto důvodu s rávně učí sv. Augu
důležitost jsou jen pomůcky a dlužno jich s mírou
est christ.
au itor,
ut 12.,
moveatur
ad
a en um.“ (De doctrína
4, c.
n. 27.)—
užívati a jeví--li se zhoubnými pro zdraví, nahrazo stin:d„Flectendus
z't' dndóožzmke'. Dle zásady: „_(jratia non de
vati účinnost jejich častějším sebezapíráním —
st it naturam, sed elevat“, jest i povinností hla
kNe'důležitější
pro duchovní
jsou hodnosti
a. láskv satele ravd Kristových, abyhhleděl k tomu, jaké
ohu, jimiž, a.hiedíce
k svatostiživot
a lásky
Boží a vlastní lásky nehodnosti, Bohu místo sobě city sr ce lidské naplňují. Bývají to buď city dob né,
Český slovník bohovědný [.
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jež vznikají z pouhé vzájemnosti představ bez

Volóa trh?. Úspěch působení kazatelova na srdce

vyvolány jsou představami určité jakosti. K citům
dobným náleží na př. očekávání, netrpělivost, obava
naděje, překvapení, pochybování, zoufalství,“dlouhá
chvíle, práce, zábava, zoraveni atd. Mezi city ja
kostné radíme city rozumové _ intellektuální, City
k_rásna— aesthetickě, city mrravné — ethickě, jako
cit studu, sebccit, soucit, cit práva, cit ctí, cit slávy
a p. Konečně jest tu vytknouti city náboženské, jež
jsou asi tyto: cit víry, naděje, lássuky,
lítosti,

plosluchačů jistě jest odvissý od vhodné volby.
uvésti ednu
zásadu:
Voltéto řpřríčinělze
z.eně Poznáte
totiž,obecnou
cit at. zv.
pra

ohledu na jich jakost, anebo city jakostné,

jež

zoufalství,
odpŽoru,nenávisti
a ošklivostic
jes t dána
na city nábožeénsk
kazateli zhlede
katoli
cké mu zvláštní a důležitá ůloha. Katolický kazatel,
promlouvaje o Bohu jako bytosti, která jest sama
od sebe a nekonečně dokonalá, odhaluje roztouže
nému srdci největší, nejjistější a spolu i nejbližší
dobro, odhaluje v Bohu zdroj veškeré pravdy, krásy
ad
ra — hovoř pak o pravdách zjevených a
o pokladě milostir Boží, činí dobro nesmírně ceny
předmětem tužeb a lásky bedlívých posluchačů Ký
div, že v těchto při adech blahéc city náboženské
plní srdce lidské. Blahé tyto ci jsou asi t to:
a) Cit víry, t.j. radost 7.pomání oha, jeho v ast
ností a skutků. Tak raduje se člověk na př. 2 na
rozeni Páně, ze zmrtvýchvstání, z nanebevstoupení,
7.Marie Panny.z eživota svatých a světic Božích,
z úspěchů svaté církve, 7.obdržené milosti při křtu

ve svátosti pokání atd. b) Cit naděje, t. j. evn
a důvěrné očekávání ochrany a pomoci Bož, od
puštění hříchů, pravé blaženosti a p. V cestu-li se
překážkystaví, povstává odvaha. c) Cit lásky
kBohu a ke všemu, co Bůh milu e. S tímto sou
visí radost, záliba a touha po Bo u a věcech bož

yc.h d) Cit

divu

povstává když pozoruje

člověk krásu, dokonalost a cenu různých předmětů
nebo poznává zvláštní skutky Boží, číny svatých
a světle jakož i hrdinné ctnosti a činy Bohem nad
šených velikánů v dobách přítomných. Nutn
důsledkem všeho jest cit úcty, vážnosti k osobám
vynikajícím a k Bohu cit ůcty nejvyšší — klanění
se, adorace. Tím však úloha kazatelova není vy
čerpána. l prohlubeň zla a hříchu někd vylíčiti jest,
ba i hrozné následky hříchu. Tako em city ne
ovládnou srdce posluchačstva, avšak zdar
činností pastýřské toho vyžaduje. K citům nemilým

kticka dlorlol'ízamají tvořiti organický celek.

Právě

tak, jako na př. jabloň má své zvláštní květ) a
ovoce, odpovídá určitému oznatku určitý cit a
určitá doloha. Zásady zvl tní plynou z povahy
látkyh, posluchačův a kazatel.
O voolbě citu

lah ýc
ch nebo nemilých
třeb
posluchačstva.
City sla rozhodujelátka
évíce se hodíapo
pro

káz ni naučná, při věceích méněb
ádůležitých. Mocné
city mohou pricházeti v kázáních &arenetickýwch
Ri“
věcech velmi
důležitých
a v řeepřichřečech
slavných
epřímý
cit velmi
dobře působí
na
učn
n,ych v homiliích a krátkých promluvách, do
dávaje jim něžné srdečností. Rovněž pro poslu
chače vzdělané a menší shromáždění lidi nábož
ných vice se zamlouvá cit nepřímý. Přímý cit
budiž pěstován v řečech slavn' ch a řeč-li o vě
cech velice vážných i důležitých. Konečně jest

volbuv konati dle osobni povahy kazatelov,' dle

jeho vá ností ap oměru k posluchačstvu, d e pří

tomné nálady,
dletěž
sílydle
tělesné
zvláště
konečně
zrale'vůbeca
úvah,asíly
kterýhlasu,
cit
by za gaiíýcht
nejvice
prosp k l.tomu,
— Prave
dem'.
innost poměrů
řečníkova
směruje
aby

mimovolně city rozumu avůle

podrobil, dobro

volně pak aby záslužnýmia učinil. V této příčině

směrodatnou jest nauka sněmu tridentského .„Dís

ponuntur autem ad justitiam, dum excitatoí divina
gratia et adjuti, fidem ex auditu concipientes, libere

moventur in Deum, credentes. .a divinae justitiae
timore, quo utiliter concutiuntur,
.in spem eri
ntu ..
lilu
umque tamquam omnis justitiae fon
tem dillgere incípiunt ac propterea moventur ad
versus peccata per odium aliquod et detestationcm
enique dum proponunt suscípere baptismum,
inchoare novam vitam et servare divina maa."ndata
A

od řečnictví světského.
ůsobíf kazatel na srdce
l., . 'lím vytknut ve
našrostý
rozdillučuji
kazatelství
lidsképravdamizje
mi, ježv
každou
pochybnost. Proto kazatell1stvíkatolic é nemůže se
státi nikdy „uměním přemlouvati nebo klamati".
Řečník světský nejednou rozohní lid i ro vě:
špatnou, lid pak jsa citem zaslepen, odníká \ěci
nedovolené. Z rečí kazatelov' ch v ak podobné
řadíme:a) Cit zármutku, lítostí, bolu aněkdly ředměty jsou naprosto vylou en Kromě toho
též
studu
ze hříchu
nebo
zla přítomného.bl)C
bázně
v7niká
7. pře
esdta
aovyonastávajicím
zlu nel milostná pomoc Ducha svatého ov vá srdce poslu
štěstí. Zvláště s ásonosnou jest dětinná bázeň Boha,
chačů,
vzněcujic
city Boží
náboženské
a je qodporujlílc,
s milostí
spolupůsobí.
ak do
jež povstává z uvahy o trestající spravedlnosti Boží, když člověk
bázeň před hříchem, věčnými tresty a každým činem, upíatňuje se slovo svatého Pavla: „Já jsem sázel,
jenž v nebezpečeuství uvádí věčně blaho duše ne A ollo zaléval: ale Bůh dal vzrůst.“ (|. Kor. 36.)
smrtelné. c) Cit nedůvěry, zoufalství vyplývá V e toto jest zároveň nejen pobídkou, aby kazatel
z oznání, že nelze člověku dosíci dobra, po němž b)l mužem modlitby, ale i výkladem, proč řečník
toužil.d) Čitodporu a nenávisti khříchům,ne
lidem vřelou
7.)"v
vá modlitbu
Ducha svatéhoďř
red tokázáním
a po
řestem. e) Cit opovržení vším, co nestydato, nízko, skázání
koná ení
tedy prázdná
bezcenno jest. í) Soucit s trpícím, nemocným, chu
ma, nýbrž požaadavek srdce plného víry a dů
O
ým atd
uzdě/cm' [:“/72rldbaz'mrkýc/r. a)
v(čřivěnaděje. Činnost kazatele, jenž chce s úspě
přizvuku jest city náboženské dělitl na blahé
chem Působili
na cítivost
řídí se
ná—
sleduj
Cl metho
doou: a)posluchačstva,
Postup:
Dle
zásad
a příjemné
na nemilé
nepříjemné.
Předchá
zejíc
výčeta citů
jest nači tomto
rozdělení
zalo
ředu uvedených jest buditi příslušný cit, když
žen. b) Dle síly rozeznává kazatel city slabé a
jasnénebo
a důkladně
probrána.
mocné. c) Dlev zta hu k účelu kazatelovu mluví vřslulšná
ěží—ívšakpravda
o citbyla
mocný
o cit nmy,
jest
seo citech příznivých—_ prospěšných nebo škod oprávněným požadavk em, aby nepřicházel z čista
livých. Konečně d) dle činnossti kazatelovy jsou 'asna, nýbrž ab byl připravován. Přípravou muž
city přímé nebo nepřímé. Přímý cit — atfekt,
ýt jasné a živ dokazování, slabý a nepřímý cit,
thos v užším vyznamu — plývá z činnosti ka probuzování citův odporných, na př. pohrdán|svě
ne
roma: Pří citu
zatelovy_ do bn ě — formálřrhě kdežto nepřímý tem
bytně—_ virtuálně. Jmenují tudíž mnozí cit římý nepřímém jest předkládati věc se stránky do
osobním_— subjektivním, cit pak nepřímýpře mět jemně, tklivé. K tomu slouží líčeň, popís, vyobra
nřrm=objektívním.
Přímý
cit vyvolává
řečník sám
_ hypotyposis,ípřítomněni—
_ praesens
sovem
a zjevem svým
tak,že
u posluchačů
'set zení věci—
řeči
tkomu_
_apos7trofa,
_:
též soucit příčinou, když posluchači řiz ůso ují historicum,
'nomluv : obrácení
sermocinatio,kvídění
: —
visio,
oso
se kazateli, radujlce se s ním nebo ruc lice — ení: prosopopeia,rozmluvazdlalog neboímo

atíekty při kázání a při vyučování ve škole
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nolog a p. V tom všem _spočívát . zv. řečnická
drost aniž (Moud
bydliti__bude.) v Ostatné
těle, které
poddáno jest
i zkušenost
do
kresba.
dicce cit římý, pečujeme o to, aby hříchúm.'
posluchači přesvědčiv poznaří velikost
dobra kazuje, že človékrhlřišn' nedovede pro dobro nad—

nebo zla, jeho istotu

a blízkost.

V této pří

chnouti
sebe, l_tím lllélalt j_inéh0,
„zmna
hojnosti
srdce úsíam
2,34.) neboť
thledern
po

c_jněposlouží
azateli
nejprve
řečnický
roz sluchače jest “na kazatelí, aby zajistil jím pomoc
od: am liíícatío
oratoria,
a různé
vidy : figury
řečnické. ozvod řečnický jest dvojí: slovnýa
Ducha svatého a požehnání s nebe. .. „qi
\:ě.cný

K slov němu náleži hromadění

slov

(pří— nullo íídelium, nísi ex tua ins iratione, proveniunt

mětky—
_ epítheta, obtlumočení: paraphra5,_0PIS
_

periphras,__význačné pořádání slov __mimorádný
slovosled:
a uhlazení_
_ expolitio,
téhož obsahuinversío
vyjadřuje
vždy jinými
slovy. 'íVižvěty
nohdy
takto účelně poovstává vzeestupzklim ax_ slovny.
Rozvod věcný hledí vyčerpati obsah í rozsah
předmětu Dle provedení objevuje se ve čtverém
způsobu, a to jako náhrn _ congeríes, jako věcný
vzestup —klimax, jako srovnánízcomparatío, jež

O'
_U)
quarumlibetp
um“. Mimo
(Miss toRom.
ín
. inscre_mentavirtu
2_proph etiam.)
užívej
kazatel co nefpsečllívějíPísem svatých, tohoto vele

díla Ducha svatého a zdroje blahého nadšení. Rov
něž' ] knihy liturgické jsou nepřeberným pramenem
řečnického
pro kazatele
a pro Jest
posluchače.
Zbývá
však zágalu
je tě nemalý
požadavek.
to zna
lost a ohled na citivost hdskou vůbec a citivost
přítomných posluchačů zvláště, t. j._na citivost ha

a aktuelní—
prvém ost
případě
po
může přejití
v_ protiklad
:antiko— bituelní
theton
ano i vvparallelismus,
protimyss—lnost
paradoxon,
máhá dušesloví,
ve náladu.___V
dru
znkuše
a dobře
nečně jako prostředečný závěr—ratiocinium. Vid psané spisy. Různéťjest jistě srdce lidské, _pokud
oblíbuje sobě v zemi rodné, v jazyce materském,
řečnické, jimiž kazatel vyvolává přímo cit v srdcíc
v duchu národním. Proto jako jest hudba česká,
posluchačů, jsou o výtče následující: 'ýpustka:
vlašská, francouzská atd. podobně jest i charakte
ellipse(Šilar/t;,
mnohospoječnost
:polysynde risováno
kazatelství a ře nictví. Tím ize vysvětliti,
ton, bezspoječrnostzasyn1deton,
obrácení
řečikně
komuzapos
opha, otázka vůbec
aotázka
citová že studium cizojazyčných kazatelův iklassických
neboli pathettická zvláště, hromadění otázek t. zv populárnosti aZpářirozenostimnohdy více škodí nežli
epimone, zvolání — ekfoness, zámlka :_aposíopés, prospívá. e)Z ádsa y. Vyučuje vzdělávej citivost

napravení neboli odvolánízepanorthósís,

prosba svých posluchačů. Budě cit avypus_t vše, co nelze
srovnati se zjevením Božim avruj se prostředků,
ano
i zapřísahání.
odprošování,
p_rol_<línáni,jichž mnohdy užívá řečnictvíasvětské. Pracuj ři
konečně
hodí se k témuž
účelu !.ba téžpou
hypothesís. c) Technika.

Nejprve jest tuplřihlěd rozené a psycho i_ogiclzy,_p1'_0m říhlědej k citům
p_osluchačstva,Š
př_|zmv
zu lechtuje
tlumě
city škodlivé. Šetři
v citec pravé
uury aPůsobě

nouti k duchu řečníkovu. Tento vyžaduje, aby ka
zatel sám b 1 tak proniknut přesvědčením o veli
kosti, jistot & blízkostí dobra nebo zla, že citu
pln jeho řeč vychází ze srdce. Nemá to tudíž býti
něco strojeného, hereckého, nýbrž opravdovy ohlas

srdce
milujícího
Bohamiuviti
a posluchače.
len takovýto
duch naučí
řečníka
přirozeně,
\čem
jistě jest předni podmínka ravé lidovosti neboli po
pularity; neboťn eta k um ní, jako smýšlení a život
rečníkuv jest klíčem k srdcím lidským. —
toho však třeba, aby kazatel těšil se co nejvíce
úctě, důvěře a lásce u posluchačů; nebot čím více
požívá úcty, důvěry a lásky, tim dokonaleji v soulad

na CÍÍÍVOSÍ,nedookazuj; „Kal (nav náJog

4177M/G ĚVJUMWW“, učí Aristoteles.

];0Lj'7g,

Posluchačů

neurážej.
Club) při buzení cin? jsou: citli
vůstkářslví — sentimentalitas, výstřednost, stroje

nost a nepřirozenostzaříectatío, tupost a bezcit

nost, konečně vadné spojování citů. — Vzhledem
na tělohyb chybou by byla akce nepřirozená, jedno
tvárná, stejnotvárná, naprostá nehybnost a vlašská
upřilišenost. t.—zv.Proti
přirozenému___přednesu
prislovečný
kazatelský
tón,k
ž řečník jest
do
vede na kazatelně tak zaměnili hlas, epodl_e hlasu
ani pozi 'n
hýtí nemůžeso.
umeni ecné
citů Mad
vchází
je_hoš
se"_
srdcem
_posluchačstva,
a proto
mlépesrdce
vyhov
ano | ohledům,
na lit/jíl!
kodlvié
city
buď
nebo
nichž závislá jelstvcictivozstlidská. Vylíčenému duchu

zvláštní

K obecným nále _s_
Olal)rozkoše tělesné, žá

odpovídej tělohyb a přednes. Vhodněpraví tu dosti smyslné, nezřízená radost ze smyslných zábav,

ícero: „Omnis motus animí suum quemdam a na
tura habet vultum et sonum et gestum: totumque
corpus hominis et ejus omnis vultus omnesque
\oces
ut nervi
íidibus
ita sonant5,
7ut
motu ani
miquoque
sunt ín
pulsae.
“ (Or.
3.
,.n a 216)
Při
rozeonst tudíž jest podstatnýmc znakem jak tělo

omrzelost života, b) opovážllvé spoléhání, nezří
zená důvěra ve vlastní sílu, přílišná důvěra v lid
skou pomoc atd., c) nezřízená láska k věcem čas
ným, na př. k bohatství, ke cti, k životu, sobectví
a p., d) přílišný obdiv věcí ceny mnohdy pochybné,
na př. bohatství, světských vyznamenání, jindy ne

tak přednes
su, jenž
prospěti
může _kazatelí
lhostejnost,e)opovržení
něčím,zecotrzáty
jest
vhybu
působení
na srdce
lids.ké
d) Pro
e.dky vážnost,
cenné a šlechetn,é
nesmírný nad
zármutek

Chce-li kazatel zdárně zušlechťovati srdcer lidské, věcí časných, závist, nepravý stu
na př. při
zpovědí, nestydatost, í) bázeň lidskiážk'e
ež mocným
slouží, nedbajíc toho, že tím třeba hře i, g) zouía—
lost nad milosrdenstvím Božim,lh) odpor, nenávist,
zlost _proti Bohu, bližnímu, církvi, věcem božským
atd., i) hezcitnost a zatvrzelost srdce k trpícím.
K těmto citům obecným druží se nejednou zvláštní
nálada osluchačů vlivem různ 'ch událostí nebla
ych i v rodině tak v obci. ývá to nesvornost

rnsu
si míti
po ruce
vhodné _pomůcky.
Jedny vice
hledí
k osobě
kazatelově,
he k posluclyiačům.
Kazateli prospěje vroucně modlití se k Duchu sva
tému dle vůle církve katolciké: „Nunc sancte nobis
Spiritus, unum Patri cum Filío, di nare promptus
íngeri, nostro reíusus pectori. — s, línqua, mens,
_sensus, vigor coníessíonem personent, í__lamme
scat
igne charitas, accendat ardor roxímosf' Mim

7.rozjímání af čerpá svaté nad ení dle s_lovPísemo: myezi__manžely,nepřátelství mezi sousedy ano i při
„— in meditatione mea exardescet ]g is—
buzný,mi místní rozhárané
měry, stísněnost a
nečné budiž pamatováno islov dávnověku: __So__

ergo nobis orator, quem ínstituímus, is qui aM Ca
:O
tone tínítur, vír bonus dicendi p_eritus.
enlmta ntum id dico, eum qui sít orator, \irum
bonum esse _oportere, sed ne íuturum quidem
ora_torem,
(Quint,
inst. orat.
12
i.) 'lotonísivirum
tím více bonum“
ovšem platí
o kazateli.
jasněf
dí Písmo svaté: „V zlovolnou duši nevejde mou

malo čslnpstClv_neštěstí,
při živelních
ap.
tytlumí kazatel,
prřímopohromách
budě city

ouujačné,
příhljížc
___áeok blaha
následujícím
zásadám:
o
o tom,
zbavují cíty
škodlivé člo
věka, jenž seajimi dá ovlásti, v lič však zároveň

iného
zlo aveď
neštěstí,
něhož
upad. jenžjsa
b)ŽOd cíle
klam
srdcce kdocíli
prav,ému
dosažen,
zdrojem jest blaha l šťastného života. c) Přesvěd

132

Affelmann — aitinitas

provincie přesazovatí, nebot domy provincie tvoří
jeden celek (tiliatio) Ale ku přestupu z provincie
do provincie jest tre ba souhlasu obou provinciál
nlch kapitol i svolenlzgenerálního. Aftiliace nepo
žívá__přizně zákona,
hož plynou četná omezo
př. reohlniku pre loežnému nepočítají se
v novém b dlišti léta stárí (k úřadům) od professe,
ale od ai iliace a po
a-e liší se, jak
zřejmo, pros
obyt v cizím klášteře neb pro
pečovati kazatel, aby posluchače potčšil. V této při
vincii()za
účelem výpomoci,
Před
cině
řečník
posluchačstvem
vá pisy
a-inemají
ostatné studii,
latnostiléčeníaj.
leč v řádech
žený,mnoho
jenž vykoná
ozorn pouze
uváži
každé
slovo a vřelou
láskou odd n jest zarmouceným posluchačům starších, kdežto v řeholnic rodinách pozdějšího
Vzhledem na methodu vede si takto: 3 Kazatel
sdileje náladu posluchačů, pracuje ve své reči úvod původu požívá (g_eneráluipředstavený plného práva,
len_y kamkoli
le potřeby př__esazovati_._
(Viz .)—
Ferr
Promptabibliotheca,
h. „iAtt atio“
chlácholný. b Zachovávaje klid ve tvářnostiiv my ram,
šlenkách, pro irá událost jasné aobjektivně, zvláště
zove se téža připuštěníjiste
k někte
ovšem ve svvtětle živé víry, obraceje vždy pozor 2.
rýmA.privilegiím
výsadám řádovéosob
ro
k účasti na modlitbách, na zásluhách piynoucičrh
nost opačně
k lepší dle
stránce
Na to konečně
budaí z dobrých skutků a pod., teedy t. zv. communio
city
zása ředmětu.
již výše daných.
— ]akon
osut
to a. může míti místo i me
kazatelně pastýř duchovní vzdělává citivost poslu fragiorum,
chačstva, podobně i katecheta ve škole jeest po různými kláštery. Dvor. dekrety z 31. srpna 177zll
a.,krt/t Gesetzlexikon, l. 41)
vinen zušlechfovati srdce mládeže. V této příčině a 8. lisstop 1771
něžně napominá učitele ve škole svatý Augustin: takovouto a-i dovolovaly jen s podmínkou, že s a- i
„Hac ergo dílectione tibi tamquam fine proposito,
quo reieras omnia, quae dicis, quidquld narras ita knášení
cizím temporalii
domům řádovým
není
__spojeno kostelů
žádné pře
(sta ů.)
jest
narra, ut
ille, cui
loqueris,
audicndo
credat,
kostelu,k účasti
kateré nemají
titulu počtu
a výsa
asilik menších,
na velikém
od
dendo
speret,
sperando
amet“
(De cat.
ruud. ccre připuštěni
V tomto duchu budí ovšem katecheta city nábg pustků, jimž se těší basiliky větší. Podminky tako
ženské, jak v předu vysvětleno. Tak budeepěsto véto a-e obsaženy jsou v breve papeže Bene
vati cit viry, naděje a lásky. Zvláště ovšem jest dikta XIV. „Assiduae sollicitudinis“ ze 6.kkvětna
pěstovati cit lásky k Bohu poukazovántm, jak která 1751. Nutný jeetotlž a) souhlas biskupa diecesniho;
b)b y žádný mistni kostel výsady té nemlě-,c) by
|pravda
nebo
Boží Boha
hlásá milovali.
lásku k nám
a tím
žádá od
nás,skutek
abychom
Podobně
nebyl připojen
k žádnému
klášžteruy,
lživena budiž láska k bližnímu.
Kromě citů přl chrám
ústavu,tenarcibratrstvu
nebo
spoolku, ř,ádu
od něh
hož by
mných buditi třebai city nepři'jemné, jako lítost, bl nabyl společného užívání odpustků. Diplom
lati na 15 et, načež musí býti zase
i;?ázeň, opovržení a
Vzhledem na metho _du
ujsou ailiačni
ro katechetu platny tytéž zásady, jaké řídíčinnost obnoven. ak dekretem 230. dubna 1899 připojen
O
azatelovu
en jes vytknouti, žematktecheta po lateránské
rám sv. vani?ímé
Nep.
na Skalce
v Praze
k basihce
(ČKD.
1899, str.
380 nn.
' Tcl/.
výtce určitostí
spokojí setlumoči
s cite několika
epřímslovy.
m,“šejž
pri
čmou
rdcezaletek
affinltas, příbuzenství, švakrovstvi. Mezl 'Šdnou
vzdělávaje, prohlédati bude katecheta i k citům
nepříznivým a vynasnaží se je utlumití dle ravidel 7.osob souložicich a pokrevenci druhé vzniká d e círk.
pro kazatele daných. Jen k jednomu ještě
ďpo práva příbuzenský poměr, pokrevenství ne nepo
ukázáno, k tomu totiž, aby katecheta působé na
,který v jistých
stupních
mezi nimi
uuje.Vznikl-1i
poměr
ten zemanželství
soulože manželské,
cítivost ditek vždy zaujal postaveni stálé a o dolbržý,
a. legitflqa, honesta (švakrovství počestné),
kojně, aby akce byla mírná a tón mluvy srde aný sove
způsobuje--lí jej soulož mimomanželská, nazývá se
illegihma, inhonesta (š. nepočestué, nepravé).
Affelmannjan, lut. theol. něm., „ 1588,z.41624,
prof. theol. v Rostocku, jeden z předních repre druhem švak rovstvví epoč. je a. macra-augm
sentantů přísně orthodox. směru luter.; vášnivý
jež vzniká,tělesně
když jeden
odpůrce kalvinistů, otiral horlivě kalvin. reformy v(š.dpřistuplžící),
děob trv m manželství
obcujez smanželů
pokre
zaváděně vvéodou anem Albrechtom v Meklen venci druhého m,anžeiů vstupuje tim ve švakrov
ský poměr k vzlastnimu manželu. roto mluví se
bursku
polemickýchu
jež sou též v právu círk. o a. zliegz'rz'ma antecedem— a
bom ěv v četných
.
biu
us v Li sku spiscich,
1.674
0 (: zllcgt'tima Juórequem' (supervcnicns), dle toho
_oai'filiace
(l_at.a_řtiliatiotěž
transfiliatio,
incorpora
,aggre atio)j
právni
ropuštění
osoby stala-ll se nemanželská soulož jednoho ze snou
řeholntz k áštera, evt němž sliby s ožila, a so časné benců s pokrevenci druhého před sňatkem, aneb
přivtěleni její klášteru jinému, téhož řádu. ehol nastane- ii až po sňatku. Manžel resp. konkumbent
s pokrevenci
resp. sešvakřen,
souložnice vv koli
toli
nik stá vá
se professí
š)nem loci,
(tilius)
rodiny, i?átěm
zvláště
vážejej stabilitas
na určité
ř. benedik
stupni a vmanželky
tom )okoleni
tina. inde, jakouuřádů žebravých, vch zí ve svazek kátém stupni a v jak m pokolent je druhý kon
podo n)'_'se všemi kiášte
téže provincie. Vy
kumbent
nimi pokrevnělečjen
spří_z_něn.
Mezí konkum
benty
nenís švakrmstvt,
přistupujícího.
Po
sme—li se však potřeba reholníka trvale jinému názoru práva římského a přidržujících se ho práv
šteru neb
jine svém
provincií
přiděliti,
v novém
bydlišti
veškerých
právtak__aby
na,byl občanskvch nevzn ká :: ze soulože, nýbrž : latné
stává se to affiliaci. Ku právoplatné affiliaci vy
uzavřeného manželstxtí,toat je tělesně dokon no či
žaaduje zákon
církevní aq
dvougřetinovéhosouhlasu
eznaí : něho
oprávakkážky.
švakrovství
kapitoly
obou konventů,
et ad
i,čleeny nic, __a
n. protolynouci
Církevnepo
při
nepřítomné v to počítajíc. Někdy však udílí papež držujíc se biblického názorupže muž a žena sou
prominutí od souhlasu kapitolnlho, aneb sanuje
hlasování, 2 jakýchkoli důvodů neplatn
tn.é V klášte loži at manželsko_u,at mimomanželskou stávají se
řích samosprrávných (autokefalnich) není mimo jedno tělo (LM ž.,2 246„a budou dva v jednom
Mat. 19, 5;01!.
Kor
16.), pokládá“nebm
jen k _plo—
svolení konventů k atfiliaci ničeho více třeba. V řádech těle",
zení způsobilou
soulož,af
manželskou
o
švakrovství a plyrioucí
na provincie rozdělených a generálům podřízených manželskou, za
mohou však představení libovolné členy v mezích z něho veřejnoprávní překážky. jen konkumbent je
čivě a srdečné promlouvej o prostředcích k uda
němu cíli.Jest to opravdové sebezaplrání, trpělivost,
odevzdanost
vůle milost
B_oži, rozumná
dětinná
bázeň doBoží,
Ducha sv.,sebedův
rozjímání
o trpicim Spasiteli, o bojích a vítězstvích, jichž
dobyli svatí a světice Boží, modlitba a přijím
mián
svatých svátosti a p. Tluměccity škodlivé, kteréž
byl vyvolány neblahými událosnu nehodami,

iš
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sešvakřcn s pokrevenci druhého konkumhenta,
nikoli též jeho pokrevenci, ač v obe cné
i ti říkají sí švakří a švakrové. Platit zásada:
affinitas non causat atíinitatem. Druhd)tomu tak
nebylo. Vedle tohoto švakrovstvi, jež je dnes
důvodem překážky a slove a prrmígenar/lr, býva

rozsahu překážka do dnes trvá. již tehdy však
ozývali sĚa rhlasové
dalším omezen
othl. a ss.poMartyribus
a někteří (král
bis

Eupovél'B
italští),uviz
než r.rávčptak
marně, 'ako nazákonů
sněmu
vatikánském
a'l:K0d11kace
círk. a postulata sněmuv vatík. Praha 1
.
ro černochy a indiány severoamerické
poměrrmezi jedním manželem ikonkumbentem) a omezena prekážka švakrovstvi Lvem Xlll. „Trans
scšvakřenci druhého a poměr mezi jedním kon Oceanum“ 8. dubna 8971) na 2. stupeň. —
kumbentem a osobami sešvakřenýíni s druhým šení překážky ze švakr. 2. et 3. generis nepřestu
uje švakrovství mezi obou souložců a jich po
affinitate secu1\1digeneris. KuAC
př.:af. primi _generis uzavříti:
revenců adva
proto
mohou
překážky
manželství
bratři
se bez
dvěma
ses rami,
jeden
AE „ secun 1 „
bratr s vdovou a druhý s její dcerou, otec a syn
C_DAES—81%? Ú AG„ terlii
s vdovou a dcerou, pastore s matkou, dcerou,
aneb sestrou svého otčima aneb své maceehy,
prvého 1_stup_ně_,
pokolení
pobočného.počítány
Pokoleníjakoa dva vdovci mohou si dáti vzájemně za manželky
stupně
prl ěchto
švakrovstvech
ři a. první Katrena, &také rozeznáváno mezi poko své dcery atd. Poněvadž veřejnoprávní překážka
cnimgařímým (vzestupné a sestupně) a pobočným a—isje prekážkou jalráva církevního,,jest závaznou
(r_ovn Důvod,
a nerovné)
stuugnicírkev
jednoduchými
e jen
prod fokřtěné
lzestupni
ve v pokolení
ech stupních
nýmí.
pro akter
učinila a. av sm1
jistých
od ní
ti dispens,a církvi
ač v 1.
pří
stupních vylu ující překážkou manželství, jsou rázu mého nikd), ani na smrtelném loži dispense ne
sociálního, aby láska příbuzenská neomemvala se
jedná-li
se o ex
švakrovství
vzniklé iexv copula
honesta.
Vzniklo-lí
c_opula fornicaria,
prv
na užší kruh již spřízněných, a zejména mravní, 'udílí?
aby mravnost rodin nebyla ohrožována zneužitím
stupni dispens
naprosto mohl
vyloučeno
žeb sedudili,
tynýje--lipojmouti
za ne
an
familiarity, jež přirozeně švakrovství provází & bezpečí,
želkn vlastni cerfí. vakrovstvi a tudíž i překážka
nadšší q.
na 2.možný
sňatek
bylo by jen
živenose(c.pře
15. a. mu
ůže býtl mnohonásobná, zpusobena 11 na př.
C
3.). Co
do rozsahu
rozvíjela
kážka a. v právu círk týmž způsobem jako ře
kopulouosobami,
s různými
mezi lisebou
pokržeevněspřízně
vzniklaze soožul
s osobou,
kážka pokrevenství. V prvních dobách zakazovala nými
která s druhým z konkuinbentu mnohonásobně
církev manželství sešvakřených, přimykajíc _s_e pokrevně jestssřízněna atd. Rakouské právo obč.,

takéaa. .rqudi :! lerh'i galerii. Bylto švakrovský násl.). jen

k názorům starozákonním (_3.lM_oj., 18, 14, 20,
násl.)
2(_Jut2 eltc._)v
0,5 t_3.c
5,
4, a k4právu řím_sk.
a 2. stupni

Etcrá
\znikla
prrvoá
sňatku,
řidržujic
se pr uzavřeniní
va řimsk., zná
jen__latného
a- em legitimam,
bez ohledu na to, bylo--li manželství tělesně doko

pokolelníl příméhoD 'a v 1. stupni poklolení poboč náno či nic. A překážka, z tohoto švakrovstvi ply-_
všaknarozšiřová_1_1an)řekážkata
v jedno
tlivýchBrzy
zemích
dalšís
,až zavládlo
asi od noucí, vylučuje manželství mezi sešvakřenci v linii
přimc vůbec, v pokolení pobočném ak toliko do

s
\'lll.éstol_., aspoň na západě“ skoro všude, ,pr7ávc_>___zvy
_(b-I

ně kanon.švakrovství
počítáni (55 (_35.
)6. občan.
z.).
edya anl
překážky,
práxě tak jako manželství pokrevríě spřízněných, Nepočpestného
ba zakazováno nezř dka potud, pokud švakrov již v právu círk. způsobuje, nte
ezná ani rak. civil.
ský poměr dal se stopovati, ovšem ne všude
rávo ani zuhrersk
zákon
o civil.
manželství
(5 11.
1834)
S.rvn
Lllllfln,
Pokrevenství
stejnym způsobem
m, neboť na mnoze překážka ta gLX
Týž vČaSOp. katol.
5. stupm'šrštpoŠinajlc
byla
toliko generis
závadou byla
manželskou
a švakrovsztvrí,sPrah)a
1891;Sed
112505 nn.,
dlát, Bějepisn vývoj
(c.
7C
.. . A.
secundi
dle teh duchov.
dispens praxes tpři překážkách okrevenstv a šva

dejší
do 3.2,a.3),tertii
2. krovství,Praha1390 [t;éžvČKD Ga.r",par7/Tract.
stuupnpracxe _g_i'2e2kážkou
C35.q
zdageneris
všudedo
však
vylučujícci, nelze říci. Při qtom nečiněn rozdil mezi can. de ma atd.
attírmace, slavnostní prohlášeni zavedenésvdííě
švakrovstvím počesinýrn a nepočestným, ani mezi
pokolením přímým a pobočným. O švakrovstvi ne kterých státech v soudním řízení misto přísahy. _
počestném jako prřekážce činí sc zminka teprve Jest patrno, že a. ve svědomí. nemá té váhyj 'ako
přísaha, jelikož při ní vyloučena jest intence pří
ve
stol.l_Vzllsl.,
vc
c
.stol
Xlí.
(c.
2..X
lV.
31,14.)má
již týž
ahjako švakrovství počestné. jako“ 1111sahy, totiž dovolávatí se Boha za svědka.
affirm
—jedna z formulí, kterými odpo
pedimeůtcínn superveníens nerozlučuje a. mlmuerta
manželství, jak stanovil na př. sněm compičgncský
vídají římské konngregace na otázky jim zaslané.
Sm sl je ten, že ž dosti bylo vyhověno vees_mym
slu
(757cc.
13
3),
aniž jsouuzavříti
cizoložní
provinilc1qvíce
neschopni manželství
c. 30
.27.
ža
atelově.
Připojí-11se ke že
slůvkua.
ještě„
plius
',
je
to
namením,
příznivé
(při formumli
nybrž po právu dekretálním, jež dosud za jistých
okolností platí,m a. superveníens ten trestný ná
sledek, že provinilý manžel ztráci jus petend1 de „neativc“ ne zříznivt'ů rozhodnutí se stalo po
zvl věc
tní jest
poradvyřízena
a od lasovánínní
kongregace,
bitum (matrimonium claudicans), jest však povinen že
de fin1

žádostlionevinné
za rozsah
debituum
se podvolltl
(c.6
)(..IV _srany
13. Veliký
překážky
půso poddobná otázka již kladeena $k"„eta mplius“
bil v 1praxxi mnohé

obtíže

a proto

lnnocenc

tedy dlužno „non adm1tatur“)
111. p_1_r_1)i8tise

Srov.

Afflleghem, bened. opatství v Brabantu (Belgli),
na sněmu lateránsxém 1V.(_c.50.) stanovil, aby
překážka a. 2. et 3. generis, 'akož i překážka zal. sv. Ursmarem (z. 713), zničeno od Normanů,
quasidecentiae,pomlnu1a a řekážka a. 1. generis, načež 1083 novémzaloženo šesti rytíři, kteří opu
at počestné neb nepočestn, omezena byla na 4.
stupeň (c. 8.
_p___)_Ač nemluvi se o pokolení, stivše svět oddali se životu _1_nnišskému. Prvními
Jalty“ byli Ful_ge_ntius(11088—
aFranco (1122
m: dnešní praxe za to, že omezení to vztahuje se byl i kl .Mez a-lLaach
odtud nolvézaloženými
.pr ipojilkláštery
se ke '
pokolení pobočné a v okolení přímém že
vy1u__uj___ee
manželství
vůbec.
něm atrident.
m.) omezil
překážku
is :l/ic.(XXIV.
v po kongregaciMbaursfeldské, 16271založena byla kongre
„B.
M. V.také
in templo
entatae“,
A. nále
ežely
ostatm raese
benedikt.
klášter
koleni pobočném
stupeň, ponechav v plat g_ace0 nová
nosti ostatní ustanaovení lateránská, a v tomto belgické, kongregace ta však trvala pouze do 16354;
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Ve
franc.henediktin
revoluci Vcrcmund
1796 mnichové
bylil rozptýleni.
R 1838
Dacnsz
ldá
šter v Termondu, odkudž 1869A.n ové1byl osazen
družinou mnišskou; 1887 A. stal se|'lopět opatstvím.
Affllto d'Tomáš 71.1570vS. Agata,z 1643,zpnru
advokát v Nea oli, vstoupil 0 řádu theatinu ve
Florenci, předn _elfilosofiiv ímé. 5). De 'ustitia

et ure (vyd. pol jeho smrti ve 25V., .\'eap0165.9)
néffó
eneus (dříve David), u. 1741, mínorita,
enitý
dějepise
bylParmě,:
zprvu lekltorem .S.
filosofie,
potom
brbliothekářemv
Antí
chltá e pregi della clriesa guastallese, ragionamento
storico- critico (Parma 1774 ,lstoria della cíttá e du

svatoantoninskému.

vo

A. dal přečisti posledni pro

rnárodniho shromážděni

nsěmž

vzbou

řencům, kteří by dobrovolnčz raň složili, přislíbo
valo odpuštění. Po té roz ředlo se rokování; po
jednou však z neznámé p lčiny padla rkána a hned
na to započala palba z obou stran. jed na z kuli
zasáhla arcibiskupa, jenž s povzdechem „Přiteli
jsem raněn“ klesl v náruč onomu dělniku, jenž by
jeho průvodcem. Odnesen byv do svého paláce,
zaopatřen svátostmi umlrajících zemřel po dvoou
dnech; poslední slova jeho byla: „Kéž by již ne
bylo žádného rozbroje mezi námi! Kéž by krrve

moje byla
byla prolitlal a(Puisse
mon
sang
etre poslední,
le dernieježversé!)“
tato zdobí
cato di Guas taalla$4 sv., uastalal 1787), Memori
ne krásny jeho náhrobek v kostele Nlotre Dame, kdež
deglLscríttoří e le terati parmigioni (5 sv., Parma A. znázo,rněn kterak klesajc rančn, pozdvihuje
1,569
přednášel
9
let
v
pravici
ratolest
(viz
obraz
.
.
napsal
AffonsoKašpar S
oimbře 1618. S). Tractatus mnoho článku do „Am' de la religion“ , dále.
theološili v Evore, :. v
„Traitésetdes des
écoles
rimaires ou
Manuel
insti
deAusu
instrtutriccs"
(Pař.
826),des„Traité
re De
s(Dyonisi
us) Alu ustin,
arcib. tuteu
pařížský,
„. 1793
v _Saint-Romer
arn, vstoupil
del'adrninistrastiontem orelle desparoisses" (t. 1827
ookongr. sv. Sulpcia,rop fdogm. v Names, gen. několik vyd.; ll. vy(11890),„F.ssai critique ethístori
de la su
vik. luconský 1821, almienský 1823 koad' utor bisk. que sur l'orrgrne, ledprogres et la décadennce
strassburgského 1839, tit. kanovník paři ský 1834.
dcs papes“
(protilesLamennaisovi;
kapit. vikař po srrrrti arcib. paříž. de Quelen, jehož prěmatslc
Amíen ltempor—“i\qllc
291),
ouvel
essai sur
hiéroglyphes
. Snaž115se o povznesení
ěgyptiens
ďaprths
la critique
de (Pař
K.lalproth
sur les
deM.
Champollion
jeune“
834), „Traité
studi theologíckých, -. 1848 27. čna
ajakožtoo obět travaux
horlivosti pastýřské, byv raněn, když v revolučních
de
la gropriétě
descomme
biens ecclesiastiques“
(t. 1837
„Trait
des appels
d'abus" (t. 1844)„
tnro),
bouřích chtěl
zjedntati
rrrezi bojujícími
na barri
kád
bdrževt
otižmirsvolení
od nejvysšštlro
veli
ductíon
á l'étude du christianisme“
(5.
vyd. phillosoplriqne
t.
).
tele vo'ska
generála
šaca odebral
se s hrdln
nou
o vahou
mczi Cavai
rozv šnčné
bojovniky.
Před
nim kráčel hodný jeden dělník se zelenou ratolestí z předků
Afia (kbr.
'Alijah, f-rr
Amin), Benjaminita, jeden
Saulových
(1 Král
v ruce jakožto znamením míru. Došli k předměstí
Afínneg r Bernard, sochař,n.)vNorlmberku 1813,
z. v Berlíně 1882, žák Rauchův. Od něhoo: ksolo
sální Krístrrs \e vysokém reliefu, polovič. postava,
iskovce pro kostel v Dinkelsbiih ln 1842, sochy
sv tcú v zámeckém kostele v Zahání; několik ná
hrobků.
Alonltsky' ] PŠ!- 27'7,/1'.eb/ Haifě/mi—'— člen
lid a jméno mista
'fnm'l (vulg. Seplrarrlrotlr, č. překl.
Sefamoth)
] Král. Num
3023, n 1.<'e/am (vul.g Sephama,
č.
překl. Sefama

ra sv. akta
m dělí
vAuugs
sburku
velV.
mučednická
se na
dva díly:
Actastol.cjeji
on

versionisa aAc ta passionis; tato jsou starší,
pocházejíce ze lV. století, a Ruinart

svá „acta sincera“ ona jsouuméně

řijal je ve

v rohodná a

pocházejí
asieránova
7. Vlll. století.
Augsburku7.žila
asu Droklec'
A,
jí V dě
Cyp za
přišel a bohoslužbu Venušrnu zavedl. Matka Hilaprria
ustanovila svou ceru .-|. pro nccudnou službu
bohyně Venuše a A. s třemi služkamí: Dignou,

Eunomíi (Eumenir) a Eutropii (Enprepii) žila proslo
pášné. 'loho času"přišel bisskup Narcissus z Ge
rundas
mFelíxcm, utikajice před pro
následovásníržnDroklecní1ánovýrn,
u avešli
řízením Bož
do domu A.,do Au
ter sbur
je přívětivé
uvítala a jsejich
modlitbou
jidlem se
tak obrátila.
pohnula
ceelým
mcm před
ke Kristu
r arcíssus szůstal tam 9 měsíců, pokřtil novoobrá
cence a posvětil ujce A-y ionysia za rvního
bisku a augsburského; potom vrátil se do erunda
nazp t, kde po 3 letech mučednickou smrtí zemřel.
Obrácení A. brzy bylo vůbec známo & římský
soudce Gajus odsoudil jí na hranici, kde také

zemřela 7. sr 304jjei 3sslužky s matkou
chovaly nespleené tělo v rodinné hrobce, de

všechny čtyřr od katanů upálením usmrcen byly:
Básník Venantius Fortunatus, biskup poítrersský

v Vl. století, pěe o ni v básni osv.

Obr. 20. Náhrobek arcibiskupa Altron.

Martin:u

A “. A.
yvás
ako
přední
P„utuješ--11
do vzzugsburku,j
budeš
tam mučednice
ctítl kosti
bavorská a patronka města Augsburku. její pa
mátka koná se 7. (Mart. R. 5.) srp. a její tělo
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chová se v Augsburku v kostele sv. Oldřicha & ské styky s edesským rodem panovnickým. Byl
důvěrným
apřítelemdvore
krále
Abgara lX.
Airy. Acta vyd. Kraft/L v Mon. Germ. pSocript. ta
ké s cisarským
em římským
byl(179—216),
spřátelen.
Merov. Ill., hleronymien“
56s sq. Srv. Duc/urna
du Asi vletech 211—215 odebral se do Alexandrie
martyrologe
v Anal. Bolí.A)?rop
Vll. (01898)
k Héraklovi, učiteli tamní katechetické školy.
433Martyrologium"
sq., Knut/l „Nochmals
_die Afralegenide
d.
Hieronnrnyianum“
v
.und
lnst. í. oesterr. Geschichtsforsch. XXI (1900); 771. vlády cís. Alexandra Severaat 222—235) žil v palest.
městečku Emmans (.\'ikořzohs, nyn. Amvás Ně
Harmmg, Die h.l1904.
Afra. Aus
QuelblenklrltiseheStudie
kteří minili,
bvl r.
bis240.
up,em
neníd gravdě
Afra-Jubiláu
b. 1904)
2. zum
mě podo.bno
A.žežiltuješt'é
Sp. což
veliké
jepisné

v Brescii m(Brikia), ze vznešeného rodu,o

sv. bratry Faustinem a ovitou, umuč. spolu snimi
za cís. Hadriana 118.

kv.

Kryřl.

. dilo „Xeovaywu/lm“

v 5 kn., v nichž hleděl
židovské a křesťanské dějiny uvésti v souvislost
a ve shodu s déjepisným podáním národů pohan

antes (Aphraates,aAfrahat, Fsrad), od po ských. Dílo to saha od stvoření světa až do r.

zdéjších spisovatelů nazýv
yvaný „Syrský mudřec".
první
křesťanská
kronika,
z by
níž
nar. z rodičů pohanských, possvém obrácení stal Jest
potomto již
Eusebius
čerpal,světová
apooněm
všichni
se řeholníkem. Na křtu anebo při vstoupení do zantští dějepisci. Z díla toho zachovaly se pouze
zlomky (Mzgm PG
(iB—94). _lině dílo A-ovo
kláštera()přijal
jméno Jakub
(jež Nisibským)
vedlo k mylnému
ztoto
í Akubem
Neni
mélo dle zprávy Eusebiovy název „Keazoi“ (: vý
zdá se,
kl. šivky), čímž označena pestrost obsahu, pojedná
(sv.M outeře
še) užil;
Mosulu.
Jak žese vzda,
valoí ovědách ří,rodnich lékařství, magii, polnlm
5důstojenství
nbiskups
ského — pojednání,
V letech hospodářstvi,n ořnictvíavojenství. Takéztohoto
5sepsal
dvacet
tři homiletická
dila zachovaly se pouuhé zoml
kmy.
Ba rám
jež jsou nejstarší dochovavší se pamat
atuko syr
ského církevního písemnictví Týa jí se různych Šmír'zs
der altkirchlichen l„Literatur II,
228 Gescl
1
předmětu theoloogiekých, asketických a disciplinár
Africanus]unilius v. ]unilius.
nich. Devět z mch čelí proti židům (o obřízce,
Africké missijní spolky. 0 podporu mlssijních
o velikonocích, o sabba tu, o poknnech SZ. zapo
vědéných, o povolání pohanů, o božství Kristově, společnosti v Africe působících starají se v Evropě
o panenství, o znovuzřízeni národu židovského, různé spolk missijní africké. V Rakousku
který si
o pronásledování), dvě proti haeretikům (o vzkzř_í zřízen r. 18 t. zv. Marienverein,
šeem
smrti a posledních věcech), dvě jsou ři vytknul za cíl podporu missijnl činnosti v Střední
ležitostná (o válkách, povzbuzení kleru a idu Africe a nyní služb své věnuje missionářům pů
Sudanu
meccku
v Seleukii a Ktésifonu), ostatní jsou didaktická sobícím v egypts
nebo parenetická (o víře, o lásce, o postu, o mo vznikl za dob kardinála Lavigerieho, arcibiskupa
dlitbě, o asketech, o ka ícnic1ch 0 pookore, 0 pa
a následkemo 'ehkopropagačních cest po
stýřích, o péči o chudé). Význam spisů těch jest alžírského,
Evropě„Africkýs
ků“ („Afrika-Verein der kdeutschenckůchkato
atholiken“)
veliký, jelikož A. žil stranou od oblasti římské a li
opodál hádek, jež následovaly po sněmu nicejskěm, se sídlem v Kolíně nad Rýnem.
n'ověšidobě
a neznal leč nejstarší haerese gnostikú, manicheú však změnil se spíše" v koloniálně-missijni spolek,
a judaisují'cích Vyjímajíc některé bludy ve věcech ježto podporuje činnost missionářů německých
ve všech
koloniích,
mimoafrických.
Frranciiněmeckých
a Bel ii
má skoroi každá
v Africe
tehdáž běžn
lleděíinovaných
a blud
\'eslo Ve
riánů
ný,
duše po
smrti_pozdě
až do| uvzkříšení
působící
missijníza spo
oečnost
svůj jen
vlastní
spolek
k“ mající
úkol
podporu
do „__i_nissijní
spo
lečnosti (na př. Bili Otcové, Otcové
ucha sv.,
Lyonská missijní společnost pro Afriku __atd.).—
Z toho patrno, žettyto missijní spolkya fric
cké —
o svvrku
p_ůsobicímlse
mohou africkymi,t
zváti
mají kromě
réhoccíle,
usnadňo
isibskému
n. ehořiv giaumaturgovi
sakubu
lat. překl.
Mik. Antonelli
imě 1750 a v vvd.
e pokud
nátkách 1765 a 1788) Tpe
1855 W. Cureton vati obrácení pohmanův Aírice, ještě cíle jiné, totiž
podporovali bud' missi'ní činnost v určitém územi
o_bjevilznění
syrské
dochovavší
se
ve
třech
ruko
(sleduji tak i kolonisa nl snahy svého státu), nebo
h.V—.Vl
l., načež je vydal W. an/zt,
missionáře určité národnosti (staviee se tak n
he<:homiliesof
Aphíaates,(Lond.1869).
thdePersan Srvn.
Sage, kartel/,
edited
from
syriac manuscripts
stanovisko
národnostní),
neb určitou
missi_jnísgo
o
lečnost
(dávajice
se do služeb
jednotlivě
10 r du
„Ausgew
áhlteMA_b_l_|andlung___n
des Bischots
Aphraa
nebo kongre a.ce) — ediným missljnim spolkem
tes
von.Mar.
halhofcrové
„Bibliothek
africkým
v vropě
terý povznesen nad
der Kirchenvžiter“Cll, Clll(Kempten1874;)1. 'a!
vedle'ši
ohledy
stavr
se
na
stanovisko
ne'ideálnéjšío,
gel, „De vita et scriptis Aphraatis" (Lovaň 1882);
Btrl, „Aphrahat's des persischen Weisen Ho
z ohledu
na národnost
a řád,
žjenafrické
dle
řesn
katolické,
a podporuje
missionšře
milien, aus dem Syrischen i.ibersetzt und erlautert“
míry duchovnni bídy & potřeby toho“ kterého mis
(v „exT lll, dUnteiksuchungen
der r'rf
altchristlichen
rat „hApr
sijniho územi afrického, e'diným takovým velikým
literatuxr"e
3, |.ipsk 01888); _7.Par

mrtvých
stavuneporušenou.
bezvědomí n.Hojnými
spánku,
obsa
ují trvá
s isyv jakémsi
jeho nauku
citáty z isnla sv. jso u důležity i pro studium
biblické. Dlouho byly známy toliko jen neúplné
ejich
řekladv armé ské, připisované om lem

curante
R.Graffin“(Pař.1..$am.raur,
tis Demonstratlones'
v „Patrologia s riaca,

ruži na sv.
t.,) Hat
celéPetra
téměřKlavera“
vropě již(v.
rotzšiřenýmaje
ac sBolkemrlpo

Africké sbírky kánonů. V Africe bývalo zvykem,
„Základy patrologie“ 168.
o
oustevník
syrský že úchvaly sněmů dřívějších zase na sněm
veM
lVraates
stol. (Aphraates)
Mart. Rom. 7.kksv._,„BISyria
s. Aphraa
byly schvalovány
a ovdajedznáni 397,
pozdějších
tis anachoretae, qui Valentis tempore catholicam tomních
synod zarazovány.
Taks soyn
zvaná
idem virtutc miraculorum adversus Arianos de 3. kartha inská, přijala za 5\é 41zkánonsůsynody
fend t".
Aíricanus, mč. vAfrlce za Decla. Mart. R. 10.dub. hipjaonsk a synooda z r. 419 (dle Balleriniho 17.),
le svychčímž
kanonů
schvaluje
i 115sbírka
kánonůkánonů,
synnod
Alrlcanus Sextus ]ulius, vznešenýlaik, snad dřivějšic
vznikla
první větší
v la inské Africe zrozený, súčastnil se. jak se zdá,
jimižmnozi
se cirkev
africká spravovala.
to však,
jak
církevně-právní
dějepisciNebyla
se domnívali
r.
1E5proti
jako Osrho
důstoošnik
výpravy
císařevešel
Septimia
Se l(Chr. Justellus, Maassen, Schneider), úřední sbirka
vera
nským,
při čemž
v přátel
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Africké synody

částečného práva církve africké, nýbrž sbirka
soukromá. Vedle ní připomínají se 104 disc
scipll

nární sněmovníustanoveni (Statuta ecclesíae

církve, zejména jedná- li se o potlačení bludů a
rozkolů, jedná-li se o nový útvar ústavy cirkve

africké, jež
v prvních
dobáchZdentaké
volněpřed
s patri
archátem
římským
souvisela.
itány
anti
jež pokládána
za kánony,
přijat ua, t4akěunica),
4sněmu karthaginském
a jako
takové ůchvaly gener. synod předcházejících a provinciál
na tak právo cirkve africké stálé redakci pod
1
do
jiných
sbírek
pojata
(verslo
zgallica,ohíslůaona).
Jest to však sbírka souokromá, ne
odu, robováno, skládán synodální příplsy k patriarchům
kte rá asi v druhé polovici V. stolz nv Gallií vznikla.

Obě
tyto r.
nejst25aršía.
.rv&.ppřipomíná
sněmVl.karthagl.,
slaveny
525
polovici
stolet
sestavil ["u/gerilim ["errartdw, po svém návratu
z vyhnanství sardinského r. 523 na jáhna cirkve
karthagin. posvěcený, první soustavnou sbírku
africkou, obsahující kánony synod řeckých (dle
překladu his any) a afrických o 232 hlavách, nazvav
ji Bumalio i Bouriarium cananum (Migne, PL. 67,
4349—62). Systematika jeji v tom záleží, že F.
podav právní normu, dokladá ji krátkkým výtahem

a císařům, rozho ov'ány appellace od sněm
ro—
vinciálnich aj. v. Volby biskupů a zvláštní potreby
jednotli 'ch provincií byly předmětem jednání synod
provinciáynich čl topíckých. V poměru však k znač
nému počtu synod obého druhu málo jen zachovalo
se na ně mátek. Nejvíce ještě dochováno o syno
dách Slavelalých v dobách kaartag. biskupa Aurelia.
O synodách ze lll. století zvldáme z listu sv. Cypri
ana. Nejoblíbenějším předmětemhjoejich ednánNíajsou

Spory kolem
o platnosti
křtu,2cudiln
la.udř| karthag.
asy
notlě
r. 218a
22,2 již předlsedalI
biskup Agrippínus, vyslovilo se 70 sh mážděných
z kánonů
sněmovních
(uotdtud
breviatío)i
tituly.
Na př.
c
eppusjméno
in villa,
veelv cčoi biskupů proti tradici, od dob apoštolských prakti
non ordinetur“ Zaanu“ laotdic. tit. 45.). Látku tohocto
pro ne
latnost
křtuafr.
bludaři
udileného.
e však tohoto
n zoru
všichni
biskupové
nesdí
právního kompendia uspořádal F. tak, že nejprve Šavané,
edná o kleru, počínaje biskupy (cp. l..—142), dvě lelí, dokazue dotaz l8'/ ], nich k provinc. synodě
karthaa.g
5 (přítomno 3l biskupů o této věci
kapitoly
a ostatek
poměrům
o
vínnostemvěnuje
laikůsnělmům
45—198),
svátostí
křtua cp.
A tu za předsednictví
žCypžrian,ovajakož
z r
žbiskup svolalinaa obou
jichž
99.
S.),c času plostnímu a jiným ustanovením synodách
církevním. Této sbírky, jež sepsána byla před súčastnilo se 7l resp. ž87t iskupů,Prozhodnuto pro
r. 546, poněvadž Facundus v díle svém „Pro de
opětování
křtu takovéh
Houževnaté
hájili tentoa názor,:t
čnebyla
'ím no.
eznáma
praxe
fensione trium capitulorum“, jež sepsal r. 546, mluvi neplatnost
církevní; v cházelifa z bludného předpokladu, že
nebožtíkovi,e
až do ll. stoleti.
— Kol užílváno
690 mimo
sestavil Afriku
blíže platnost sv tosti křtu na hodnosti udižluvlate

závislou. Když Cyprían akta synod svých Št

neznámývěcně
biskup
africký eleerwr/mr
(Crisconiaščl1noví papeži zaslal, rozh lŘím,
od tradic
rovněž
uspořádanou
sbírku konán
titulech a pojmenoval ji Conca/"dm cananum. Na nb lo ustupováno a dolůna cirkve vracející se
některých místech skutečně snaží se o to, uvésti blu aři nebyli znova křtěni, nýbrž na znamení
v soulad kanonické před isy, k téže látce se od pokání jen ruka biskupova na ně vložena. Tím
nášející, aby jim snaze
'lo porozuméno (na př
kontroverse
uklízena.
Vsedletěchto
1.—5.
kánony apoštolsk.,
l.—
510 prudká
synn,od druhdy
así generálních,
svolal
r.
ypr
kánony sněmu ancyrského, c. l47.—160. se 14Ská
:
inyinsynodu,
abyem
vynesla
klatbu ženadproti
ze
em Vikto
z Furni,
nony sardickýmí a j..) A proto po řadě přípisu'e do Kartha em
k pramenům místa parallelni, ovšem že ne všu
ůchvalám synond. ustanovil poručníkem děti svých
a bez určitého plánu. Cr., jenž v předmluvě k dílu jakc'hos kněze, odciziv jej tak službě církevní.
svému jmenuje se:
hrísti iamulorum exiguus,
Synoda
3 schvaluje
biskupů zMarciála
z Leonu sesazení
a Bas' ídašpanělských
z Meridy.
podjal ssee
prácenepodávajic
té proto, žekánony
sbírka Ferrandova
ne Zvlášť blahodárnou činnost synodálni rozvinul epi
zdála
emu,
celé, praktické
potřebě vyhovovati. Concordia není leč jen věcným skopát africký o zdánlivě zakončeném rozkolu
ak slavil r. 348 biskup Grathus
uspořádáiiím a uvedením v rubriky chronologicky donatistskěm.
v Karthagině děkovnou synodu, kde znova zaka
sestavenýchi kapltol sbírky Diviše Exigua. Rozší zuje novokřtěnství, jehož donatisté se přidržovali,
lzladoš
zde také doplňována,
mčněnlaiv Francii
gaasllkěh
hao Crcsconía
Tiskem
a snaží se ve 14 kn onech minulými zmatky uvol
dána'mVoelli et ustelli biblioth. juris canon. veterls, něnou kázeň utužiti. "Nejdůležitější ze Jyllada. jest
.XX Ill. násl., Paříž 1661 a pak v Migne onněch 26, jež konal Aurelius Karthaginský a které
.
.829 násL (Srov. MaaIJ'HI, Gesch. katexochen africkými slovou. Označení je ich dosud
der Quellen u. d. Literatur des kan.
raz není ustáleno; jednou zovou se africkymi, jindy
1870 str. 799 n.,ásl NC/UlčlďZI: . ehre
nd rl ka
ar.Iraq., aneeb přidává se jim méno místa, kde
Kirchenrechtsquellen, Regensburg 1892 str. tyf?I.lnásl.,
byly; slaveny.
20
opot,če Bratři
'akož Ballerinov
loznačení, počítají
jež jim jich
přidali,
Wer
mz,
jus
decretal.
l.4287.násl.;
Hamr:
Nomen
clatorliterar. str. 462 97.3 vydáni1903.) Sl
čistenejobvyklejší.a
Významnější z mch jen uvádíme.
Africké synody Již4 v nejstarších dobách jevil
rvní za Aurelia
slavenou
synodou
bylplenární
sněm
se rozkvět života církevního v severní Airice, hipponský
z r.
ž akta o lkánon se
ve výtahu zachovala. Památným ze ména je k. 28.
od dob
KonstantinovýchNrozdělena
byla
na ol lačnosti při sv. přijímáni (krom příjímání na
6která
provincií
(prokonsul.
Airika,N umidie, Byzac
ecna,
Tripolitana a obě Mauretánie) četnými, pro dějiny Zelený čtvrtek
ka)3.36 0bsahuíci důležitý dekret
o.kanon knihách St. aN
ákona. Neméně dů
ivinciálními,
právo CÍI'l-(EHIÍ
význalimJýmí
synodami
nejen
nýbrž:
rínmi.
Ty svvvoá
val apro
jím
yjs our.lil.
karthag.,
slavená
dne
28. srpna
3.ggener.
kterásynoda
schválila
41 kánon
synody
předsedal primas prokonsul Afriky, bisku kartha— loežity
ginský, který těšil se vrchni moci nade v cmi atr. v Hippo a potvrdila přednostní práva biskupa
)rovínciemí, a proto dostavovalí se k _syitod n karthaginského, a Vl. či lil. africká z r. 401. Cod
lím svolaným biskupové všech afr. provincií. e canonum ecclesiae africanae uvádí 19 kánonů této
sněmy tohoto druhu byly časté, dokazuje snesení synody, 'íchž obsahem je_ církevní proces, coeli
hipponskě z r. 397 (e. l.) nařizujic, aby každoročně b'át vyšších svěcenců, nařízení, které 'ká se ko
synody generální slaveny byly. Než :. 407nna sy— nání synod, a výzva k rozzkolným Donatistům, aby
nodě kartha snesseni to iž zmírněno (c. 5. a se do církve vrátili. R. 402 konána gener. synoda
stanoveno, a y všichni biskupové afričtí na místě v Mllevě, jež uvádí se jako karthag. Vll.; vydala
vhodném scházeli se, jen žádá- li tak zájem celé 7 kánonů o vzájemném postavení a hodnostnim
-U1

úd
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Africké synody

pořadí bisku ů afrických Rozkol Donatistů, rako
vina církve a rické, nepřestával býti v následujícícch
synodách
ředmětem
jednání.
jejich
vůči katolí ům
tak vzrostla,
žel )Povážlivost
synoda karthag.
z r.
dovolálvá se proti nim pomoci císaře Ho
noria, jíž se skutečně katolíkům dostalo, a synoda
V. včervnu r. 410 žádá za odvolání tolerančního
ediktu, který r. 409 Honorius pro politické nebez
pečí vydal, pojav v něj i Donatisty. K žádo sti s 
nody byl edikt odvolán, fanatičtí Donatistě tím
však nezkroceni. Ab toto zlo radikálně vyléčeno
bylo, uskutečněn r. 11 Augustinem často navvrho
vaný náboženský rozhovor katolíků s Donatisty,
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plřiteleh
justiniaanova,akdyž
dovoleno
vrátiti
se
uneríche
undem
vypov bylo
zeným
bisku
pům katoíínckým,slavena v únoru r. 525 v Kartha ně
za předsednictví Bonifacia synoda plenární.
tě
dostavilo se z ceele Afriky
yjen 60 biskupů, aby na
základě starých kánonů 7. dob Aureliových, které
opětně publikovány, nový pořádek v církevních
poměrech afrických byl zaveden. Při tom uklizeny
takěs ory o přednost, nebot slavná druhdy sídla
primastiální upadla a místa jiná snažila se o bývalou
hodnost jejich. Proto stanoveno, že první místo
v kleru druhé
africkém
biskupům
prokonsulártng
Afriky,
pak náleží
biskupům
numidským.
Ap
bylo biskupu Liberatovi, který osobovaí si někpdeojtši

jemuž
booůíceh
se zejménia
stino
voy,se ažtito,dosu
vyhýbah
Tímdialektíky
upraven Augu
aspoň práva primasa karthaginskéhu, zase tomuto ustou
částečný jejich navrat a zlomen od or jejich proti piti. Doba rozkvětu církve afr. tehdy však již mi
katolíkům. Proto následující 5 no y méně se již
nula.
Druhýpiims
plenštrní sněm
tomtoDostavilo
období svolal
Reparatus,
ag., vr.535.
scjiž
zabývají
Donatisty,
tímnských
horlivk však
potiráním
bludu
nových,
peíagiá
416 konalo
68
biskupů prokonsulámi Afriky sněm v Karthagině 217pbiskupů, kteříkpodávají dotaz do Říma o těch,
kteříAAriány
li krtěni Mimo
aneb ordin
ování,justiniána,
k čem
Aagpeto b povídá.
to žádají
.a potvrdili censuru 6vět Coelestiových, vynesenou jim
na sněmu r. 41
atýmž účelem konána pro aby obnovil bývalá biskupství a práva crrkvc africké,
vinciáíní synoda 60 numidských biskupů v Milevě. zejména hodnostní postaveni primasa karthag., což
potvrzeno papežem císařem Ve sporu 03 ka i
Obě synody
vyobcovaly
Coelestia církevního
a Pelagia,a tolách zase činně episkopát africký vystupuj e. a
dokud
eodvolají,
zc společenství
zpravilyn o tom papeže Innocence, žádajice za po synodě roku 550 za Reparata bylo přerušeno spo
tvrzení tohoto snesení. Dostalo se jim ho r 417.
Ku konci téhož roku aneb po
em r. 418 zase lečenství s papežem Vigiliem, poněvadž synoda
sluchu pom
l,uvám že bya pape
ež byl zvrátil
v p n
ině záležitostí
Theodoretoyy
lbasovy
konána synnoda v Karthagině, která odeslala pa eži g_opřála
ustanovení svých prc
rdchu ců i sněmu chalcedon—
7osimovi
list, varujíc
ma ského. Teprve po smrti Vigiliově r. 559 konána za
úskoěnýml s modální
ludaři. Papež
odpově djejpr
(: biskupům aír.
v březnu r. 418, ohražuje se protld domněnce s_y předsednictvíPrimasia synoda lenární, která při
kIatbě, vynesen druhdy sněmem
nody, že by si byl, v šetřuje původce pela a pojila se
nismu, ukvapeně vedl. děíuje, že ve věC| těc to
b
nestalo se dos-ud rozhodnutí a dekrety obecným i pa cžcm nad 3 kapitolami, a smířila sme
vydane jeho předchůdci že jsou dosud v platnosti. sOdptaěcežtemd elagiem í., nástupcem Vigiliov
dob nemáme
až teprvezpráv50
r.5 90synodálníasečinností
v po
List ten byl asi podnětem nově plenární synody církve africké,
předí vystupuji Donatisté, kteří sice
kd(lazndaly také
karthag.
slalvené
květnuvdaíi
r. 418,
na niž
dostavilo (XVI.,
se
biskupů,v kteří
8 kánonů
proti Pelai iovi a 11 dilem proti Donatistům, dílem trjdíěli, e však tolik, jako katolíci. Tenkráte vy
řem
V., svolal
_primas
Dominicus
sy
noddnut
k,dechonaři
iov,al
aby při
vyhledávání
haeretiků
všeobecně o obsahu. Traktorií (encyklikou) Zosi bí
movou, již pelagianismus a jehopuůvodci odsouzeni, liknavi katolíci byli pokutovám ztrátou hodnosti a
dostalo _se afric. biskupům zadostiučinění. V této
líorlívost
jeho
sice r. 594
|papež5 pochvállil,
káráv šak
přísnost
prosíředků(
Thiel).
době přilominá se také několik menších synod jmění.
provinci nichv
cen.ě Tak na synodě v Te Nová synoda svolána za týmž ulčelem r. 594 aneb
iepte
4lšzac
cncyklika
Si 595.0 provínc synodách biskupů byzacenských
ricia, (Cella)
'ednajíci r.vna
7.apředčítána
ladě úchval
s nody pap.
římské
o zostření zákonů coelibátn ch a souhlasu ?šhnumidských zl2.r 6021 vidáme z listu papeže
ehoře
V. (ep.
232i), ajsimž
tyto sněmy
obviněni
svělhop
anCleme
tia resp.vyzývá,
jáhna
příslušného primasa k svěcení biskupa. Dotyčná aby
Donadea a biskupap rPaulsina vyšetřili. Když byl
ustanoveni
mezi tomu,
10 kánonů,
jež sv. Optat Maximus v Africe ve veřejně disputaci
vydaala (c. 2pojala
a 4.,)synoda
což svědčí
že tehdy
již Afrika 02dvíslost svou od patriarchátu západ s Pyrrhe m r. 645 skvěle monotheletismus vyvrátil,
ního uznávala. Spor vzniklý tím,že synoda z roku síaveno r. 646 několik synod, jichž předmětem bylo
393 zakazovala nižším klerikům odvolávati se do odklízení tohoto bludu. Společnými listy k pa eži
Říma, stanovíc, že poslední jejich instancí je Theodoroví, císaři i haerettck. patriarchovi Pav ovi,
tehdy biskupové
protziv
monothele
primas karthag. a toliko pro lbisku
upy že Řím je obrátili
tismu, ase některě
zde uveddafričtí
eně důka
ze spisů
poslední odvolací stolici,
Vtaěk předmětem
sv. Otců pro 2tšůlesnoěmobecný.
v Kristu citujeTopozzdějíioslední
papež
jednání synod to_hoto obdobbt.l
důležitějším ze Agatho
sněmů
afrických
e
plenární
sněme
arthag.
skoro
proje\
druhdy
tak
utěšeue'ho
církevního
z 25. květn
419, jehož účastnilo se 217ghisxkujniů,
krátce takéaafrickym zvaný. Na sněmu tom před života v severní Africe. Když počáttkem Vílí. století
zmocnili
se
jí
moslemové
znenáhla
bylo
zde
kře
čítány ůchvaly sněmů karthag., hipponských a mi
1053 naříká
levitských,
.
snlavených a tim staly se sfanství skoro zccla vyhubenn.o
úchvaly tohoto sněmu jakousi sbírkou ráva cirkve
papež
Lev IX.,proti
obhajuje
priklniattiálnichpráv
stolce karthag.
biskupuještě
z Gum
e ke žot
africké,
ale nikoliv,
někteří právni
se
domnívají,
sbírkoujakofficielní
(na př.historikovi?
Maass
druhdy shromažďovalo se na
nodtách afr. e205
Schneider, který tvrdí, že ažd Xíl.í stol. jest etno bisku ů, jest jich nyní přítomno toliko 5 (dMansi
i co do obsahu i co do
u jediná sbirka
XIX. )57.), kteri však takéabrzy zmizeli, a od„těch
až skoro
na naše očasš'y
yla měli
severní
rik
círk.
práva, mající
autoritativní
Vzíozdob
územím
missionářským,
n ž pěěí
frantíšíkáni
aiz-“inkasbírky).
Menšího
v 'znamu charakter
jsou
synoda karthag. z let 421, 4 a 424. Na ploslední a dominikáni. Když Francie r. 1830d obyla Alžíru,
7. nich podána stížnost za iříčinou odvoláni k pa založeno zde r. 1838 pryní biskupství, jež pový
pežl Coelestinovi í. Vepáem Vandalů, zuřlvých
na arctbiskupství
sufíraganáty
Oranemr. a Konstantinou.
Dne 4. se
května
187
Ariánů, r. 429nna sto let umlčena synodáíni činnost šeno
církve africké. Až zase za mírněho Hildericha, slaven v Alžíru zase po staletích první provinc.
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sněm

R. 1884 obnoveno

bývalé arcibiskupství

karthagínské a spojeno s Alžírem, jemužvvedle

zmíněných suííraganátů podřízeny jsou i apošt.
prefektura saharská a tripoolská. Také pro Marokko
a Fez zřízena ap. preeturek a. (He/ele, Konzilien
gesch. 1—lV., Hzrgenrá'l/wr, Handbuch der K. Gc
schichte.)

Afrika. Dějiny církevní.

V severních částech

pravi s isovatel tento, že křesťanévkaždém městě
tvoří tměř většinu (pars2 paene bmaior cívitatis
cuiuscuiique. Ad. _Scap.c 2).
sgří jeho lí

čenich idlužno míti zretel na rhetobrick nadsázky,
přece
žEyšně
vědomí,s
kterým
\e s isce
cah je
lo
ctic ýc
poukazuje
na veliky
počet
řesťanů,
azem, že v kvetoucích oněch provinciích byl

Afriky, jež v době narozeni Kristova náležely pan počet křesťanůznačný.leho údaje potvrzujeí ostatně
pozdější
svědectví sv.ECypriana,
jenž
mluv
„tot
ství rimskému
u, počalos esvětlo víry křesťanské millia
haereticorum“
p.
& dosvědčuje,
že
jeden z jeho předchůdců na 3restole kartha in,ském
Agrippin, na počátku stolet 111.(kolem r.
)shro
ždllZsšnodu
četných
(
lurimi,
70)
biskupů
z
Afrlky
peno hned za dobv apoštolské, a to dle Eusebia (1.c.).
arthaginy, střegíska církevního životav této
(H.
E. lAlexandrie
1,16) sv. Markem,
Petra, ekolem
. 2.
byla ce nžárkemsv.
m,
víra
církevně
ostatni obce
křesťanská v této staré zemir kulturní šířila. Že tu provincií,
řesťanskébyly
oněch
zemí. organisovány
právy o církevních
10
křesťanství, ač se nám
málo zachovalo o jeho
vlnciich gočínajl se stoletím 111.A rippln shrom ždil
zmín né synodě
Karrthagin
biskupš,
„kteří
šíření
velmi
rozkvětu,
trno z zpráv,
toho, že
kol1rychlÉéhodosáhlo$
180, kv enám
cir ev vna provincii
Africe av Numidii
církev
Pán řídíli“.
egyptská teprve objevuje v plném $životě, má již Na konci století 11.za císaře Koiiimoda (180—192
Egypt úplnou organisaci církevní a slavnou školu
tekla
tu dle Tertulliana
ScapNumidie
2., 3.) po
krev křesťanská.
Ve Scilli,(Ad
městě
pro Erv
on
theologickou, ež měla nazrozvroj vědy církevní vliv
dalekosáhli evera
i(oku
onásledovávnli
sulárni, jati byli
někteří křesťané
a v Karthagině
Septimia
kbyli dle zEus'íboia(H.E
Vl,1)císaře
kře prokonsulem
Vigelíeiii
Saturninem
k smrtio r.s180
sťa
aen 7. Egypta a 7. celé Thebaidy do Alexandrie zeni Politické zmatkv po zavražděni tohotos po
sledniho císaře z rodu Antoninů b ly věci kře
vláčenir BiskupŽDemetrius konal na sklonku života sťanské na škodu. Ustavičné byli 'edno livi vyznavači
kol
23on msncížgyš
apo 
čárku stoletil
lEody pproti
přesOrigenovi.
100 stolců biskup
v_írykřesťanskéevypovídání,
eni smučednickou
stínání; mezi
mi r. 202
mřrmu
ely smrtai
ských Z Egypta šířilo spetjpiolé křesťanství do ji jiii
ných zemí afrických, především do Pentapole, kde dv mladé žeiiy Perpetuama Felicitas (Ad Scap.2
'iž sv. lrenej mluví o církvích na konci století ll.; Ao.1 35). Jinak však dovídáme se o dějinách obci
křesťanských od Tertulliana málo. Pro následu"ici
olem polovice
stoleti (Euseb.
11.1znal VDionšsius
v
drijský
již iiietropolitu
11 2 ), cožAlexan
před dobu (kolem roku 220—21') až k episkmátu
pokládá několik biskupství. Vedle toho pronikalo prlanovu chybi nám zprávy o cirkvi aírlc é téměř
z Egypta světlo viry kresťanské do Abessinie, dále úplně. jen z příležitostných zmínek v listech Cy
ve století V1.ve formě monoíysitícké do Nubie, na príanových dovídáme se, žes snoy aiAgr ppini0va
severu od Abessinie. V téže době za justiiiiana ].
ki'est90 od
hludařů
udělený
neplatnýizna.
působil mezi Nabadey kněz julían z Alexandrie, Brohlásila
alší synoda
bisku
i'i (mezi
r. 236—218
poněkud později biskup Longinus, jenž obrátil též předsednictví Donata, predchůdce Cyprianova, od
ar
Alodaaey. Osudnou stala se cirkvi egyptské haerese soudila biskupa Privata z Lambacsis (poblíž Ka
monofysitická; mělať v zápětí trvalý církevní rozkol,
tha iny) pro
liacresi
sesadilashromáž
jej (CynEcp
neenávist a nanejvýše roztrpčeně theologické spory. Po
biskupů
na asynodě
ěnýchp..69)
uka
Počet katolikův orthodoxních, obyče' ně Melchitů zujee nám, k velice se křesťanství již rozšířilo
zvaných, značné se ztenčil (ze 6 milionů asi na v provinciic afrických. Za Cypriana, jehož spisy
300.;000 ba nenávist monoíysitů (Koptů) proti ka
po desítiletí
r. 249—258)
světlahm
tolíkům a Cařihradu šla po té tak daleko, že do církev
africkou(oda její
poměr k kýtají
ímu, byla
cír
západoatrická těžce zasažena pronásledováním cí
cela podporovalí Araby v dobytí Egypta, tak že sare Decia. Obětí tohoto pronásledování, totiž oběti
tito
or. 643 oo Alexandrie
odchodu vojska
ěhoEmohli
vtrhnouti
jako byzants
noví pániE
gy.pta zapřením, bylo na tisíce. Také nas tupcí Deciovi
Nad náboženstvím katolickým byl tím prohlášen pokračovali v pronásledování křesťanů, k tomu při
družily se mor a vpády nepřátelské a takořka na do
ortel
smrti. Nepatrné
zbytky
podřízeny
byly později
kustodíi ve
Svatékatoliků
zemí, od
r. 17 vršenou útra vznikl \; Kartha ině neblahý rozkol Fe
vikářivvAlcppu & \“ Hiera o'. Než i rozkolným lícissimůva e\atův, jenžpřŽel po tévrozkol n0\a
Koptům zakoušeti bylo mnoho různych nátiskův a
tiaiiský.
Přeszískání
to bylikřes
za e anství
ískopátu
četní
pohané
(Ep.Cypriainiovaopět
66,
uscre
útrap; v církv[j?iCh nastal pak hluboký úpadek dentium populus). Církev jeho byla již tak bohatá a
nábooženský.
(Vlizl
Také
do Aírik (r.
y se
zápa dn
,jeež Eg)l)—
po vyvrácení
Karthagin'
201 četná, že mu mohla jedinou subskripcí posk tnouti
před0Kristem) Ipřijala římskou řeč a římsk mravy,
(11000 sesterciů (20—25 tisíc korun, Cyypr.
.
očalo evangelium Kristovo pronikati již v ]. sto Také počet stolců biskupských se zvětšll. Ve všech
eti. Ač se nám o založení obce křesťanské \; Kar částech severní Afriky byla již bisku ství; většina
v
Africe
prokonsulární,
nejméně
jich
10
v
Maure
thagině a na “iných mistech nezachovalo ani vzpo
mínek legend ic,h možno přece z tžoho, církev tanii, značný na roti toniu- počet v uniidii. Za
oru o křest o bludařllv udělený bylo slaveno
v Karlhagině udržovala hned od počátku čilé styky
n kolik s nod; na koncilu r. 256—257 shromáždilo
s církví n'mskou,
soudig,
že světlo
křesťanské
přineseno
sem bylo
z imn
(Tertu viry De
praesc. se 87 bis upův; při tom nesmí se zapomínatí, že
h
: unde nobis quouue auctorítas praesto odpůrci nebyli řit I'll—a vlo
ojích mnoho, tak
est). Z Karlha iiiy, odkud v. echen obchod se roz .e
emožno počet"tbiskupství áčiti na 150. Když
větvoval, křes anství šířilo seerychle v zeml kolo později Diokletian Afriku rozd lil na šest provmcn:
nismané jeho šíření bylo usnadněna a podporo ]. Proconsularís,2. Byzacimu-Byzacena, 3. Numidiaa,
váno vojenskými silnicemi, jež celým územím pro 4. Tripolis, 5. Mauretania Sitiíensís, 6. Mauretania
bihaly.
imiští vojáci a urediiící hyli namnoze asi Caesarienis, bylo na začátku 1V. století rozděleni
předními šiřiteli a průkopníky křesťanství. Při prvním církevních provlncií přizpůsobeno rozděleni politi
ckému. Numidie konsulární a prokonsulámi tvořila
vys
sptouení zna
na geviště
dějinKaždým
ro u180způsobem
měla církev
rickápjiž
ny rozsah.
byli
njednu církevní provincii, jež měla společného
tuj iž v době Tertullianově křesťané velmí četní; nietropolítu, kterým byl vždy svěceiiíin nejstarší
šiřiti již ve století 1. V Egyptě, který i pod vládou
římskou zůstal hellenským, bylo křesťanství zaští
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biskup provinciální (odtud jeho jméno senex . Také salo, avšak brzo“ smrt mučednickou podstoupilo.
v ostatních provinciích b'li ne'starší bis upově, _;éže korun mučednické dosáhli po té, ze'ména
senioři, „biskupové první o sto ce“ až do konce r. 1261, ješt četní jint mendikanti. Papež
ono
Vl.stol.metropolity-primasy, jimž příslušelo právo rius lll. žádal od kalifa Abu jakuba netoliko svo
svolávati synod a potvrzovatl biskupy provinci bodu náboženskou pro křesťany,nýbrž poslal ir. 1224
ální, jakož i příjimati appellace od duchovních. Vý dominikány, z nichž převor Dominik byl ustanoven
jimku činila jen A. proconsularis, kde důstojnost pri biskupem marockým, jenž však 'iž r. 1232 s něko
smrti mu ednickou zemřel.
.a byla trvale spojena se stolcem kartha in— lika minori
ským. V Karthagině také konány důležité plen rní Nástupce Honoriův ehoř lX. poslal minoritu Ag
synody biskupuv atrick'eh za předsednictví pri nella jako druhého biskupa od něho znovu potvrze
masa tohoto města, "en měl jistou vrchní pravo ného stolce marockého. A nellův nástupce Lupus
moc
nade všemi
primáty,
potvrzoval,
odvolániaírickými
od jejichprovinciemi,
rozhodnutí přijlma
všeobecné předpisy pro biskupv vvdával a ro
vincie visitoval. V době od císaře Galliena a do
konce pronásledování rostla církev africká progressí
eometrickou a světlo víry křesťanské proniklo až
E ohnivým a smrti pohrdajícim Getulům a Maurům,
kteří sídlili jižně od římské hranice. 2 listin do
natistických, a to hned na oěátku sporu, nabý

váme dojmu,
křesíanstv
severni
frlky,žecož
potvrzuje jei 'iž
ist náboženstvím
Konstantinův
(Eus. H. E. X, 5), ve kterém tyto „zvláště zalid
něné rovincie“ ovažovány jsou za křesťanské.
Největ ího rozkv tu nabyla však církev africká
v době sv. Augustina, kdy bylo jen katolických bi
skupů na 500. Vynikajici obhájce víry, ozdoby cirkve,
vzorné velcpastýře, zmužilé vyznavače a mučedníky
zplodila církev africká a vypěstovala přes proná
sledování, mor, nepřátelské vpády značnou kře
sťanskou kulturu. Práce a výkony reckých Alexan
drijců pro křesťanskou literaturu jsou ještě převý
šeny pracemi latinských Afrikáuů, zejména výkony

geniálního
Augustina.
Bohužel,
tento
skvělí irozvo'
.ivota církevního,
'ak se
nám jeví
výmluvn
v čil
činnosti stavitelské, o čemž svědčí četné zříceniny
(v Karthagině bylo 20—2 basilik), značně byl po
škozen mnohými rozkoly a sektami, které v se
verní Africe zvláště příznivou půdu měly. Hluboké
zejména rány zasadil tu církvi donatismus, jenž
přes sto let (od r. 312) Afriku dělil na dva časem
téměř rovné tábo ; útrapy nove po té způsobili
od r. 429 arianštirč'andalové, od nichž katolíci, ze
'ména klerikové, netoliko mnoho osobních zakou
eli příkoří, nýbrž i poškozování byli zabaveuim
chrámův a statků. Přes všechny tyto zmatky a ná
tisky udrželo se šest provincií afrických po lV. až
Vl. stol.; uvádějí se ještě na sněmu r. 525 (Hcfcle
ll,
710života
n.). Ano
za císaře justiniana
květ
církevního,
terý však nastal
již ve nový
stol. roz
Vll.
islamem byl počínaje r. 647 definitivně podvrácen
a zlomen. Roku 696 dobyto Karthago a r. 717 ko
ncčně-celá severní Afrika skloněna pod tvrdé jho
islamu. Bezčetné byl ztráty a utrpení katolíků,
v brzku zničeno tém ř úplně, co staletí vybudo
vala, tak že posléze severni Afrika neměla ani jedi
ného stolce biskupského více. (Marcem, Africa
christiana Bresciae 1817. — Har—nach,Die Mission
und Ausbreitung des Chrlstentums in den ersten
drei Jahrh. z Autl. Leipzig i( '
L'Afrtque Chrétienne. 2. t. Paris 1904. — Fen-cre,
La situation rel. de I'Afrique romaine depuis la tin
du lv. siecle jusqu'á l'lnvasion des Vandales. Paris

(od r. 1246? řídil missii z

unisu a byl roku

jmenován
egátem
celou
Afriku,
jen
nepatrných
úsp gro
chův
a zřekl
se dosáhl
posléze však
své
důstojnosti. Marokko zůstalo po delší dobu bez
biskupa; v Tunisu řídil missii provinciál domini
kánský, které velmi na škodu byl pád Almohadův.
Přes to vyskytují se ve XlV.stoleti biskupové do
minikánšti v Marokku, Tangeru a Bugii. (Kal/:lnlarm,
Hist.-po|it. Blátter 1860 sv. 45. str. 77 n.) Když
bylo ve stol. XV.panství Maurů ve panělsku po
valeno a tim říše na africkém pobřeží pevné opory

pozbylš,yly
zdálo
že nastala
doba,toaby
země tyto
církví
opětse,získány.
Správně
poznával
ze
jména kardinál Ximenes, jemuž se také podařilo
Alžír a Tunis po latnými učiniti španělské koruně.
Bohužel však dío šťastně započaté nemohlo býti
dokonáno. Tak zv. reformace stoleti XVI. obrátila
meč a síly národa tehdy ještě mocného na sever
Evropy, zatím však státy na západním obřeži
Afriky staly se vasaly říše turecké. Císaři arlu V.
a později
Juanovi
Rakouskému
se
sice
dohýti Don
Tunisu,
než pouze
na krát podařilo
0. jen ně
která p břežni mista tak zv. residios) zůstala
v moci panělů, a v těchto také udrželo se nábožen
ství katolické. V Tunisu a Alžíru zaniklo později
naproti tomu téměř úplně. Teprve když roku 1830
Francouzi dobyli Alžíru, vzešla křesťanství nová
hvězda naděje. Od té doby učinilo skutečně také
značné pokroky netoliko v Alžíru, kde již r. 1838
zřízeno biskupství, r. 1867 na arcibiskupství pový
šené, nýbrž i v ostatních zemích severozápadního
obřeži. (Viz čl. Alžír Tunis, Tripolsko atd.) —
ostatních částech Áfriky šíření evangelia po
čalo teprve v době velikých ohjevův a postupo
valo s nimi ste'ným téměř krokem. Objevy tyto
Bočínaji
ve kX1nimž
. stol.
velikými
cestami
ortugalců,
podnět
dala námořními
touha dovážeti
in

dické produkty snáze a laciněji do západní Evropy.
Nejprve
objeveny
ostrovy kanárské
a r. 1402
take
dobyty,
na ežbylyrantiškáni
a dominikáni
vě
novali sc horlivě obrácení pastýřského kmene Gu
anch', pokud nepodlehl zbraním dobyvatelův. Od
r. 1419—1484 objevili Portugalci západní pobřeží
Afriky, r. 1487 podařilo se kapitánovi Diazovi obe
pllouti
Dobré Východoafrické
naděje. Deset leto 'později
aseo mys
de Gama
řeží až navštívil
k Mam
basu a Maldini v dnešní britsk východní Africe.

Brzo mělo
zde Portugalsko
velike' Jindřich
državy, zPlavec
nichž
zlato
a otrok'
vyvá elo. Infant
1- 1463), syn rále Jana 1.. jenž k objevům portu
galským hlavní dal podnět, snažil se však netoliko
jen obchod portu alský povznésti, nýbrž usiloval
l “ako velmistr řá u Kristova o rozšírení viry kře
1897. — Die/tl,
L'Afrique
Byzantine.
— s anskě. Roku 1430 vyslal do Říma jako vyslance
Mlssie
katolické.
Vítězný
islam Paris
však 1896?
neto iko
v Africe zničil bývalá ští eui křesťanská, nýbrž jednoho z rytířů Kristových se vzkazem, že hlav
učinil i svým rázem, poru ené přirozenosti lidské nlm účelem všech podniku je čest Boží a rozmno
přizpůsobeným, obyvatelstvo jim ovladané pro evan žení říše Kristov , za odměnu pak žádal, aby Sto
gelium takořka nevnímavým.
dtud malé úspěchy
lice by
papežská
priřkla africkém
Portugalsku
podél pobřeží
až všecky
do Indiezemě,
byly
snah missionářskýcli, které teprve ve stol. Xlll. opět jež
byly zahájeny od neohrožen ch s nů sv. Dominika objeveny, kanonickými pak tresty aby potrestala
a zvláště sv. Františka. Sv. rantí ek snažil se ne
všecláy,
kdož
by proti
tomu Cirkevní
jednali, pokla
jakož iaby
ným
plavcům
otevřela
mi
toliko sám obrátiti roku 1219 sultána egyptského odvá
u Damietty, nýbrž vyslal též šest bratři do Ma losti. Skutečně Martin V. v dal v tomto smyslu
okk a, z nichž také tam pět odhodlaně víru hlá zvláštní bullu, kterou Eugen V., Mikuláš V. a bix
A
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tus lV. znovu potvrdili.
známou linií demarkační
území východně od ní
tomu všechnu zemi 370

Afrika

Alexander Vl. pak r. 1494
přiřklP rtugalsku všecko
ležící, panelsku na roti
morských mil západn od

ostrovů azorských spolu se závazkem ochranya
podpory missie. Opatře |,toto poccho itelné sice
z církevně--politických názorů doby teh ejší, nebylo
dilu míssionářskému na prospěch, neboť oddálením
každdé jiné křesťanské mocr stala se missie závislou
od dobré \ůle jediné moci a musila zůstati i při
nejlepší vůli a snaze malého Porttugalska přece
podstatně omezena. Vedle lnfanta Jindřicha, jenž
v zájmu obrácení černochů r. 1445 jejich znásilňo
vání zapověděl, přičiňovali se o jejich obrácení
král Alfons V. ajanll., kteří oslah zdatné missio
náře
do Konga,
kde skutečně
r 1491 byl]dosti
značný
počet křesťanů,
pro taííépž
něž i chrámyb
vy

stavěny.
“Emanuel
zvěsty r. Kr_ál

poslal
opětovaně
novélvěro
2; jeden
z princů
konž
ských bvl v Lisaob ně vychován
r. 1512 vysláno
poselství okřtěného již krále do ima. Ano r. 1'533

oznamova portugalsky král jan lll papeži, že Kongo
_e zcela katolicky
t
země nebyli také více
ráni otroci, jakoy bmylovubec jimřísnězakázáno z kře

s otroky a ujmoůti se díla missionářského s novou
energií a svýsledkem, který nejlepší naděje vzbu
zuje. L'spěšnými cestami odvážných badatelů, jako
Livingstona, Sttanleye, Wissmanna a taki nnohých
jiných, byla pevnina afrlcká mohutn 'mí svými vele
toky a jezery vždy vice odhalov na a ceesta do
vnitra ražena. jako o závod zajišťoval si evropské
moci rozsáhlá ochranná území.
a zlomena
ednnka moc pohansk' ch nebo mohamedánských ná
elníkůvakřesťansk lTllSSllcesta uvolněna, jednak
mo
ocně probuzen zájem o missii \ zůčastněnych ná
rodů evropských a podnět dán k založení nových
koloniálních missii. Prozkoumám, politické rozdě
leni Afriky, jakož i otázka otrocxá byly tudíž vý
značnými činiteli v rostoucím Hnutí missijnim a
způsobily, že hlavně v posle dních 25 letech sto
leti XIX. vždy nová území africká zabírána byla pro
činnost missijní a vždy noví missionáři byli posí—
láni, divadlo, jež živě připomíná činnost řádů mis
sijních po objevení nového světa. Největší účast
nauhc
prácsi
missijní
v černéml onští“
dsílesvěta
mají,ótcové“.
Otcové
Du
sv.",
„missionáři
a „Bíh
Vedle nich pracují tu vša s nemenším úspěchem
také missionáři kongregace scheutveldske', jesuité,
missionáři ze Steeylu, allotini, premonstráti, mis
sionáři veronští, benetiktini ze sv. Otilie vBa
vorsku, oblati sv. Františka Saleského, oblatiine
poskvrněné Marie, missionáři z Mill-Hillu, Otc0\é
společnostiMarie, Otc
rdce, kapucini, tra

:sfanů činiti otroky. Vedle Kon a pracovali missio
náři z řádu dominikánského, frnantiškánského, jesuit
s,kého kapucínského, karmelitského, dále bernaa-r
dini a světští duchovní na zá adním pobřeží v Se
ne ambii, Sierra Leone, na latonosném pobřeží,
eninu a v Angole, jakož i na v 'chodnim po
piste, setrinitáři.
Způsob
oapoštolátu,
dnej
břeží u Sofala, Mozambi ue í Zanzi aru. R. 1534 ělpe
osvědčil,
záleeží
ve výchovvjuenžposud
malých dílek
zřízenojižhiskupstvísv. om
náše,l15960doněh od ve školách 'lyto pak, když dos ějuí,zakládají ro
loučená dlecese Loanda (Angola), 1612d'píaelatura diny křesťanské, jež,p ornkud
no, utvoří koleem
nullius Mozam biique. řes to nezdálo se na missní
portugalské v Africe spočívatipožehnání Boží. Por missignístanice vesnicepkřesťanské. Odtud se ovšem
počet neofytů
roste
pomalu;
přes
to všakmaléže černošské
vesnice
množí
se každým
tugalsko nehledalo, jak _lindric h Plavec papežům vysvŠtluje,
předstírarl, v první řadě šíření království Božího,
rokem. západní,
Největšího
rozvoje
nabyla missie
nýbrž vlastniho obohacení, a to především potupným břežích
střední
a východní
Afriky,na\,po
vse
obchodem s otroky jejž první z křesťanských moc verni a jižní Aťrlce nesesílil a oštolát touže měrou,
ností započalo a poslední, ustupujíc nátlaku morál na severu z části pro nesná elivost islamu a na
nímu, od něho ustoupilo. Národ, jenž tak těžce se
jenž po
přeechozích
apu a Zlatonosném
obřeží
(1737—pokusec
71) od
prouml na černoších, neměltrrvalých mezi nimi do jihqurotestantismu,
ciliti úspěchův.
Ani tu,v kde
missie
nej konce
stol. XVlll.
rozvíjí
činnost1 naostro
ůze
skvěleji
se rozvíjela,
ongu
agAnzevně
ole, rlco
ezapu
mích západní
a jižní
A rikyorli\ou
a na afrických

stila víra u velikého počtu lidí hlubších kořenů. vecha v době přítomné zvláště také v německých
Missionářům nedostávalo se namnoze znalostí řeči územích ochranných. Missie však nezůstala ome
lidu, křtěncům znalosti náboženství a osvědčené
věrnosti v zoák ně mravním.
ezi r. 1554—16. zena
na obřeží,l
pojata
do
missiejení vnitmi
Air knýbrž lnejnověji
se Saharo
ou (Bílí

mělo Konžsko ještě 8 biskupů, pot té však přestala tu
Otcové).
Úspěchů
sklvědych_c
docíleno pro
bylo
v Uganděu
jezerazvláště
Victorie,k
e přestěžká
sukcesse,
scházeV
knžěl a vznikala
domorodci
velmi
hluboko.
VAngole
opěěklesli
tovanáz části
pro následování za oměrně krátkou dobu (od r. 1879)
katolíkůva 1.63
atechume
následováni. Bohužel také pokusy missi' ní na jinech čítá se na 119.
mistech tehdy č_iněné,jako na Madagas aru r ]
pak nakatolíkův.
středním Bude
Madazšgaskaru,kd
.
bylo a158.285
se vrra křesťanská
negalu r. 1675 a v Sudanu nův,
1635,neměly trvalého úspěchu. lntensivní činnost v Africe šířiti dosavadním tempem dále, budeeasi
missionářská byla by mohla ovšem na ravitl po
Afrika přes to,
missie
musiézápasiti
s mnohými
překážkami,
jakožejsou
vraaéžedn
podnnebi,
divokost
stu řujicr,
ně nedostattlěy
minulo
ot51a, snahyv
avk kapucínů,
k tomu a mravní pokleslost veliké části obyvatelstva atd.,
sm
zvláš
jesuitův
itals ých
pokud není mohamedánskou, v dalšíchh50 letech
ztroskotaly
se bí.
bhlavně
nepatrný
počet
a ne vcelku křesťanským dílem světa, v němž zůstanou
zdravé podne
Ve ostoletí
XVlll.
bylosilafrické
pole missijní, eodcziráme—li od jednotlivých pokusů jen malézbytk pohanství. Tento cíl, kynoucí v bu
na západním pobřeží, eště více zanedbánn.o Pří doucnosti nc ríhš daleké, je zajisté hoden největ
ude-li však křesťanská Afrika v bu
činou toho byl především úpadek mocenského po ších obětí.
_staveni Portugalska ajeho církevního života, jakož doucnosti převahou katolickou neho protestantskou,
západní Africe
i vzrůst holland ských, dánských a anglických osad eještě nerozhodnuto. V ižní
protestantismus
některýc mllstechdocílil daleko
.sAfrice.
rázem l_přikře
západní zasadilo
a jižní větších ůs ěchů na
lubokouprotestantským
ránu missii v Africe
než missie katolická, naproti tomu
kromě toho jako jinde zrušení Tovaryšstva ježí ve výcho ní Africe a na ostroveclí východoafri
šova, duch osvíceností vždy více vlády evropské
katolicismus. (Viz jednotlivé držav
ovládaíICÍ,nedostatek pracovnikův a peněžité pod ckých gřevládáD
DiexReis
sen der Missionáre nac
pory.
tolická missie sk' tala tak v černém díle a zem
X_VÍ.bisXcatho
Vlll. jahrh.
Reensgcs.b 1861
n.;
světa kolem r 1800 pohle opuštěného zbořeniště, Afrika
P1'alzl,lvom
es missions
íques írancaises
au XIX.
., Mur/ana Cal/mlzma cura
v němž jen tu a tam apoštolský pracovník 5 heroo— siecle. Paaris
jckou námahou bránil úplnému upadku. leprve XIX. s. Congr. de Propaganda fide d scriptae. Rom
nae
„:| XX. století hy'o vyhrazeno odstraniti obchod
886 sq.; Pralet :! Vuolat, L' glise catholique
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dans le continent noir. Paris 1908; Schwager, Die viny, Francouzská Guinea, Senegal a Gamble, Sa—
kath. Mission der Gegenwar
ar.t ll. Bd. Die Mission ím
Marokko n? 55m—561lionů,
Liberia, konečné 'eAlžír“
afiikanischen Wellleíl. Ste)l 1908.1— Statistika.
ahara
Tunsiultasnat
obyvatelstve
ve
Přesných dat statistických pro Afriku podati nelze.
vlastnicsh
IIIÍSSÍjlmlÍCIIel
run 95),Búzenniích27)
Dahon osm
(23),víkaríátů:
Zlatonosnéame
Obyčc né páči se ggčet obyvatelstva na ISO mil
líonů.
Ztéch
je
na
167moioollionžťíďaohanů,
na
40,800.(I)0
mohamedánů, asi
0.000
Křestanů je na turou enegal) (3.4), Sahara (35),
o(1), sedm
břeží go), Sierra Leone (32)n,Sene[Žalmbkleo
(s prae ek—
8650. .
tohoto6 počtu připadají na monofysít
igoštolských praefektur: Doln
ní
er (20), Horríli
|ger
(5/),TFrancouzská
ogo 29), Pobřeží
(31),L
(v Abessinii) 3 railliony,lena
mkopxř) kolem 600.
Den
na (32),
Guln slonoviny
), Ghardaia,
kol
lllílschismatické
ekyk
na
rotestanty
500000, na katolíky asi lil/2 millionu. očet kate nečnč missie v území Kaabyleůana jihu od Alžíru..
chumenů v missiích katolických páči se asi na
hanův
obrácených.
D)V
chodní
části
pSe—
V
celku
je
zde
760.000
lŘ/atoliků,
z
nich
60.000
1 po
600. .
e vlastn im územi míssijním pracuje asi

verní Afrik, jež obsahujeeúzemí pod svrchovaností

1342ckněží missijních, z nichž bylo en 132 domo tureckou: rípolis a Egypt, anglicko-egyptský Su
h,\pocnejvice v jurisdikčních o rscích orien dan, italské državy Eritreu a zemi Somalů, fran
tálních.
elku jeje katolických
asi na 3000;
světských
kněží
ncih asi kněží
, řeholních
asi couzskou a anglickou zemi Somalův a Abessinii se
2030 z 30 řeholních společnosti, řeholnic je na 27
tjsou vedle jíž uvedených
7, více než 40 řeholních společností. V příčině cír l7—le milliony obyvatgelb
diecesí 4Afriky),
vikariáty
u an (7) (Vikariát;
zemi:.í£žaallůUgóalslsko
Abessi
kevního rozdělení je přítomnýstav církveka Střední
tolické v Africe tento (čísla v závorce poukazují
nie (ritu
(3a), 4 (ď),
pra eektury:
k číslům na přiložené mapě): Především jsoututuně Nílské
(ó), ethiopského
Trípoolis (4)„ Eritrea
Benadír vDeal
ital-
můzemi Somalů. Území Berbeers ké (10) náleží
která biskupství podřízená metropolim evropským. ském
k vikariátu arabskému. Katolíkůjest v celku 14,5359
K
nim
na území
portugalském
pod
říze
ená náleží
Líssabbiskupství
An
nrga
aAzorácli
(65), Funchal
nich na
ritu
latin
na Madeiře (64),uSantía o de Cap Verde (61), Angola skému
náleží jich evropského
na 100.000,puvodu. K roz
zličným
(Loaanda) (20) v záp. A rice, Sao Thome na ostrově ritůmvýchodmm,ato20.250kopatsílckémn,18.i-000eth 

gohliž
Guineje (óo, eville:
dále b'skupstvr
na ůzemíš 63),
anél
m podřízená
oslrovy kanárské
a
S Cristobal de Laguna (02) a Ceutaa(óó), spojená
s Cadizem. Na francouzském území leží biskupství
arcibiskupu v Bordeaux podřrízene: St Denis na
Réunionu (5() K tomu druží se rovněž na francouz
ském ůzemí položené arcidiecese Karthago (3) a
Alžír (2) s podřízenými biskupstvímí Konstantina a
Oran, dále bezprostredné odrízená biskupství Port

opském a 2000armenskému. E)

aostrovech

afric kých, k nimž vedle Zanzibaru,ajiž při Střední
Africe zmíněného, čítáme Madagaskar, Mauritius„
ostrovy Komorské, Seyche,l|ov
Fernam
Po
s Annobonem, ostrov svatého omáše a ostrovy
kapverdskés
600.000 obyvatel, jsou vedle již
svrchu uvedených diecesí 4 vikariáty: Střední(_—
sig),.

Severni (53),kjižní Madagaskar (58) a Fernando

))9),

praefektura na Komorských ostrovech (if).

! ouis na ostrově
Mauritiu d72a
Victoria sjedno
(52) na evropskéhoa
očet katolíků125.000
je asi 468.473,
: A.
nichž
je původu
[Srvn 11.
!(rrare,
Katho- 
ostrovech
Seychellových,
le Port
atríarchái
cených Koptů v Alexandrii s iecesemí Theby a
Hermopolis, jakož i armenské biskupství v Alex lische
Missionsstatístík.
Freiburg
Afrodísíus
(Aphrodlsius)
sv. ll.. mě. v Jm.
Africe
andrii. Vedle toho' e v Africe
epraelatura nullius Mo
spolu s4Petrem za pronásledování 1Vandalův. Mart. .
zambique (13)ŽanpaAnásleedujtcívikariáty
praefek Rom.
tu
ní
ric ,nknížpoočitámea německé
A a-
iem a 4Eusebiem Martssoolu s Caralippem,
.
— 3. knz
územíochranlné, íhozápadní Afriku, anglické državy
Kapsko, Natal, ran
an,svaal koloníinna rece Oranje,3omč. dv“t:)lexandrímí spolu
s jionýřnítřiceti.
Rom..
ec církve
vých, žák Mart.
sv. Sabý,
zemi Basuto, protektorát Bečuánů, Rhodesii a portu
ros. TWI/ersKal.,421|
galskou kolonii Mozambique v celku s 10mlllíony5
frod tian, Peršan; pozd tímto jménem zachoval
obyvatel, jest osm & ot'šolsk ch vikariátů:
ran
se apokryfický spis, v pragujíci,
kterak Spasitelové.
perští má
arzoení
River
(18), Západ
17),' Střední
Kapsko gové obdrževše prlu
16), Východní
Kapsko apsko
(15), Natal
(14), Transvaal
vydali se na cestu ppoklonit se jemu a obětovat
mu dary. Spis ten zachoval se v círk.-510\. ře-
45),
Kimberley
Shlre,
Dol
imbabe
esíe (19) (46),
a zem
m
ě Basdvě praefektury:
47), jedna missie:
kladě pořízeném patrnně z orig. řeckého0, jen se
Zambezi (44). Počet katolíkůp či se na 100.000. ztratil. Překlad len jest původu jihoslovanského
B) V Střední Africe, jež obsahuje území ně (důvody ro pů\od ruský nemají přesvědčivosti)
a pocházn asi z Xl. stol. Sn
Dr.
,Ge
mecké Východní Afriky,Vanglické državy: protek schichte der tilt. sůdsl. Litteraturen (1008),k01, 02.
torát Střední Afriky, Východní Afriky, U andy,
Afses Ílór Hapicéc, LXX 'Atpwr'j. náčelník osm
Zanzibaru, dále
Po ugalskou
Aungolu,stát
ongo,
Francouzské
Konžsko
v
s 60,'„
nácté třídy kněžské \ době Davidovč. l Par
.
obyvatel je 14 a oštolskýche vikariátu: Njasa (43),
Afthartodoketi (de—agzodoxqwí, in c o r ru
Mp
Lžní
Zanzibar 0),
( ar-es-Salam)
(12),r(11)
Střednís Zanzn
ar (Baga
Severní Zanzibar
missií ticolae, fantasiast t,éJulianisté),monofysítská
Kenii, lloarnío. il čili Uga a (a„
vemí Njansa sekta V VI. stol 7.a cís. justinianal., vznikla \' Alex-—
andrii ze sporu mezi monofysitským patriarchou
(38),
jižní) Nansa
(39),
ganUnjamřemba
(40, onžsko
Tan antiochijsk m Sewrem a biskupem halikamasským
anjik42a(
orní Konžsko
(41), Belgické
(22), Gabun (24), Ubangi (;o), Francouzské Dolní ulianem. entooa přívrženci jeho tvrdili, že tělo
ristovo před zmrtvýchvstáním nebylo podrobeno
Konžsko
(23), dálle sedm praefektur: llorníLan
Kassaj,
Slapy Stanlevovy,UeIe(2211,goKwan(4),
ana porušitelností (go—90901).Sekta tato rozštépíla se
dvě stra
jedna nazývala se „ktístolatraí“ ,
(2.3),Portug.Konžsko (21), orníCimbebasiesmlssií
Kunene (4ď). Katolíků je v tomto území 231358.
herdíc,tvrdili,
že téloyKristovo
bylo stvořeno, am„aktlstoeti,
že jest nestvořeno.
im
C) V Se erni Africe, v západní částí její, kde kteří
jsou německá území ochran ná Kameru a Toogo,
fysitského
patriarchŠy alexandrijského
llol.
klerus a vznešenějí
laikové zvolili 'límothea
za jeeho na
Églgjcké
řeží, državy
La _os,Severní
Gambie aa jižní
SierraNigerie,
eone,Zlatonosné
španělské stupce řivržence Severova Theodosia, kdežto lid
drža
io Muni a Rio d' Oro, Portugalská Guí zvolil privržence julianova Gajana; odtud se a. na-
nea, vraínicouzská kolonie Dahome, Pobreží slono zývali také „Gajanity'ť
Ve prospěch a-ů prý“
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r. 1617první biskup spoe

cís. justinian vydalělzvláštní edikt, jenž však se ské & korbavskě či modrus
ztratil a snad nezn ll|(1r_01ineposrušitelnosti, nýbrž
proti
UP impasslbllité
618, Krytí. těla
Círk. ristova.5[5Slrvn.Í'Íergeurďt/Izr
děj
51.|

'ch diecesi aied
senj

cesni synodě svolané do Bribiru (nFěstLGtčkovachor

vatském Přímoří) zasazoval se onové vydání litur

brevíře a misálu
Práce ale
ta byla
svěřena
Afthoníus(Aphthon1us)1.Žlv.,biskupvZeugmě
(Mesopotamii)
ve lV. stol. Zprvub l mnichem a Frickýchknih
antiškánu Františku
Glavinióovi,
neměla
žá
představeným mnichů syrských v je nom klášteře
[za Rafaela Levakoviée.
A zemř.
30. jrína výsledku
1649 abaž lpochován
v mariánském
ko
svrsko—řecke'mv Meso otamii; po 40 letech zvolen douciho
stele na Trsat ě.
lip—.
biskupem,
ipak ivot
dare/,
llist.veda
relig.c
—2 assketickš'.v[Srvn.
PersiiTllea
za

ronásledování Saporova uprostřed stol. IV. Mart.

52 2.Nloistop;v ,;504
církviNil/e:,
řec těhož
dne Boll. Acta
Kal.21,314.

bsAg'labítl Pietro

Paulo,

malíř a terrakottista,

u. 1470 v Sassoferrato, -. kol 1540 v Cupramon—
šana.
M.! „Trůníci
mezi
sv. Petrem
ebastiánem"
1497,Madonna
pinakotlieka
v Padově),
„Naa
rození Páně“ 1511, v kostele s. Maria del Piano

Agalllanos Theodor,

jáhen a chartofylax,

později
správce za
chrámu
(.uéyas' Gennadia
OÍKOVOUUG)
ofievrchni
v ařihradě
patriarchátu
ll

Ž\prvé pol. XV. s.tol Pád Cařihradu neučinil konec
polemice proti cirkvi latinské; k největším od
urcům jejím ánleže
Psal proti obhájci unie
fanu
Argyropulovi
(spisA'elio
oti ěn vderMig—ne
G.
O L 111
. Sn'n. [(rumbať
er, Gesch.
byz. PLití
(Mnichov 181J7),121.

Agapa v. Agape.

vFortunatema
Sassoferrato),e „Madonna
janem naKřt.,
agapé v. agapy.
zajimavýmsepsv.ledem
měsssv.
to
Agape Agapa) s.v . A. a Chiiona, pannya
tSuassoaíerratov
(1519—21,h
kostele sv.svého
For mu
„Sv.pozadí“
Benedikt
akožto v ochránce
uč. za
iokleciana v Thessalonice. Mart R.
řádu“a(1524'lnvkl. kostele
Crocet t.).aj
Z ejho 3. dbun:a „Thessalonlcae passlo ss. vlrginum Ága—
terrakottových prací nalézají se některé vlesi, vNo
pis et Chionae sub Diocletiano imperatore: quae
cera, v prací
Arceevia
(oltářez
polěvané terrakotty na cum Christum negarc nollcnt, primum in carccre
způsob
Lucy
della zRobb
maceratae,ibipostea
in ignem
mislsae,
intactae,
oratlone
ad Dom
m sed
fusa,a flammís
animas
gabíus
biskups. veronský
ve reddiderunt.“ — 2. A. mučedník, spolu s Donatem
111.
Astol.
M (Ašapiusk. sv.,Veronae
Agabii epi
scopi et contessorisf' iz heslo Agaplu 5.
aSabbin
art. R.
enad
a a mě.
v Ternic (velll. stol.) Mart. R. 1.5 \in.: „Interamnae

Age “'(/1701305) prorok za časů apoštolskýchí
Tehdůlšvli někteří
obdařen
ni mimořádnm
s.v, abykřesťané
víra Kristova
rychleji
se širimla
av říci ve víře posilování a kživotu křesťanskému
1 lásce vespolné povzbuzováni bvli. Někteří z nich
ěmli dar roroctví, a k těm
mapatřil A. V Antiochii
předpově
tamní, že
proroctví

s. Agapis v. et m.“ — 4.
nna a mě
iko
medii za Diokleciana. Mart. É. 28. pros. — 5. mč.,
jedna ze tří dcer sv. Sofie; v církvi řec. 17. září
v církvi arm. 4. srp.; v cír
at. pod jménem

lCl'hsagšitas (v. 1) 1 srpna. Srvn. Nil/LPIKal.21280;
ěl všeobecný hlad a pohnul tak křesťan
Agapest,
(Agapetus,
Agapltus
, papežov
učinili sbírku pro křesťany judské, kdg'
].
—36, adooby
panství
vychodnich
jeho
za Klaudia
(41—54) se že
vyplnilo
( k. Gotů v ltaiii,5 obhájce zoarthodoxie proti arianismu
VCaesarei
předpověděl,
sv. Pavel

a monofysítismu, syn Gordiana, římského
obpres y
tera. Sám byl presbyterem při kostele sv. jana a
Pavla. Odebral se do Ktple, kde ěmlu cís. juusti
niana [. vyprositi mír pro východogotského kiále
Theodahata. Sesadil tam patr. Anthima, jenž byl při
vržencem monoíysitů, a dosadil najeho místo Mennu
beatusl ucas in Actihus Apostolicisscribit ), v církvi' (Mcnnasv t.). Stvrdil vyzn. víry císařovo. 2. v Ktpl
22. dub. 536, pochován ve chhránně sv. Petraav Římě.
iŠŽkéan dub., v církvi kopt. 4. \in. [Ni/ler Kalžl,
církvi
V MaPapae,
rt.
.
Agade, sumerský název města Akkadu. A. skládá Sv.
toho 20.
cln
nezáříse (včte:
„ ořec.
edm 17.
die duus..b).
Agapíti

vajerussalemě
od Žldů
athoranicon
vydánPaschale
v ruce po—
ha
nů (Sk ap. bude
[10 ").
Dle (Iiho
b '1
jedním 7. 72 učzedniků. Zemřel v Antiochii dle je
ně
smrtí přirozenou, dle ]inv hsmrtí mu
učed
nickou. Pamat kaajeho světí se l3c ún. (Ma.rt Rom.:
„Antiochiae natalís sancti Agabi prophctae, de quo

se ze dvou sumerskýchslov: a a:

oru a, de:

morat."sanctitatem
Srvn Nilia b. Kal2
2. A. 11.
oGrešoriusl Malgnu_scomme
oheň; tudíža adezkoruna ohnivá, narážka to na cujus
lštar, ochrann božstvo A., která jako jitřenka a ve
n. t. v pr os. 955 (dle jiných v srp. 956).
černice- Venuše uctívána a třpytící se bohyní nazý Zastával úřad svů důstojně ve smutně dob ě, kdy
kníže Alberich ovliádnul Rim. Pozvedl vážnost pa
vánna \'ečernice.
V A. uctívána
zvláště
jako jitřenka, v[Erech
pežské stolice vnější kuriálni politikou (v Německu
jako
Ostatně
vi7. Akka
a.
Agag (Itó/. Agág, LXX žlyáy). jak se zdá, jmeno a Francii). Proti násilnickému Berengaru ll. obrátil
králův amalekitských vůbec, odobně jako iarao ek Ottovil., jemuž při organisací saských bis
kupství
velmi byl nápomocen. R. 948 stvrdil práva
jméno králův egyptských. Zvlá tě však rozumí se
]lm onen král amalekitský, jejž Saul orazil a proti arcib. bremsko- hamburského na nordické uzemi
vůli Boží ho při životěz aachov 1. ZDatO bvl Saul missijní a schválil zřízení arcib. magdeb., jakožto
od Bohaz a.vržen Samuel p
ám v konal na střediště missijni. Spor o arcib. remešskě rozhodl
A-ovnrozsudek Boží: rozsekal jeijalgala. (1 Král. ve prospěch Artolda proti Hugovi z Verman
doisu.

Srvn.

Kryštůfek, Círk. děj. 1, 699—700, 11,

Agagský, lzbr. há-'Agági, tak nazývá se část 1., 189—591.

Agapet
(A apetus,v eq'ry
A apit,ii Agapltus)
sv. 111.
Aman
gaŽ:17111_1,r.d:
„de míněníe
stirp starších
Agag“, (jos.
„Aga ites
") Est.
3110,
_8'
dle
l. Ant.
X1. biskup_
synnšdsk
za Theodosia
6, 5) proto, že pocházel z národa amalekitského; (408—),
byl _vzpnvumace oníánem, obrátil se
Oppert (Commentaire historique et philologique du však s klerem i lidemk pravé víře. Neni jisto,
livre d Esther, 1864) upozornil na to, že v nápisech
zda jestvyznavača
ottož ným mč.Mart.2iš4
s AM,cm 'enž připomíná
se
„Synna
klino
ových v Chorso badě nalezených krajina zvaná jakožto
Agag byla90
590části Médie. [Srvn. Vigauroux-Pad/alla,

dae in Phrygía s.Mart.
Agapíltiepiscopzift
ecc.l7,3;b'a/l.
11,480.
.(Sokrata H.

stevnik.otomm
nich kyj:. evský,
Agalíé
(Agallch) ( an
Kř.,),rodem
Rjeky,
kněz
léčením
nemocných,
1095. Sv.proslul
č1.na. nezišt
(Bol/.
řádu
sv. Augustina
oustev.
lektor zbohos
oví,
od ným
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_luniusl,
Círk. rok IV, 3.m
14.) A.
Pona
marw, 135;
() e[(u/da,
1,248—
vePre
neste
za Aunrelíana (275), í5tí1etý hoch, stat.

ega etky (agapetae,ů/a7ín1ai)

nazy
"vany

byly posměšně) hlavně od konce stol llt. yBohu
zasvěcené ve světě žijict panny nebo také vdovy,
jež ke své osobní ochraně a ke správě svého
jmění braly do domu svého muže, rovněž slibem
Akta
z
pozdlější
době,5
nespolehlivá.
Mart
1897,490(n
Ravene
( Ball.
až
18.
s.rp
l)Aug.1 ISk. v—,39
Armia-ta
čistoty vázaného, nebo také mnicha jako (žyanq
232).
aRL)16. bř.: h„Ravennae si.
Agapití
sco i Martn
et confessorís“.
imský,
za epí
cis. 105“ (dilectus, frater). Někdv též spravovaly do
Ha riann, spolu s rodiči Eustachiem a Theopistou, mácnost ahos spoodárství kněží, ba i mnichů, do
jakož i bratreem Theop istem Mart. .
.
Erovázejíce
Spolubydlení
tere nazyv 'enoina
bylocestách.
vzhledem
kl on!), takovéto,
5 bratr
„Romae passio ss. martyrum Eustachii et Theo
istis, uxoris ejus, cum duobus filiis Aga íto et ským, účel.!pómgg, a při němž zajKisté byla také
heopisto, qui sub_ Hadriano imperatorc amnatí idea duchovního manželství v křesťanském staro
ad bestiass, sed Dei ope ab iis nit laesi, in bovem věku veímí rozšířená, nebylo v jednotlivých připa
aeneum candentem inclusi, martyrium consumma dech bez nebezpečeenstvl a zavdávalo začastě

podnětak pohoršení
nebo století
asponnk11.,odezřeni.
Proto
runt.
npapeže SixtaMart
11., s nímžspot—u záh
podstou
it smrte mučednickou.
od polovice
setkáváme
se

7.
Mar po
uševskíj,t
sv.' rus.,
5 hasy, činí
které
zavrhují. E.p
V africké
v druhé
0.1
1. otl,
zal. mnichkl.
v puustiněsotoveckého
při řekách církvi
tak spožíubydípent
jž
. stoto
Cv.yprian
4.
Tarnaze a Markuší klášterZ„Markuševský“ se dvěma
chrámy. 0byvate1é_"jedně sousední osady, kteří
územi klášterem zau 'até pokládali za svůj majetek,
zavraždili jej 1584. '1'ě
ělo jeho pohřbeno bylo mezi
kostely jim zbudovaným: a nad ním
stavěna
kaa.ple
..A Ponamarw v Bog. cm:.
251.

.). Daleko více však než na západě rozšířilo
se spolubydlení takovéto na výchoodě od konce
století tlt.,agapetky upadaly při tom namnoze do
špatně pověsti Proto byly nuceny protl zlu za

synody,
jako Bohu
na pr.zasvěceným
synoda ancyrská
r 374,
jkročltt
e. 19.
za ázala
pannám
by
dlítí s muži wg: ůďb'ltpág. jako sestry. Nicmene
pet n(Aňa
apítus)clsai
1. 'áhen
při kostele1. ani kánon tento zla úplně neodstraniL Patrno tak
svAšaofie
v s.pít
tpli, A
vnovaí
justinianovi
z
toho,
že
i
později
sv.
Otcové
proti
zlořádu
vy
o jeho vstoupení na trůn (527)spis „Ex.?eat; "Kč
stupuji. Sv. jeronym kárá ostře mnichy ssyr ké a
(palalwv naoatveuxu' >“ 72 kapitol), v němž po
egyptské, kteří v městech bydííli pohromadě
učuje
panovníka (Mig/lt
PG. ciao
LX XVFlovlínnostechkresf.
1163—86) Srvn. Krumóacher,
Gesch. s l'lannami Bohu zasvěcen' mí (Ep. 22. ad Eust. 14.
der byzant. Liter? 456- Hra-fer, Nomencl. 134
Aňapetarum Restis), rovněž tak čim
Efifalnias
( aerepís
032.opátu svnapsal
jan Zlatoústý
na po
2. z Paíestríny,
minoritaret., lektor theol.., potom čtku
svého
proti zlozvyku
cn. detinitor, censor theol. akademie „Sapienza
onsultor indexu a sv. Olticia; zúčastnil se kontro tomu zvláštní spis- Heel 101; už; IGVOVLZGQ_Lu';
versi o probabilismu, ehož bylr rozhodným od avvotzsiv ávó'gáaw, quod re ulares feminae
viris cohabitare non debeant.
eprve však se
půrcem
Sp. costumc,
„Lezioní neivote,
vare
íl buon
veri ordinate
tedeíi“ (Ě imconser
1792),
starověkem mizí agapetkš : dějin. Bin/arím, Denk
mr
wtírdigkeiten 111
513; Adla/ir, Virgincs
„Esameatcritico--teoíogico
di quanto sopra
ha scritto
Ch.A eD GianvincenzoBoígeni
ipeccatiil subintroductae
mortaíia dubbí; e suíle cir
ircostanze notabilmente
Agapié
(Gapié),vmalíř,
kol. 1540zdržoval
na ostrově
Črr-su
(Cherso),
íeetch„. 1562—76
se
a„dea
gravanti
Ia maíizia
deííc omortali
c_olpc“ (t. 1799),
genuina
delta carítá,
amor di
dDio“
1800 v ímě. All. 1563vobraz vživo ni velikosti „Sv.
„Lettere d'aviso a un confessore novello jeronym“
pro ilíyrskou kotvíejv í.mě
contro í'opera avente per titolo: lztruzíone pratica
Agapios (Agapíus) Landos, n. na ostrově Krétě,
per i contessori novelíí“ (t. 1805), „Notizic storíche mních na hore Athonské uprostřed stol.
V.,ll
intomo ai luo
dí Terra Santa“ (t. 1793)
plodny spísovsatel řcckýMenž
překládal
staršiXspisy
tafrasta
a Thendoreta)
. z sv.
Vincenl'z
cze
řáduvydal
řeh. reccké (zvl. Simeona
kanovn
Augus na,(Vincentinus),
1493,
a1540
v
běžný
tehdáž
dialekt
řccky'tn
si;
1177
zotvilv
rve řeči sv. Petra Chrysoloizca (v Ěolog
1.534 — 4. protoierej lavry trojické v Sergejevu. quezšgav (há/Zenow“). 5/5 Blp'Mouuoatůta-rov,
_Sp. „Žizň prep.

otca našsge () Antonija Velikago

i e 0 nastavíení'a
ustnyja i písmennyía
vonopodvižni
česklja
[asketic á ducho
naučenil“,
Petroh

Aaonuavov a_uaqzwlav mnu/ala (Ben 1641),
To tpuywccuzqgwr [pa/.zrgwy ég'qut'řěv naqa
(dcoówonzov ěmaxónnu

roč yazaotházov

agauuzazov zač
1865.
arc ím
mandrita kl. bogojavíeínsnkého Kí-gov (t 1643),asozozáng
uGrigoria
města Oršy
v gub. archíep.
mohylevskkté.lby.:
Bogoslova,
] ego pastyr'
Zugyóouvav(t 1643),szlíov 7a'onuevov Jr,
skaja d jateínost“ (Petro011.1869k),p„Žitieprepodob zarytí—, Év m cí01_7eyga[l_1m'—1'0Lnyvut ze zal.
nyja materi nastavleni'
našeja Sinklitikii
i leja duchovno
od cuyaž clg ó'óšav zňg vnsgvuquou
vižničeskíja
a“ (t. 1871)„
izň sv asi

íija Velikago archiep.

esaril Kappa"okijskíja iego

žasttyrsk aja dějaltleínost“ (t. 1873), „ ízři sv. Joanna
1atousta(go,1 87.4
arch epk6p.1, lex
i ego
děja—
teínost“
xan pastyrskaja
der Skvorcov,
protoíerejt 1782, kaz—ateícírk. akademie moskevské
8177,—89potom představený kl. sv. Mikuláše v Pe
rervě (gub, moskevská), ak seminářů v Kolomně
a Voroněži; :. 1811. V r.uskěho překl. Vyznání

zal udan

961011 TQÍGČOQ (t. 1643); překlady spisů

Simeona

Metafrasta: 131491107zakoúysvov inóywv, zov
zámw ol wgmózegoa 8101 zam ayíwv (t 1544)
a Btďlíov založ-yellow Néag Hagúd'ewu; (t 1664)
aj. Srvn. Palmznzn, Nomencl.1, 17; Krumóac/wr,
Gesch. d. byz. Lit. 1897, 184, 199, 202, 903.

D_Agapíos (na
(A apíus)
Leonardos,
eloponnesu),
stud. n.na1741ve
evang. městě
škole
sv. Augustina („lspově anija blaž. AAvgustína'g Dimitsaně
Moskv
va 1887.
7.
denskij, vychovanec ve Smyrně, 1764 vstoupil do kl. na hoře Athonské,
později zřtdlí kvetoucí kolu ve svém rodišti, ež
moskevské
akadesmie,h1851
představený
moskev
však zanikla v bojích eků proti 'lurkům, načež
ského
kl. novospas
z,. 1877
,.rp. „Prepodobnyj
.působií s úspěchem jakožto kazatel; :. 1815ž.
jgsií
Volokalamskíj“
omencí.
1., 18—19
9.k(Moskva 1847).Srvn. Pair/Lien, vydal sbírku kánonů- Xu/„ioyr návzwv za'v
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leguv xm. ůeíwv xavóvwv 'uur ze ayiwv (c. 1,64—182 rozumějí však jimilasi equn e. Názor
'Anmnókwv, zui oímvyermwv ovvóó'wv a_ua v novějšdíe obě někteerými u encl, jako %atiftolem
dě za), zomzwv, ovv zovrotg zal zwv lormuv (v„
s'dhisgi.bet théol posit“ Pař. 190 a
$(R.bev
904,1)
tvyslovený
a háje
ený,
že sv. ave
Ko
or. 11"
“,k teréžto
místo
pova
áyuov naráng
Ttu'V nať Iólar (Malým-q Ladeuzem
oávzwv, kai unu ovvóómv oírounevutúv, i;
žováno bylo
pro existencí
agap,
o a-posud
á-ch, rlzaklassické
o eucharistií,
a že proto
zwuxzíw .?eogthnwv, Gul)syJÉvzeg či. čm nemluvi
rpugtuv StB/iw? (Ben 1787). Společně s mnichem nekárá zlořádů Bří)nich, nýbrž spo 'enl nasycení
un em třeev.a odlrrntnouti,a
d'Ilist. éccl. bll také odmít
Nikodemem sestavil podobnou shirku nazv
azvanou snuteucharistií,

Hrádkov. Palmz'en',Nomencl.1,17—18.
Agapit, Agapitus v. Agapet.

Kirchengesch.

Abh. u. Untersuch. 1111.
3Bd. No. l.)

Theatinšem
('lheLonA on
ape 1901)
and the
E_"ucharist
in the
vearlyc
urche,
a jinými.
Neméně

Agapiuss
1. hmč.v Caesareji Palestinské za jisto je,že Tertullian (|. c.) p_opisjue a-y, a nikoli,
'ak tomu Batlffol chce, liturgii euclharistclkou
Dioklfeciana(300.1) rt.R 24.1)
č.

očátečné úzké s ojent agap s eucharistíí uvolnilo
frodisiem
hart.
R. 28.
cuub. m, Caralikppem
bs
um
rmtč.a zaÉusebziem.
Valeriana spolu
s bisk. Eecundinem v Cirtě (Constantine) v Numidii, se již ve století S1.,začkoli vjednotlivých krajináchč,
v Egyptě
VII, 19; Soc .,V 22), ješ
kdež by“| dlouhý čas vev hnanstvi. Mart. R. 29. dub. jako
déle
trvalo. Nepořátmlky,jak je již kárá prísně
—4. mi. v Palestině za iokleciana. Mart. 19. srp.
sv. avel (] Kor. 1120 násl.), a které postupem
m5. v Edesse v Syrii za Maximiana. Mart. doby
přirozeně vždy více se jevilv, byl asi toho
. bisk. novarský od
447
lpříčinou. A--y konány po téénadále veget („post
(dle ljiných 4—38).Mart. R. 10. září. — 7. mč. vSe
bastě za 1icinia. Mart. R. 2 listop. — 8. mč.v Cae ulmína" Tert . |. c.), eucharistie slavena naproti
tomu ráno a žádáno aby gřístupující ke stolu
sare'i
Palestinské
za cís. Galeria
Maximiana.vMarti.
20.115
' „Caesareae
ln Palaestina
s. Agapii Pánč byli lačni Výjimka in na jen po některou
dobu
na Zelen čtvrtek, kdy na pam
ámtku ustanno
mart., quiosub Galerio Maximiano imperatore da
mnatus ad bestias, et ab iis nil lacsus, lapídíbus vení večeře P ně předvýsijletíní sv přijímání bylo
ad pedes a pensis in mare demergiturf'
9. syn dovoleno
něco3 ožltt
ně tak
dovolila na
sy
noda
v
Hi
.
28;
ysynoda
trullská
sv. Eustachla v. Agapetó. (v některých vyd.Marty proti tomu odst3ranila ituto výjimku. — V 692
původní
rologia nazývá se „Agapitus'g vjiných „Agapetus“). svě podobě daly se a. udrželi jen ve skupinách
Agapius v. Agapios.
početně omezených. Jakmile počet věřících v edno—
tlivých obcích křesťanských vzrůstal, bylo porádáni
apy se
(ČYÚTWL.
lásky),
vysgytá
nejdřívehody
v llstě
sv kterýžto
judy 12., výraz
byly takovýchto hostin spojeno s různým) obttžcmia
rvních stoletích křesťanských hostiny rázu více
ještěd nkesnadnéji bylo lze udržeti při nich dobrý
ořádek
a zabrániti
všem proti
zlořádům.
Byl-Ii již
sv
rnrné
bohoslužebného,
jichž sea kúčastnili
všichni Bo
esnťaé
bez rozdílu slavu,
nimž zvláště
avel nucen
stupovati
nestřídmostl
a ne
majetnější oblacemi řlsp vali. $ počátku byly úzce bratrskému smyšlcní jednotlivých účastníků, ký div,
že v pozdější době ještě více rostl nepořádky,
spojeny
obětí
euc arisn'ckou,
po
nich sbyla
slavena,
a tonán ež| bevzprostředně
vprvni obcl zejména egoismus a duch slrannicky, a že )roto
jerusaalemské denně v domech soukromvch (Sk.
také množí se nepříznivé úsudky o a-ách
lee.m
Alcx.udržovaly
]. c., Tcrtul
Dejejumakc.17
atd).jako
Nicméně
se dále
e,
méně
výraz
ap. 240).Počínalj; a končily modlitao u; poživáno při a-y
mch maso,v rukou
chlé ovoce
a vmo
nejdříve
apoštolů,
záhv ízení
byl jejšich bylo
svě
skutečného
života
společného,o
spíšekterou
jako
omínka na
min
ustlo
ajka nýhrž
podpora,
řeno 'áhnům. Vzoret tpro avečeřekPáně, vz
ři ni Kristus obět eucharistickou ustanovil (Matth.
éto formě jednotliví boháči při pohřbech (aga
18 násl.), účelem b 10 připomínati večeři Páně, pae 1unerales),při svatbách (agapac connubialcs),.
zevně projevovati,uuržov ati a síliti bratrskou o svátcích mučedníků (agapae natalítiae) dávali
chudým,
jcch sami účastnili. Klems do
lásku mez: křesťany
a podporovati
n-ách zrcadlil
se jassně chudé.
duc vSku
ou stavoval se však k a-ám dále, hlavně proto, aby
clho bratrství, vespolné lásky, kterou tehdy věřící při nich udržoval pořádek. Mimo to a-y přestal
vynikali, a vyrovnány byly protivy mezi boháči a býti tak pravidelnými jako byla bohoslužba, zvláště
chuďasy mezi svobodnými a otroky v životě sociál od té doby, kdy byl0 zaakázáno konati je v c-hrá
ním. Z erusalema rozšířily se a- y rychle do jiných mech a kaplích, aby misto posvátn nebylo zn-e
Po grvé
učinila
synoda
laodicejská
obci
kol 380, zapov
děvšítakc. 28.
konati
v chrámech
a-y
lové křesťanských;vn
sami, jako na př. věkterých
Troadě zavedli
(Sk. pjeaaošto
—")a svčcováno.
v Korintě (l Kor. 11:33). V obcích ohansko- kře a vd omě Božím jisti; O něco později zakázala
sťanských přispěl asi k jejich 1'021říeni (ne za synoda v Hippo 393 c. 29. konativ chrámě veřejné
hostiny
vyjma
pro
cizince;
posledně
opakovala
vedení) zvyk pohanských s ssitií; nebyly však
zákaz tento synoda trullská 6
' o
konányudenně,
nýbržzapravděpodobně
prvnínebo
den
t'
nedéli,z
předsednictví jen
biskupa
věděnš
byvše
chrámů,
z oby eje,
a toz tím
spíše,přicházely
ježto již 7a-y
prřednamnoze
ttmz
kněyžíml
Ždalín
byly a -Ktlnvíobbyče
íkrvi všeobecně
přijatým,
je sporno.
li oemv
nich lDidaché
(c. 10, vládlo o nich mamnoze nepriznivě smýšlení, přes
nemožno řesně rozhodnoutl. Pro Východ dosvě to že ještě synoda v Gaangře
e360 proti Eustathia
čuje je linius
; v listech v.lgnác
nům v ochranu je brala a pohrdatele vyobcovala
(c.
ll).
Duch
křesťanské
lásky,
enž
se
v nic
vyskytá se sice výraz
pc, cvýznamu však
širším) pro Kart
rthago klassickýmvsvědkem e Ter tak krásně kdysi jevil a i nejzarputilejši odpůrce,
tullian (A
A.po| 39), pro Alexandrii Klement lexan jako císaře ]uliana, obdivem naplnoval, neřídil jich
1m více mizela však láska, tím více vzmá
drijsk (Ppacd. 11, l.), v Římě vyskytají se na konci víc
stolet 11. Justin po isuje v Apol.
65s
boho haly se zlořády, tak že osléze sami pohané a
služebná shromážd ní křesťanů, o a-áchs však vý
bludařsitvyužívali zlořádů
na cirkev
aust. těchto k24útokům oslednimi
slovné zmínky nečiní; „convivia pudica et sobria“ (Augu
u Minucia Felixa (Oct. 31) znači nepochybně a stopami aí'ap setkáváme se na výchoěv
- (nikoliv eucharistií);
canoncs Hippolyti mluví lett vn|.; na západě dovolil je RehořoVeliký Žště
o hostině pro vdovy (c. 183- 185) a pro chudé nově obráceným Anglosasúm o svátku sv cent
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chrámů (Ep. 2, 76). jakousi matnou vzpomínkou
na a-y obnovila sekta ochranovských. Take vaes—
sínii a u křesťanů Tomášových byly ještě před
krátkouiamdobou
obyčeji,
ano lŠe'C
ravdgspodobně
trvají
dosud. vSrvn.
Maniac/li,
mi de

S. Agata dei Goti (S. Agathae Gothorum),
bisk. v círk. prov. beneventské, zřiz. v X.
Z biskupů zdejších vynikažjísm
zvláště: Felix Perettli
(1566—71),
pozdější
pae_p
tus V, cca
a sv.30.000k
Alfons
María zLíguorí
(1762-5) Populace:

primithviehristíanilll.
54; Cabralo,
Duíction
naíred 'carchéol. chrét. Rom
et de llíturg.
Paris s1907
l.t
Agata (Agatha) sv., panna ze vznešeného rodu,
77
mani, L'agape dans l' ěglíse prigjitíve. tanii
umnc.nazaSicílii
pronásledování
Dnelciova
v Ca
(así25
25
eno jeji vyskytuje
se
A,gar Itór. Hágár, egyptská otrokyně, již pojal jíž v nejstarších mar l'rologiich. Akta ejiho umu
eni jsou prastará,aae později značne interpolo
Abraham se svolením a na ponuknutí neplodné
Sáry za poboěnou manželku. Když A. nad paní vána, kriticky dosudn nejsou zpracována. A. byla
k
rozkazu
přaeíekta
Quintíana
jata
aukrutně
zmu
svou se vypínala, trápila jí Sára tak, že uprchla
odříznutim prsou), načež zázračně uzdra
na poušť, ale anděl _zjevivši se ji napomenui ji, ěena
vena. otom znovu mučena na ostr' ch střepech a
aby se vrát
ila.1 Vrát“
tívšidpyž
se porodila
Abrahamovi
Ismaela
Gen.ozdějí Sára
se obá žhavěm uhlí, kterémuž utrpení po lehla v žaláři.
Mart
orn. .
. v církvi vých. téhož dnne). (.)d
vala, že Xbrahamovým,
lsmaei yl spolups
dědicem
žádalajejím synem lsákem
by A. dávných dob uctívána zvláště jakožto patronka Ca
i s lsmaelem zapudil, což on se AsvolhenímBožím
uěiníl. A. bloudila v poušti Bersabě. Kd

kterou s sebou v lahvici měla, byla str vena,A

tanejc
celé Sicilie,
zvláště
buchůma Etny.
[Srvn Boll.
A. proti
Ss. ezhoubným vsý
Ala!rd, Hlstolre des persécutíons (Páně 18061318
násl., Nil/:: KaL'-',l 94—-95.] Sv. A. bývá zobrazo

její žíznlučiní
zemře.
Anděl
jiv_zoufalství
však potěšilmyslila,
zvěsti, žežesňnospodin
potomstvo
syna jejího v národ veliký. Bůh otevřel očí její,
že uzrela na blízku pramen, z něhož napojila syna

svěho
eallegorického
ladu
sv.
PavSGen.
a (Gal21041).
42331) A. vyobrazuje
SZ navýkl
Sinaji
daný; nebot jako A. syna Abrahamovi síce dříve
porodila nežli Sára, ale zůstala přece nevolníci a
otrok ní a zrozenci svemu nemohla přisvojiti dě
díctvr pravého, svobodného syna a potomka Abra
hamova: ta 32.1 zplodil židy nevolníky, kteří pra
vými syny Božimi nebyli a pravé svobodě se ne

těšili.
Naproti
tomu
a syn
její lsák svým
jsou
předobrazy
NZ--a,
jenžžSára
přinesl
vyznavačům
pravou duchovní svobodu a právo na dědictví Otce
nebes

Agar William

Seth, u. 1815vYorku (An lie),

odr r. 1856 kanovník kapitoly plymouthské. B ve

lice zběhlý v asketické a mystické theologii. lydal
sgisy Rosminiho s cennými poznámkami.
řics n.g(Íilluw, Bibliogr. Dict. of English ZCaltho

Azarej, Agaraí, Mr. Hagrí, LXX 'Ayagl, do
mnělé jméno otce Mlbahara, ednohto zreků Daví
dových dlel.
Paa.r 1153,kde
Náthanův,
Mibahar
sny garaj";Caltec„jocl,
v
rl.2bratr
se čte l,lgaai, syn Náthanův ze Soby, Bonnír z Ga

laad“nepochybně tedy nutno slovo „Míbhár“emen
ocbál“v. (:
ze Soby)," a „b-en-Hagri“
vdovati
„Bán ivH„mice
Haggádí“;
Bofmr'.

Agarlejšti, Agarenšti (Vu/g. Agareni, Agarei,
hbr Hag-rlim Hagrim, LXX ul Ayaoqvoí, "Aya
paint), arabský kočovnický kmen pastýřský Ně

Obr. 80. Ani.. Seilz: Sv. Agata.

ána v dlouhém
závoLi,oruna
držiea nádoba
v rukou sepalmu
straně bývá
žhavým&

uhílm. asto zobrazována A. tak, že vrukou
kteří
že (jméno
měli
po Agar 'klelště,p
matce míní,
lsmaelov
A ze „Agarejšti“
svého území,
východněgod
misku, na níž uřezaná prsa leží (tak již Filippo
Líppl; zejména často však v době barokní, z nově'
Galaad
Saulova
uzeml_ežiciho, zamčasu
'9--;22)
usadili od
se Rubenítů
v pusté Arabvliii šich
na př. lan Híppolyt Fiandrin). iní umělci zn
po )hže Moabitů, s nimiž nepřátelsky se chovali
vůči lsraelítům (Žalm 827). Bíblíěti A. jsou nepo Piombo, Fr arhíeri Guercino, Ant. va
ch bně totožni s Aygaíoc Strabonovými (XVI,4,2) zornili sšcénš : jejího umučení ( ebastiano dei
tolemeovýmí (V, 19, 2). Dle domněnky Níebuh— Z nověj
Seítz znázornil světiciD vycžaalrvárni,
rovy (Arabíen 339 nsl)mmožno snad stopu starého kterak anděl obvazuje prsa jeji (vízeobr.VSO).

jmén
na A--ův hledatí ve jménu Hedžár( (H,edžer) jež
značí nynější územi u zálivu perského.
Agassi: Louis, u. 1807,z. 1873, rodem Švýcar,
znamenitý řírodozpytec, zprv
rvu prof. v Neueháteiu,
později
ev. Amerríce (v Cambridží u Bostonu);
odpůrce darwinismu; ve spiseech svých projevuje

Dem/„rikonoá

,40—1.—-]

A--yssvě

tivaly
se v nA--'am
t_erých
a5voda (t.
zv.
A'-m ci:/de',
va krajinách
a. Na chléb
ř. v agendě
olom.
z r. 1694 111,14 jest„ Benedictio panis et aquae in

fesÁoh
s. Agathae ceontra perieulum ignis".
gathn

Agathangel

So lov'ev,

arcibiskup volyňský.

N. 1812, stud. ve vladimírském duch vním semí
nosti
.Km/ler,
Das Chrli náři a na moskevské duch. akademií, kdež 836
víru vtvarů
Bohaora aníckých.
uznává jedlnotnou
ideu Boživ
dosáhl diplomu magistra bohosloví. R. 1842 stal se
stentum 225a
und clže2Vertreter dserrneueren Naturwissen rektorem semináře charkovského, 1845 rektorem
schait"
Český slovnzik26
blhovědný !.
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Agathangeios — Agatho

sem. kostromského; 1854 rektorem kazaňské aka
demiee; 1857 biskupem revalským, 1860 vjatským,
1866 žitomírským, posléze 1868 povyšen na arcib.
volyňszkého;z
.S).
„510 a" (:
řeči)P.etrohr
1848,2 vy.
„Objasnenie
oslanija
sv. apo
stola Pavla k Gaiaiam“ t. 1854; „
apremudrosti
lisusa, s aSirachova ,skratkimobjasneuiem" t. 1
„Knliga
ova
(]oba) s kratkim
m" Vjatka
1861. [Snn
'n Palmer-í,
Nomen ob asnieni20]

Agathangelos v. Agatha nge

Agatho

A _athon) sv., papež 678—681, rodem

ze Sicílie.
oi monotiheletům
konal
synodu
v Římě
níž shromážd
se 125
bisku
upů, &
dal

Rrotí
nim ilva
listy dogmatické,
crsaři
onstantínu
Pogonatov,
v nih žadresované
vykládá správ
nou nuaku o dvou vůiích v ežiši Kristu: božské a
lidské. Prvý z listů těch vy el od papeže samého
druhý ve jménu jeho a bisku ů, na zmíněné synod

shromážděných.(Otištěn v ardouinově
kaci „Acta concíliorum“

publi

! 1079—1083a 1119—1122,

v Migm LXXXVI153,—1260
výňatek z dru—
athaogelus, mě. v Ankyře v Gaiacii s olu se hého listu v Denzl
eorvě „EnchiridionW“str.
ioekl
125—126.) Vpapeže
listě privěme
jest také
vyslovena
neomylnost
římského.
Lis zřejměř
rijaty
s ra
dosti
na
Vl.
všeob.
sněmu
vKtpli(
(680—
1), k ěnrnuž
iangathaugelus
n(Ag-athangeios),
nejstarší
kro
níkár
annéns
dle domnění některých
sekretář
krále arménského Tirídata 11. ve lV. stol., ač jini
A.
poslal
svoje
ležátř.
Vyslechnuvše
listy pape
žmy,
volali
shro
žění:
„Petr
mluvil
skrze
A-a."
dokazuji, že o sekretáři toho jména není hist. zpráv
a že jest to jen jméno iingovan
Pod jménem Legáti papežšti vymohli na cisaři Konstantinu Po0
tím zachovaly se děi ny Arménie (v textu armén gonetovi,Aže taxa za potvrzování olby papežůbb'ia
ujals ena synodě v imě 679 sv. il
ském i řec) od r. 226d 0330. Dílo to má tři části.
První obsahuje život sv. ehoře Osvětiteie, upo friedanabiskupa orkského, jejž arcib. Theodor can
štola Arménie, jakož i mučednichi svatých panen teerburský pron sledoval. A. zemřel brzy po řeče

st

lementem,] dblsku
em ankyrským,
za
30421
a.(iart
R.tohodne.)

Rhipsimy (Chropsimy), sv. _Gajanya družek jejich;
spolu jedná tato ást o Tiridatovi, původci těchto
pronásie ování.
ást druhá obsahuje učení 21ká
zání sv. ehoře. ást třetí liči obrácení krá e Tiri
data a národa arménského půsoobenim
msv. ehoře.
Cesta krále Tiridata a sv. ehoře k cis. Konstan
tinovi a pap. Sylvestroví, návrat jejich a smrt Ti

něm sněmě 10.1ed 681, doživ se věku 107 let, a

byl pochovánusv. Petra. Mart. R.l .|.ed („Romae
s. Agathonls papae, qui sanctítate et doctrina con
spicuus quievit in pace“
Apožívai veliké
vážností i v církvi vých., kter dosud slavi památku
cho 21.1.1an
Liber pouti/imitu—
(vyd. Duchesne,

ař.a1886),' a_e'- Wgtltmóac/z,„Regestaapo ontiiicum
Círk.d jíl/fell?
Konziliengesch.
1,25 Kryt/1felt
norum“ iSkoů
č.2106—2115,
ridatova
konec
Text
v nynější
způsobě tvoři
p_och
házi
asi celěhlosspisu.I
zolp ..sV
Arménsky
text Rom
vyd. v Carihradě 1709a1824; sprálvněji vBen. 1835 721; [Jurta-, Nomenc1. 1a 596-— 97.1
a 1862, řecký (zkrácený), jenž jest mnohem pozděj—
4Agatha (Agathon)
sv. 1.exorcista,
Mart.křest
Rom.
2. mč.v 1cilii,Ma.rt
R. 5.čmče..—3
ším zÉracovánim origináliu, vyd. 5 překl. lat. Stilting vojín “v Alexandrii, jenž za pronásledoveáni Deciova
v Bol
Acta Ss
111a P. 35.
de sv.
Lagarde
v Abh. zabránil potupení mrtvol mučedníků, začež sat.
der
Gótting.(.i
e.s Sept.V
d. Wissensch.
takšsýpře
klad vydah mechitaristé vBen. 1841. VicvtorLanglois
Ma 211.712.1-—4.
pros.; Mlčelívý
v církvi (Silentiarius),
ko t.
. ros.
ké
řeložil text arménský do iranc. (v„ Collection dcs Kal
opas[iMi/„
Ristoriens anciens et modernes de l'Arménie“ Paař.
n.Ní/m
1867). Srvn. Wzóer, Kat Ki ircche in Armen. (1903), ský, vrstevník sv. Makarila (cc2137 ).
Kal.2 11,4
7.41
— 5.1
ecgygě.]—
uc 'v.
nv církv1
132 n si., Bar-dmhewtr,h Patrol? 190
301) 520 521; kopt
7'. zŽÁří
[Nil_1n,Kai.2117
e.sstylita,
—

Guru/mší, Zeitschr.Ed. Tdeutsch.
(morgan
esell. stc\n1k
v círk. kopt.
po
egy14. ztáří.[Nai/z:,
tkol 250 zaKalřll,
Decia.706.1—7.
Woll. ActaSŠ.
XXX!(1871—60,
vRivista
di Filologia
l..;Octob
clrkvi rus.
2. ř; 11,41.—]
A.ll'ouomarcu
c.,l 264; v Be,/zel
ikonogr.
8.5 v Bo.
spisovatel liturg. („Dc officiis poustevník v Theodossevých pečerách, pohřben

1881/82,
7;—417 HurteTr,ÍNomencL
420.1 r.od
Agatkangelusl.
as
an ico 3karmel.,

: Casale,z.1786.

dioecesanis“,
angeiico in vigocvsho-pcčcrském
k. Sv. 28.srp. [A. Ponomarw
missis
votiviISMilán
B. M. 1763; „lDe hymno
„De sequentia
ll 266']

missa ss. Nominis jesu“ t.1766; „D_esacerdote
Agatho (Agathon) l arcib. bulharský („mo
impotente
longam
in dom.
pal ravský“, /1/a31ův ngáp'wy. dle sidla svého býv.
marum
et fer.
lil. etcelebrare
1V.s eq.q“missam67
. 67;
„De hora
bulh. města Moravy; jméno toto bylo příčinou ča
stého
nedorozumění v dějinách říše velkomoravské).
missam celebrandi a regularibus 7iex privilegío“
872 poslán byl od cís. Basiliav )oseiství do
t.
; „De missa votiva B V M nslabbatis“
879 zúčastnil se s jinými dv ma iskupy
tz.1769;
„De anno sancto
a.s Theresia,
Polák,jubilac1"
ze řáduFaenlza1773.)—
bosých karmci. Němec,
bulharskými
sněmu, svolaného Fotiem. [ afar'i
vdr'uhé pol. XV111.s .Sn. „Meditationes de B. Slov. Sta
tarož. 1,229 Vacek, Círk. dě'in české l,
Virgine et s. Joseh “;l „Respo
onsio ad quemdam
rus. kněz novgorodský v V. stol.
religiosum ord. s. rancisci, contendentem: monita
spirituaiia s Theresiae non suis carmelítis, sed rc stavil 1539 k rozkazu novgorod. arcib. Makaria
tor matis s. Francisci tuisse tradia.t
i,Vclikij mirotvornnjy kgru
ps ten obsahuje:
Agathen. dioec. v. Agde
dpaschalii'uí.é j. tabulek velikonočních k vý
A athias z Myriny v Malé Asii, 72.kol 536, ad ty
počtu
obv,dokte83%řipadnou
velikonoce;
zaujimaji
dobu
let od stvořeni
světa; tabulky
2. pa
vokt v Ktpli, z. 582 Sp. mimo básně (zvl. epi schalie Gennadia novgorodskěho; spotu vyvrácení
grammy) idějep. dilo „Účet tíž; Iovouwmov mínění těch, kteří očekávali b_rzký konec světa;
3 řeči josefa Voloc. proti judaisujicím haeretíkům
damníag“ v 5 kn.,zahrnující dobu 552—558,
o konci světa, 4. tabulky k stanovení novoluní;
kračováni 113811508
Prokopiových
. Migas
G 5. pravidla k výpočtu paschalii. Dílo to zůstalo
LXXXVll,
0m r v(vdist.
graecl mi
vrukopise Srv
rvn. k. Tramonin,Rukovodstvo kuzna
nores
1871,11it132—453).[Srv.](rumbaclwr
der
rbyzan
2,40—43nwm, Nomenc.1Gesch.
11484,
11ijučisel paschi
Christovoj“
(Moskva
1848), A. Pa
namarwv
Bog. enc.l,
—269
Palmien',Nomenc1.
3818311
History 81!
8of the Later Roman Empire (Lond. ,20.—| 3. mnich pantpkrátorského kl. na poloostrově
aathistg (a atisté), ital. kon e ace světsk ch Athos, z. 8871. S). ř.ec ofiicíum (akoluthii ke cti

)"

kně.í,v

oktšináři

Agatb
tbius v. Acacřus.

gr g

ý

mí'crt,
Nomenc lBoží20(lša'w)tře Osmómv.
pásuuRodičky

[Pal

„...—.;. „,. ...__ ___._..._ V..—...,...
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320—324; IV:/ler, Kal.,21 133, Bog. em' 1,270—
Agathoclía,
služka odvrátiti
pohanskéo (Paní,
všeli Kulda, Círk. rok 111,28; Det'zd, lkonogr. 11,41.12—
kým
trápením hleděla
Kristaježa jiposléze

vydala
jí soudci,dokteryžjí
dal vyříznoutí
a
pak
jí rozkázal
ohně vhoditi.
Mart R. 1jazyk
7 září.

Agathodor
Agathodorus)
1.bi
sku,
muč. na (Agathodoros,
Chersonesu, Mart.4R.
.bř., vcírkví

říjm
ml jáhna Rhea, průvodces sv. Ignáce antioch.,
světec Rchválív listech svych (Fl ad 11, Sm
mfym
ÍŽW
. za
Kulda,
Círk
rokr 1151,
841.— 3. mě.na.d Krétě
rvDecia.
Níart.
R. 23.p
[lSrvn. Allard

1.1,369.l_

.mč. vhPer amu
Decia.Ball.
Mart.
R.
3dub., bř—církvívy
ří za[Srvn.
Acta
sv. Agathy tak nazvaný.
55. Apriíís ll, 121—126hNille:,Kal.31, 301]

.n;

|.:

Agaunum, egaunští mučednící, v. sv. Moř
A? azzarí Ag 0 st' 1no, pozoruhodný skladatel cilrk.
žen
skíj), na
studoval
duch.
semináři,
1334vysv.
kněze,1v' 'arosíavském
stal se bisk.
suchumsk'
m, říms
:.1578v při
einé,z.
.
byl v éŘškoly,
Římě kapelníkem
„Čoíí egio ,ermanico“,

Agathodor (Pavel Flegontovlč Preob ra

1893 bisk.
stavropolským
na odd1607 v Sieně. Z jeho četných skladeb udtež uve
vedení)
v zákon
č Božiem,. S.íja „Nastavljenie
načalných (počá
tečních) učilišť“ (12
., nejno v. Petrohr. 1905); deny:
canciones,
quae quinis,
is, septz,
octonis„Sacrae
ue vocibus
concinuntur“
4 sv se(íma
„Us
sspensko-Erandsskij obštežltelnyj monastýr v Ab až
, „
mí sex, qui in vesperis a(d concen
chazíl, ístoríko-archeologičeskoe opisanie“ (Stali/St& tuum varíetatem interponuntur, 3voc.“ (Ben. 1609),
„Completorlum cum organo decantandum“ (t. 1609),
pol
olkovyj molitvennik"
904)1894,1901);
aj. s.rvn 'S" Runžwidv
Bog. enc. ]. 263—264;, „Psalmi
ac Magnificat, uorum usus in vesperis
Palmieri, omencí.
frequentior
est, 8 vec."
„Sertum
binis,roseum
temis
ex
píantis ííiericho
..... ?t. 1611),
mgulis,
Algathoklía
v. Ae athoclia.
at:-at
h=ologíe
et
quateruis
vocibus decantandum“ (. 161_1),
Agathon v. Ag

A athon bratr a(přeod
vstoupením do řádujosef ovcibus“
„Euch
haristigum6melos
singularibus,
variis
1625), tum
„Sacrae
laudes detumesu,
B.
Go ílíeu), u. 1731vLoong-uevalu uNoyonu, vstoupil

Virgine,
A sostolis
.4—8(Ben.
voc.“1639).
t. 1603)
„Litaniae Angelis,
b.
4—8 .voe,“
Sp).
1d747& řkedi
onřrežace
bratří,
působil jako
učitel
1 kol školských
1777 zvolenz
za gener.
e—
a musica ecclesiastica, dove si contiene la vera

ríora. Pečoval horlivě o rozkvět kongregace, zvíustě diffinítione della musica come scienza“ (Siena 1638)
Srvn. Eft-„er, Quellen- Lex. 48—51; Riemann Musik.
o vozdělání
novlců
v dobré učitele;
dosud sloužil
jedin'
scholastikát;
za A-a založeny
byly ex.
tři nové. Vt žké dobé revoluční hleděl A. kongre
gací svou udržeti, ale marně; 1792 byla zrušena. stvíAgde
Agathensis
zal. v(A\gatha,
stol od
1801s bisk. diocc.),_biskup—
montpellierskym
A. byl uvězněn, k smrtí osdouzen a již na opra spojené, sutr. arcibiskupství avignonského. R. 506
viště odvážen, ale na zakročení vlivnýlch mu 11zgčt
do 1797.
vězení.S*.p
Sodveden,
z něhož
dvanácti ctno
výbo rn|')é
endteprve
anní „0 1794propuštn

stech dobrého učitele“,poíežnb [ zakladatel kongre
ace sv. ]an Baptista de la alle naznačil slovy:
vážnost, mlčelivost, pokora, rozšafnost moudrost,
trpělivost, zdržeíivost, omírnost, horlivost, bdělost,
zbožnost,
velikom
mí,ové; $dokončí
“
odal
v duchu zakladate
práci výklad
Svou v svůj
Mee
luně 1785 (několikráte vydáno; vydániz r. 1856
má titul: „Les douze vertu s d'un bon maitre, pro

posées (rar
1e vén. ]. B. dela Salle,
ínstituteur
frlrres
es t—coleschrétiennes,
expíiquées
par des
le
trere A athon, supérieur général“;
m.překl. uveř.
Ríities 847.
ořádaí nové vydání spisů s_v.
jana de la alle 17 3, ale tak, že ze všech učinil
jediné systematické pojednání, a při ojií k němu
tři vlastní své spisky o skromnosti, o istotč úmyslu
a o nedbalosti i bedlivosti ve věcech ne atrných.
Ale toto jeho zpracování spisů de la allových
nenalezlo oblby [Srv
rvn. Dr. Ferd. spal, Der hí.
ohann Baptista de la Salle und seine Stíftun, dic
ongregation der Bruder der christlichen Sc ulen

konána tu synoda („Agathe nse concilium“)

35 biskupů pod
počpředsednictvím Caesaria z Arlesu,
jejíž
kánorěy,p
tem 71 staly se právem sou
obecným.
kánonůt
ch původními(autlientickými)
pouze

1—4.7 71; ostatní byly pozi
prřld ny a jsou
řevzaty většinou ze snesení okncilu epaonskeho.

£Srvn.
Alam-t, Conc.
collect.
31 Diet.6darch.l,
Hfalc
onziliengcsch.
11,649
násl., Vílí,
Cabal,
1, 871—877.

Age, Mr. 'Á é', LXX 'Aaa, otec Semm, 'cdnoho
23"

z vynikajících
_ojovníků
Davidových
Agel
lois,
minorita
ve 2. pol.(2XVíIí. sto.,
.rp.
„Reslolsutiones
quaestionum
morallium“ (Trident,
1776).
[Srvn. Hilf/er,
Nomenc 11.1122

A ellíus
Ant. bissze
), the (Ageíoíí 1593
kupSorrenta
v Acerně;(u.po1532,
ně
kolika íetecehtresignowtí a vrátil se do kláštera. Od
1568 zúčastňoval se všech kongreg aci, jež praco
val o novém vydání Vulgaty, a za Rehooře XIII. a
Sixta V. zasedal v komisi, která obstarávala vy
dání Seytuaginty.
Ve k'íadech
ná—
ležitě
uígr-tu Výkla
y ty jsousvych
dílemoceňoval
tiskem vy

(1906), 347,

7 —486.]
dán, dilem pouze v rukopiseígh15
zachovány. Tiskem
A athonica (Agathoníke,Agathoníké,1170190 vy
Commm.
Threnos
), in aPsalmos
et myČantica
(t. in
1606,vKolíněn.
R.115607,v
16 ),
in Proverbía Salom (Verona 1649),i nproph. Ha

Vím) ]. vmě111.vstol
Períňamrt
se sv.Akta
Ka často
em a
Papylem
artu spollu du.b

v.,yd na př. vRauscheítově3

„Florilegium atrí

híifl—1CEM(AHÍV.
1697).[Srvn.

l—lurlter,Nomc11cl.llí3

Ageínothus v. Et heln

sticum" seš. 3. (Bonn 1905): „Martyrium ss. arpi,
Agemí Anna, náboženská blouznilka u syr. ma
Papylí Mart
et Agatholnďcessť
aa mě. v
r— ronitů, požívala veliké vážnosti, a to i u bisku ů;
tagmě.
zal. družinu jeptišek nejsv. Srdce Páaně; pap. e—
zaAgnthonícus
(Aogaísthonikl)lsv..,M
mě. vR.Nizkzsomedii
cís. Maximiana
(305—
Ma.rt
2.
nedikt XIV. prohlásil ji však za seklářku (1748)

vacírk.
vých Ana/eda
téhož dne.
ervln.
Bol/. Acta397—41,
255.Au.
íV.5522—23,
Bol.
]] 99—115,V,

en(Aginnum,Agenensilsdo

) biskup

sítígve Francii, suřfr.arcibiskupství bordeauxského;

IV:/Ic: KalPí, 255
5.1

prvý bískuť dle pochybné tradiccs sv. Caprasius,
za Dio ícciana;
známý
biskup
358;,gvy40historicky
40.ob (1905),
47 far
prvé
Agathopodes ('A athopos, Agathopús) sv. 1.ja sv. Phoebadius
ny, 397 íar druhé tříd
hen, m.č v Thessa onice (Soluni)vve stol íV.
agenda, 1. to, co konatis e;má a. úřníed
ipaak
v mOřlBall. art
.1114.
dub., je jak obor a souhrn činnostsietoho kterého úřadu,
vMaxíminíana
církvi rus. (sutopen
5.du.h [Srvn.
ActaRo0Ss.
Aprílísí,

Agathop v. Agathapodes, Agatho.pos

.
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agenda

tak i rozsah činnosti té; 2. a. ve smyslu církevním

jakožto neu
u.tr pl.kznamenalo officium divinnum
vůbec, zvlášté
pk mši
sv.., jakjako
čtemeau
některých
starších
spisovatelů
církevních,
apř.
u Fer
ramia, lnnocencel. a také v koncilu karthaglnském
llc 9rV reguli sv. Benedikta c. 13.přichází slovo
f" ve formě ženského rodu jed. čísla a znamená tolik
ako církevní otticium (a. matutina et vespertina
non transea

měla svoji zvláštní a-u. — Nejstarší a. pražské
dieccese zachovala se v pergamenovém rukopise

z r. 1294 v knihovně metrop. kapitoly pražské
(s'
Sign. P ). Rukopis ten dal ro kostel pražský
zhotovili biskup Tobiáš, jak sdl ujc nápis na rvem
listu: „Anno domini millesimo ducentesimo CIVo
dominus Thobias episcopus pragensis vicesimus
quintus istum librum agendae contullt ecclesiae
pragensi“. Obsah této agendy jest následující:
a enda, plíručná kniha litur ická, obsahující 1. ln vigilia Epiphaniae domini benedictío salis et
sbír u formulářů, jichž kurátní uchovenstvo při aquae, 2. ln puritlcatione sanctae Mariae virginís
liturgických úkonech potřebuje. jiné názvy tako
výchtoknih byl Benedictionale, Manuale, benedictío candelarum, 3. Benedictio cíneruim in
capite ieiunii,
4. Benedict'J'o
Obsequiale, šarochialc, Sacerdotale, Pa arborum
et olivae,
5.1n vi iPalmarum
na paschac seua
benedictío
storale, Rttua le. Ačkol|v vypondstaty'ch obřa ignis, 6. Ordo baptismatis ( řest uděloval se tehdáž
dech panovala v celé církvi vždy jednotnost a shoda, ponořovánim; přistušné místo zní: „Tunc aceipiat
přece ustálily se během času v růzzných diecesích presbyter infantcs a arentibus et baptizentur prí
některé odchylky, jež paabkbyly do agend přísluš mitus masculi, dein e femine sub trina mersione
ných dlecesí pojaty, tak že skorem každá diecese uniuscuiusque nomine invocato, i_tadícens mcrgat
aptizo te in nomine patris',

titerum et fíhl' et tercro mer

gat: et spiritus sancti Amen ),
fontis, 8. ln die
antiquiaiis nnmťagřhalii'itihimania 7B.enedictio
Sancto benedictío ovorum, ca
sei, agni, super lardum, super
iaitiziuttipiasiuppiitumimi ia
placentas. Ad as persionem
Ad processionem, 9. Be
nedictio salis et aquae in do
bittimtirmnspluria fisni; na itnllua aquae,
minlcis díebus per circulum
anni, lO. Ad tondendos ca il
Cunaianialiusztnlligisiiftiimul
05, 11. Ordo ad visitan um
intirmum. 12. Ordo ad ungen
atqsliiiitpzagmris platím finutit: ritii dum
infirrmum, 13. Commen

Gttltfítfalttmvmnfíritíůťlíbit.

atio animae, 14. Ordo sepul
,
. Benedictio su er

capasellas et tustes (t. j. moc
a holí poutnických),

16. In as—

sumptione sanctae larlae
nedictio seminum vel herba

rum, 17. Benedictío novac do
mus, IB. Benedictio mulieris

post partum,19.ln receptione
episcopi, 20. In receptione re
gi .
agenda určena
vlastně pro chrám metropolitní,
ale není pochyby, že obřady
v ní obsažené konal se celkem
týmž způsobem, ov em mutatis
mutandis, v celé diecesi. Ti
skem
a. pražská
již
asi vydána
kolem 14Dagavzácná
tato
inkunabule bez místa a roku

hšlannepochybnětištěnavPlzni.
„Českéézprvoti
sky"n,v [[[/mea,
ČČM. 1352.
—1|3.)
První přesně datovaná2 tištěná

pražskáa.
vy
šlgzzdln
zna
menítéhotiskare
ehoie tuch
se ze Sultzpachu v Norimberce
1496 s názvem Obsequiale

sive Benedictionale, quod
Agendamritu
tappellant,
sc
cundum
um et consue
tíiidinemPragensis
eccle
eervn. Pad,1a/:aNejstarší
tištěny rituál pražskýz r.l44,96
ČKD.1 11—90l903]. Kniha tato

skládá se ze dvou částí první
má 57 druhá377 listů. List ti
tulní ozdoben' jest dřevorytem

Obr. 31. Titulni lisl. agendy pmžske z r. 1496.

představui'lcím sv. patrony če
ské: Vojt cha, Zikmunda, Vita
a Václava; nad dřevorytem čtou
se verše: „Obsequialis opus vel
agendam hoc si sibi mavis dici.
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agenda

iocundissimo impressum anno a nativitate Domini
suscipias,5ugplico,mente
Hicahus:
ekorcismos
plures.
quos
vix da it ullus codexpia.
sane
colligis
esse millesimo quingentesimo vigesimo, quindecimo kal.
simul. Alque hinc pragensis placeat si ducere ritum Novembris tinit feliciter". V tomto vydání jsou noty
'
-— Prvni ' 010 moucká a. tištěná vy
ecclesiae saltem proticit tste liber“ (viz obr. 1 ). ]ÍŽ vtištěny.
:iána byla 1486; jest to první vBrnč vůbec tištěná
v
prvé části
xorcismus
aut (niha. (Srvn. Du raz/.rtť/wLiter. Magal. III, 78; Bibi.
benedictio
se ]jsou
is et tyto
aquacobřady:
singulis1.diebus
dominicns
(viz reprodukci první stránk; obr. 32.). Canticum Cerroniana n. 6.; Sním ert, „Die Wie endrucke der
Asperges“. Ad processionem (t. . k procesí po k. k. Studienbibiiothek zu Olmiitz“ [1901]č.20, str. 12).
"asperges“ tehdáž obvyklému-; 2. rdo ad cathesi „incipit“ zni: „ln nomine sanctc ct individue trim
žandos pucros (t. j. obřady křestní; křest udělo tatis. Amen. Incipit agenda secundum chorum Olo
val se tehdáž buď pohroužením, buď polévánim); mucensem“; „Explicit“: „Agenda secundum veram
3, Benedictio sponsi et sponsae; 4. Introductio rubricam Olomucensis ecclesle in inclita civitate
sponsarum post nuptias ; 5. Benedictio mulieris Brunna impressa teliciter finit anno salutis Mille
in artu egrotantis; 6. Benedictio ad idem in partu; simo quadrin entesimo octuagesimo sexto, die sep
7. ntroductio mulieris ad ecclesiam post partum ; tima mensis ctobris". Obsahuje tyto obřady: ]. Be—
&, Benedictio novae domus; 9. Benedictio pere nedictio salis et atquae dominicis diebus per cir
rinorum in exitu eorundem; benedictio capsel- culum anni- 2. Ordo baptismi; 3. Ordo ad visntandum
arum et baculorum; 10. Benedictio peregrinorum infirmum. Ět sic ungatur infirmus; 4. Introductio
post suam rcversnonem; 11. rdo ad \'iSitandum mulieris post partum ; 5. Ad mtroducendam spon
infirmos per sacerdotem ; 12.
Rubrica de infirmis cum sacra
unctione per sacerdotem visi
tandís; 13.Rubrica de morientis
conductu ab hoc saeculo; 14.
Rubrica de mortuorum sepul
tura; 15. Rubrica de mortuo
rum commenda; 16. Rubrica dc
institutionis sive coniirmationis
ordine novi plebani aut pasto
ris in ecclesiam suam.
druhá má nadpis: „Obsequiali—
um benedictionum ac divino
rum quorundam officiorum ordo
per dierum ac festorum anni
progressum et vicissitudincm
secundum ritum et consuetudi
nemalmaePragensisecclesiae“.
Obsah této části shoduje se
s obsahem zminene rukopisné

ďnťi

, .

_

abrtquialztíuribmmjmnpaltmupq
again-áanptllannm nmamfurmmm

t pragtníts trdtfl't 311mmftll'títtl'.

Guntrama autxbňnítttnialispgqnt

fínguíís Bithýnfu'n'sga_nmurtulpmm
gn nígílía GDWhaítnmpzmm mantra .
aurantiacuminuírnňiauifrrímlň=:

Vsak obřady: „De auri, thuris
et mirrhae in die epi haniae
benedicti0“, „De poeni cntium
eiectionis sive expulsionis or
dine ac de eomndem reconcili
atione“, „De otficio divino in
die Parasceves“, „Dc sepultura
omini", „De sepulchri visita
tione in nocte sancta paschali“,
„Benedictio seminum ac se e

tum in festo nativitatis sanctis—

simae virginis Maríae“, „Bene
dictio avenae in die s te
phanl", „Benedictio vini, quod
s._lohannis amorcm appellant“;
za to_vynechány obřad ' „ln re

ceptione episeopi" a „ n recep
tione regis“. — V agendě této
z'r. 1496 jsou sice na přisluš
nych místech vytištěny notové
linky, ale noty musily býti ru
kou veplsovány. Krásný exem
plář tohoto vydání na perga
menu tištěný chová se v kníž.

.. mas.0rusíam'utmtůmemoriam:
an aníuušnúmamina.

rueíahtutnxiůmši

m:. ativan auiuuánůmrfrth'na.Oma pian
fmn's*rlmzřaíaníutmtňmaiataman
autu.
mrfr.(91mia při=:filia.bitu: na: ta.15mm

Ximňmsrpmummm n.mun

autamrartlmmabamatuníría tna aniwahút
meil. tatam ríwtmtialilltríít.oním tana tuti
q'amšnata tua ni Fuuhlím. Olma íhrfípřtm.

ním-atarrfnrm.gamma

nřminuitnatom

frríttdňmrmug.
thuxwrmímn camp
agendy; explict zni: „Obse
quialium beneclictionum opus
nítařJthmus.
exnmium architectonica arte musšanson: m1
arc. semináři v Praze. — Roku
1520 vyšlo nové vydáni této

Hieronymt Hol zels civts Nu
rembergensis, impensis vero
spectabilis viri Nicolai Cancel
larii Crumenauensis secundum
ordinarium ac rubrlcas almae
Pragensis ecclesiae caractere

mysu u_mamra raha ;; mm kB

umu nm třemi uhai
Obr. 82. Prvni shánim agendy pražské : r. 1496.
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Obr. 88. Tilulni list agendy pražská z r. 1585.

agenda

sam; 6. Benedictío super tustes et capsellas pere
inorum, qui ituri sunt ad limina sanctorum; 7.1n
reditu eregrlnorum; 8. Benedictío avenae in die
sancti tcphani; 9. Benedictio viní in die s.lohannis
evangelistae; 10.1n vígilia Epiphaniae benedictro
salís et aquae; 11. In purit'ícatioue sauctae Mariae.
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pís domini domini Caroli, Dei gratia episcopi Olo
mucensis, ducis, Sacri Romanl Imperíí princípís,
reglae capellae Boemiae et de Liechtenstein comltis
etc. etc. in lucem edítum, ut publicae tunctiones
ecclesiae ríte ac uniformiter per totam dioecesim
oeragantur. Brunae, excudehat et venales exhibet
'=ranciscus lgnatíus Sinapi anno M DC XCIV
Sestavil “i k rozkazu řečeného bisku a Melichar
:erdinan
línn, děkan ve Svitav („decanus

Benedictío candelarum; 12. ln capíte ieíuníi. Bene
dictio cinerum' 13. In die Palmarum benedictio
fmndium; 14. [Ín Parasceve, adoratio crucis et de
osítio eiusdem iu sepulchroj ; 15. [Sabbato sancto
Prvá část
této agend!
shoduje
se
enedictio ignis, benedictio fontís; elevatio crucis Zwittavieusis“).
éměř úplné s rituálem
římským.
Ot zky
při křtu
de sepulchrol; 16. Benedictio azimorum; 17. Bene ]SOUlatinské, české a německé, promluva k ne

dictio
herbarumseu
in die
Assumptionís
Mariae19.
vírginis;
18. Conductus
exequiae
mortuorum;
n d'
Epiphaníae summa benedictío super aurum thus et
mírram; 20.1ntronísatio novi plebani; 21. Čoniura
tíones contra tempestatem aerís edítae et confir
matae per venerabilem ac egregium patrem johan
nem de Capistrano, sedís apostolícae de latere
legatum,inquisítorem haeretlcae pravitatis, doctorem
eximíum, qui verbum deí per terras Almaniae semi
navit magnitice sub anno domini MOCCCC“quadra
gesimo quinto. — Nově vydána byla a. pražská o
arcíb. Martina Medka r. 1585 (tiskl '1 Michael Peterle
v Praze). V listě datovaném dne 1' . lednal
, jenž
na způsob předmluvy na počátku jest otištěn, arci
biskup praví, že starobylé schválené obřady zne—
náhla upadalyl
v zapomenutí,
hlavněMísto
proto,nich
že
staré
a-y bě em
doby přišly anato zmar.
že přenášen byly a—ycízí, z čehož pošla různost
obřadů. cm je tedy tradice metro olituího chrámu
pražského potomstvu zachovati, ja ož i z touhy, by
ve všech chrámech v te věci nastala jednota, že od
hodlal se k novému vydání a-y. V dání Medkovo
shoduje se do obsahu teměř úplně s vydáním zr. 1496,
úprava však a tisk jevi ráz doby renaissaučuí (viz
taksimíle titulního listu na obr. 33). — Nové vydáni

a-y olomoucké

nocnému npřed
ném., formulea
ohlášek
m. zaopatřováním
a čes., otázky čes.
ke asnoubencům
slova kněze při oddavkách něm. a čes. Na někte
rých místech vsunuty rozličné přídavky, tak za
obřady křtu sv.: „De sacramento eonhrmationis.
Quomodo parochí suos parochianos instruerc de
beant, qui sacramentum coulirmatiouis suscipere
voluntg" za článkem „De sacramento poenítentiae"
přidáno: „Appendix de casibus reservatis, Bulla
Cocnae Domíní“, v oddíle o svátostí manželství
přidán dekret „Tametsi“ lat., čes. a něm., dále:
„
impedimentis matrimoníí",
intro
ducendi mulíerem post nuptias“, Ad introducendam

mulíerem roz
ín partu
mo am“. aĚruhá
část agendy
obsahuje
ičné ceremonie
benedíkce,
vzaté
jednak : rituálu římského, jednak z rituálů jiných
diecesí, jakož i zvláštnosti v diec. olom. obvyklé,
na př. ve svátek sv. btěpána „bcnedictio frugum,
quae ad pabulum anímantium porriguntur“, žehnání
vína v den sv. _Iana ev. (7. rituálu vratislavského),
žehnání domů v předvečer svátku Obřezání Páně
(z rituálu pražského) a i. Ve třetí části agendy
jsou „Benedictiones commuues, seu cuíque sacer
doti competentes“, „Beuediclíones episcopales,

quae delegarl solent“,
a oddíáyis nadepsané
„De
„De exorcizan
obsessis a dae
vyšlo pěěí Stanislava Pavlov processiombus“,

ského 1584 (překrásný a vzácný tisk proslulé ti
skárny lazarovské v Krakově). — V '(lavši 1614 nově

římský,místo
nařídila
tolice papežská,
aupravený
y všuderituál
byl zaveden
dosavadních
a end,
což se také znenáhla stalo, ač k rituálu říms ěmu
přípoju'í se v jednotlivých diecesích doplňky ob
sahujíc některá zvláštní žehnání a modlitby a podá
vající překlad některých formulářů v jazyku dotyčné
díecese. Takovéto rituály (v. t. vydány byly v Če
chách od kard. Harracha
] 2, arCIh. Ferd. hr.

Khunburga1731akard.Schwarzenberga1872.

Od té doby, kdy zaveden byl vůbec rituál římský
nazývají se a-mi obyčejně neoftíciclní, ač církev a!
ovšem schválené výtahy z rituálu římského s pří
slušnými dodatk díecesními a překlady v přlruč
ním tormáte tišt né. Nejoblíbenější takovouto a-ou

monis“, „Modus installandi seu introducendi neo
arochmn íu suam possessiouem“, „De professione
gdei“ (lat., něm. a čes.), „Ritus absolvendl et be
nedicendí opulos et agros ex Apostolicae Sedis
índulto“.
ítulní list a řadu rytin, jimiž tato
agenda jest ozdobena (viz obr. 34. , zhotovil
Schmuzer v Brně. [P.] Kd ž se ukázala potřeba a-u
tuto znova v datí a vy anou od sv. Stolice dát
schválíti, požádal Bedřich kardinál Fíirstenberg 1871

o schválení nové sbírky nadepsané „Collectio

ituum partlcularium a clero provinciae
ecclesiasticae
Olomucensis ex
venia S. Sedis retinendorum
in benigna
admini
stratioue Sacramentorum, in exequiis, in
benedictioníbus et in processionibus,
aliisque ecclesiastícís tunetíonibus“.

Sbírce této dostalo se schválení reskriptem posv.
byla vstoleti
echách
po knížka
celé století
XV111.až
do Le
za sboru obřadního z 23.1.111.
1871, i v 'dána tiskem 1873
č_tku
XIX.
sestavená
od Jos.
vrnského,
děkana v Rožďalovíclch (1- 1768), na v Kroměříži v knihtiskárné Jin řícha Guska. Po
zvaná Panis uotídíanus, kteráž opět a opět přání duchovenstva byla pak rozšířena výňatky
bvla vydávána 1. vyd. 1733, 2. vyd. 1738 atd., 5. v d. z Rituale Romanum, z mešní knihy a breviře a znovu
1820). (Smí. Časop. čes. mus. 1892, str. 339.1 R. 1
vydána téhož roku v téže knihtrskárné pode jmé
rovíncíae ecclesiasticae
vydána byla přlníčná neoltícielnl a. pro provincii nem „Agen

pražskou pod názvem: „Manuale

rituum

in

Moraviae“
velkém 40.vMimo
pořízeno
cura animarum saepius occurrentíum e ri menší
vydáni ve„Collectio“
80. R.to1%o počalo
se
tualí Romanoet collectione rituum parti vyjednávati o nové opravené vydáni agendy pro
cularíum a clero provinciae Pra ensís ex crrk. provincii moravskou. [F./m] — Nejstarší a. po 1
benl na venia s.
's aposto ícae ex s k á(1atinská) vyšla tiskem 1499vGdaňsku „Age n d a
sive exequiale divinorum sacramento

cer;
Poslední
dobouoravě
pracujezavedena
se na novém
vyd ni um“.
a
P
byla ru m“; 1514 v dána a. v Krakově, v níž otázky při
pro církevní provincii moravskou a. vydaná od
biskupa olomouckého Karla knížete Liechten
šterna: „Agenda seu rítuale Olomucense, ad usum
Romanum, quoad tíeri potuít, accommodatum, com
plectens sacrameutalía caerimonialia et extraordi
naría, animarum curatoríbus scitu necessaría. _lussu
et authoritate reverendíssimi ac celsissimí princi

obřadech klaďene jsou podány po polsku a místy
(1.
1%o3, německu;
1549, 1579;pro
pro dlec.
diec. hnězdenskou
plockou 1550, vydána
1554; pro
díec. poznaňskou 33 A. parva,“ vyd. 1616 ve
Viluě, ohsahu'e obřady po polsku, litevsku i. ně
mecku. R. 1531 vydána a. pod názvem: „Agenda
seu ritus caeremoníarum eccl. ad uniformem eccle

agenda
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Obr. u. Ukázka (zmenšená) tisku a rytin 7. agclidy olomoucké :! r. 1693.

siarum
r universas provincias regní Poloniae
usum, o icio romano conformati. Ex decreto synodi
provinc. Petricoviensis denuo conscripti ct cditi
studio et opera Rev. D. Hieronimi Povodíi, archi

tíštěno v Lipště skrzejířika Definera“. [ Wmtz; Život
cirk. 839, 841—
předdmluvě praví sestavo
vatelě, „Zprávcové církevní slovo Boží v čistotě
kážící v království českém“, mimojiné: „. . . v ce
remoniícc.h
osavad nerovnost mezi námi byla,
presbyteri
canonici cracovióensis“;
tato vv
vy jenž odtud po la, že souce z jiných i jiných zemí
dána
znovuet 1593,1596,
]
a1617. kniha
R. 1631
dána nově přepracovaná a. pod titulem: „Ritualé
(kdežto
vgedhé
téměř jim
Sacramentorum ac aliarum ecclesiae caeremoniarum se
zachov
vaji) kkaždá
posluhování
slovapořádci
Božíhocírkevní
do této
ex decreto synodi provinc. Petricoviensis ad uni
7e|něočeskkér
povoláni
jedenkaždý
z nászachovává
(vida, že
om
a-y lat
as„ké kterouž
tormem eccles
esiarum regní Poloniae usum“; a-y Čec
této, později několikráte znovu
né.
strana,
jenž
se
od
jedz'noujmenuje,
ažádné
nemají) přia--ě té, ktero jinde zachováva, zůstal,
užívá. Srvn. .S*/an.—
C/rod mši, gcykiopedíe ko anebo jsa přirozeným Lgechem, : dobr
knčh
dreczna encykl.
koš.c710904
— Zvláště
šcielna
(1873),69
tac.kalammki,
Po něco sobě v bral a sepsal, co jest posluchačům
u protestantů
obřadní knih nazývajíse vůbec svým prosp šného býti uznal. Vidouce paak,
protivníci naši zté nerovnosti ceremonií důvod
aNejdříve
byřr mešní
to ami.
jazykem
němecuEravován
m (ji7 od
1522), formulář
ale neb loa sobě berou, přečistému slovu Božímu, kteréž ká
ednoty; na rozličných místech upravoval si žeme, utrhati, je haněti a posluchače naše na díle
formul ř ten různě. Naléhhnoáona Luthera, aby za v dojití pravého poznání Božího hyndrovatí, na
vedl jednotnost obřadů; Luther dlouho váhal, až díle pak od poznalé pravdy Boží zase odvraco
teprve 1526 vydal „Deutsche Messe und Ordnun vati:p o to jsme přemejšleli a na tom
des Gottesdlenstes“, v předmluvě však prohlašuje, i snesli, aby jedna toliko a. od nás všech přijatá
[ radícce se o to, kterou
že obřad v knize obsažené netřeba pokládati za a zachována byla..
nějaký z kon, n 'brž že každému 'cst volno užívati bychom a-u z několika dobrých agend německých
knihy „dle křes anské svohody't
icméně stala se prijítl a jí sobě na česko přeložiti měli, vidělo se
kniha jeho, zvaná „a-ou víttember skon , vv
1,0
nláll'"
(poněvadž
na větším
díle potvrzení
na
džkně
skývjsme
Vltemberce
přijali),
abychom při
rem při zpracování
lutherské.
Takovýchtoa
end vznai end
vX ro
l.a církvse
XVll.stol.
značný viutemberské a--ě zůstali a 'izachovávali. Cožby
se bylo istalo, kd by ona v ecky pořádky církevní
'počet.
Luther
tí duchovní
skládali
b,nz-ypř
iádajíce
lutheránské
a- y čeští
německé;
i tusi byl
k osluhování
náležející
v soběo
o
Ale pon vna emu
v týž
a-ě někteří
pořáadci cír
nost veliká. R. 1571 a po druhé lŠSl čeští luthe vaa.
ráné v dali tiskem a-u zpracovanou nazzák adě a-_y
kevní,
jakožto:v ao
vyobcování oučení
hříšníkůvpneka'
ících,
vittem erské, brandeburské a vírtemberské, s
0
poochovavání
mrtvých
a potěšení,
mísením zvyklostí českých, pod titulem: „A.
kteréž se předkládati mátÍídem hrdla odsouzeným
to jest Spis o ceremoniích a pořádcíchcír-cevních,
od p..nůvp rece torův naších pro ubytí zby
kterak se slovem Božím a svátostmi Krístovými, lidu
tečného zanen meckých
rázdněřní(neb
to všecko vypuštění
v jiných
pořádných
a-áchse nachází)
vcímu
království
českémposluhovaíi
pravdu evan
svatého
leajl
jsou, a v českém jazyku nikdež nic o tom psáno
a milujícítnu
m
máelía
MDLX
XLVy

agenesía — agenti u sv. Stolíce v Římě

není, aby
se dotčení
buďto z pořádc
jiné agendy
aneb dosazova
z některé
knih
české
církevní

molšřifzchpotřeby
tuto a-uaugšpurskou
z několik, však
dobrých,
pořádnýc
a s konfessí
se srovnáva
jících, jakožto z vítemberské, z brandeburskě a
z wůrtemberské sebrati a v dobrý pořádek uvésti
musili, aby
potřebí
ceremonie
tehdáž
teprva,
když nebylon
byh některé
jich potřebovali,
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i reformované, ta však do r. 1806 nedospěla k žád
nému výssel dku. Tu vzal král sám věc tu do rukou
a 1816 vydal ,litnrgie fitr die Hot- und Garnísons

gemelndenin Potsdam und tiír die Garnisonskirche

in Berlin“. Schleiermmacher dal 1817
7proti knize
te'to ostrou kritiku anonymní. Král, nalilédnuv ne
dostatky své práce, jmenoval novou agennodovou
kpmisi, jejíž elaborát předložen byl superintenden
a kazatelům k posouzení. Veliká různost mí
z1 libilýdloagend
vyliledávati.o"lbbsaht
a- ování,
jee:st nění, jež se při tom projevila, popudila krále, jenž
vnšedi
2 Oz ovědí a této
rozhře
3. Matura buďto jsic, místoo „nebo“ ] ranni kázání mínil, že má právo rozhodovali i ve věcech litur
v městech a v městečka ch v nedělský a v svá-_ ických, i vvdal 1822novou agendu pro dvorní ko
teční dni; 4. Př dek mše veliké, kterýžby při stel berlínský a pracoval na jejím zdokonalení. Po
dvou letech byla opravená a rozšířená a. rozeslána
posluhování velebné svátosti večeře Páně se
chovávati měl Pořádek mše, kdyby communicantzův
s rozkazem,
aby zavedl
se duchovní 2rozhodli
pro přijetí a-y
Během roku
obce
ne;bylo 5. Pořádek, kterýž se zachovává při vy konsistořim
učovánt dítek v katechismu; 6. Všední kázání; (ze 7782). Reskriptemmz 9. čce 1825 r lnařidil du
7 Svátkovée, kteříž se světíti mají; 8. Visitatlo; chovenstvu přijetí nové a endy. Ale 12 berlínských
g 0 kázni církevní buďto [síc, místo „nebo") ov
ucthovních,mezi
nimiSch
eiermacher,
protestovalo
obcování hřišníkův nekajicích; 10. O "křtu svatém; prot
tomu. Rozpředl se spor literární, jehož se
11. Kterak se ženich a nevěsta k stavu manžel i kr.1 zúčastnil anonymním spiskem. Posléze král
svoll k tomu, aby zvláštnosti jednotlivých pro
skémii potvrzovati
mají;1_2. O
a po vinci pojaty byly do doplňků
těšování
lidí nemocných
13.navštěvování
pochovávání
-ě
iScnleie rinacher uznal a. s některými výhradami,
mrtvýchh;těl 1.4 0 zločioncícha potěšení jejich. —
testantské kněžím svýmtgohoslnžebné řády zvlá tní, načež v letech třicátých všeobecně ob la zavedena
na poč.mají
XVH.s
vydávaly —
vrchnosti
šro
zůstala
v podstatě
změngo
,kdykterá
ge
zPozději,
nichž mnohém
ráz kalvínský.
.
o anerální
synoda
pmskábeze
přijala
n vrh komise,
provedla revísí a-v, pri čemž byl spor o užívání
ravskýlutherskýkněz
'lo bíádš
ský,
děkan doubravnický,
vyda Závorka
objemnou Lipen
a-u pod apoštolského vyznání víry při ordinaci. Také v ostat
názvem „Pravidlo služebností církevních, to jest ních zemích německ' ch po říkladu Pruska jednáno
shromáždění všeho spolu, čehož se ří služebno
otázce
a-ové.
sy
stech Páně v církvi svaté od staro ávna užívalo onoda
porady
o níVjiž avors_
od r. u konala generální
vydala vrchní
a užívá od těch, kteříž v jazyku českém služeb konsísíoř a-ii pod titulem: „Á endenkern fiir die
ností Boží konají“. Zvláštníije, že Závorka uvedené ev.--l.uther Kirche Bayems“ , jež 879 vyšla v novém
a-y českých lutheránů neznal, neboť v předmluvě vvdáni. V Badensku bylas společná a-a zavedena

jakožto
a vydání
knihy
uvádi: od
„předněř
1858
58potu
hém od'edno
ru, ná
ve a.())/_iiittemberskusesta
a zavedena
2, v Hannoversku
ponéva důvod
ž my sepsání
\ zemich
těchto,
kteříž
obc) vena
aneb evangelitští sloveme, služli milého ána Bohá 1900, v asku 188, ve lesvík-Holštýnsku 1891atd.

vsvém přirozeném jazykukuon me, a žádné knihy,
v níž by to všeespolu shromážděno bylo, sme ne [Srvn. [:!:/L tanter, „Dí_eEnttstchung der reut'ti
schon Landeskirche“ 117, LPelchcrzzv 231j.—
ie Re
měli: a odtud i odjinud to, čehož kdy __potrebibylo, ligion'in Gesch. uiid Gegenwart“ (1908),
aná „Commo
on prayer booc“
sobě každý pobožný správce shledavati inusil“. A. an lí kán ská,
Při uspořádání prvého a druhého dílu knihy vzal (v. t.), složena b lá na3základě katol. missálu, bre
si Závor patmě za vzor katolický missál. Nej vířc i rituálu po vlivem názorů dílem lutlierskýcli,
dílem kalvíiiských.
P.
větší
dílu kniihyna jeho
zaujímají
moa
dlitby,část
epíŠp_rvého
toly a evangelia
jednotlivé
neděle
svátky v roce, adventem počínajíc. Po Bílé sobotě
aenesia (a/avqoia od yiyvoyat), _totéž co
vložen „Pořádekaazpůsob služby v kostele“ na asei a, mnohdytotéž co agennesia (v.t
způsob kánonu missálu katolického. Potom násle— ageennesía (uyi—rvvruía,dytwrjzov od ysvváw),
dujc další část modliteb, epištol a evangelií na slovem tím označovali řečtí Otcové církevní jednak
neděle a svátky ode „Dne nejsvětějšího z mrtvých nezplozenost _první i třetí osoby božské, j tnak
vstání Pána jezu Krista“ až po „Neděli sedme nezplozenost i nevycházení osoby první. — asto
cítmou aneb pos eldní po sv. Trojici“ , dále jsou ovšem nečiněnrozdíl mezi čyévnrov a áyévvnrov,
tu Modlitby všeliké ke všem časům a potřebnostem což přišlo Ariánům vhod. Srv. Panama-, De trinit.
spusobené“, modlitby, čtení a evangelium v „den
5, c. 1
Špd
památný posvěcení chrámu"
. Druhý díl nade
sán „S ráva
svaěch
přisanctorum“
památkách
svatých
ožích“služebností
— annoalgon
ropria
missálu katolického. Třetí díl má nadpis „Správa
i o jiných všech služebnostech církevnich“ a obsa
huje:1.0
svátostí
křtu
svathoe
2.
jak
ěky po porodu do kostela uvozovány šestine—
_bývají;
3. jak má slouženo b' ti nemocným 4.0 připravo
vání se ku požívání ěla a KrvePáně a svatém
rozhřešení; 5.0 neešopru; 6. ()esvátcích
jichj; 7. Kterak ženich s nevěstou oddnni býti

agenti
sv.nejd.
Stolíee
v Římě povř
(agené
ens in_rehus)
jsou
osobyu od
ordinariátu
o vypravení a urychlení reskriptů. Zvláštní
třídu tvořili expeditores et sollicitatorcs litterarum
Apostolicarum
(spedizíonierí
apostolicj?
a Cancellarie apoštolské
kteří
po lOti etěu Datarie
praxi a
zkoušce zapsán i byli do seznamu jenž uveřejňo
ván
byl v Gerarchia cattolica.
jich bývalo
100,odrl
ar.1 [i_rive
hbylojen25.
Konstituce a oštomlská „Sapienti lconsilio“ ze dnne

čen avvhlva
a l
těchto
rexpe
maji;
Kterak
mrtvých
ebýít 8. m.
— při
Na poliřbích
konci stoltěl XVlll.
byl chováno
mnohé 29.
ditorů
ěodstranila
9. ustanov
vexclusivítu
ila, že p_roc
uoratr-pu

blicus et stabilis jest ten, kdo má príslušný mandát
od ne'd. ordinariátu diecese a zapsán v seznamu
. .
snistorialís. Ulohou jeho je podávati žá
štolské vyznání víry byly předělávány a paratraso dostí a posílati reskripty, podávati infomace úřadům
v.ány Pruský král Fridrich Vilém II]., emuž různost a zachovávati mlčelivost o věcech rejněnrize
obřadů byla proti myslí, jmenoval1789 k opravě mých. Agent poupravuje žádosti, přidává duplikáty,
a-y komisi, složenou ze zástupců církve lutherské dochází do kongregací informovat se, jak daleko
protestantské aválnněmecké ve smyslu racionalísti

ckém
a tonnamnoze
nechutně;
imod j_a_řepracov
ba Páně,n,y
biblické
žehnacivelice
výrokya
apo
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Ageorges — Aggeus

záležitost podaná pokročila, urguje. Ne d. orrdlna Boží, každý staral se o svůj blahobyt (lt—0). V lky
riá mouoh síce přimo dopisovati sv. tolici, ale D ariovy se jerusalema tak tuze nedotýkaly, idě
účast
prokurátora
často zaplaceny
nutna, aby
jednak
byl; mohlisi bez velikých obtíží posgtaviti svůj chrám.
teskripty
urychleny,jejednak
taxy,
bez nich
V příhodně
tedydobvlády
ě počalA
gus
tomu
se reslcrlpt nevydá, je-ll taxe po roben. Agentem vyblzeti.
Roku
Daríovgyg
hyiplid kk chrám
p_roarcidiecesi pražskou, králověhradeckou, buděo—
(516).P
rvá druh
řeč prorokova
byla prvého
šestého
měsíce
ho roku Daria;
šestý
víckou & brněnskou je kollej česká, již připa aji postaven
taxy agenční. Zastou)ena je dot čným vicerekto
měksíc
od -jara,
rem českě kollee ( oma, Via istinna 128) Pr
kjest jesttopočítati
Elúl, srpenzáří 5kd počínal
A geus obecný
týká
diecesi litoměřic ou je agentem Mons. jacquemln, Zorobabelovi a josuovi, kteří byli vů ci lidu svět
orgo S. Spirito 41, pro olomouckou Agenzia dell'
ský
správce
a
nábo
že
e
snká
hlavia)s,t
nedbalost,
jakou
avěl domyzzte
imp. r. ambasciata Austroungarica presso S. Sede, projevuji k dílu Božimu. Lids
Roma, Palazzo Venezr
saných kamenů, proč by měl sstáti či ležeti chrám
_los., souč.
katol s is.
franc.;
vydal ve zříceninách? Sucho a hlad jsou trestem ne
ve Aeíorg
5 irceges„Science
et religion“:
a vie
et l'orga—
tečnostipočití
lidu. seMá-stavbou
li jim býti
příznivý—m,třeba
nisation du cler é sous l'ancien rě i.me"
hned
jehoBůhdomu
"). Lid
cus sv., iskup verdunský;
art. R. 1. pros.: uposlechl hlasu prorokova a 24. dne t hož mčsíce
počali pracovati (112—2
21 Dne 21. sedmého měsíce
„A ggaeus
ud Virodunum
s. Algeria
e_plscopi'h
sv., mč.
ononíi
za cís. Maximiana. (Tišrl t.j. říjen) 0 sv tclch stánků těšil Aggeus
raco niky a ony, kteří ještě znalí nádheru a veli
ost alomounova chrámu, a byli 11ní zarmouccni
„Skugtžy Tagieášov " žák a)nástuplc'_e rščedníka vidouce, že nový chrám bude men ích rozměrů a
méně nádherný. Předpovídá dobu messíánskou a
'ladeáše (Addaea)v voEdesse. Po smrti Abgara V. praví, že bude tento chrám jednou slavnější než
vyzval nevěřící jeo
A-e
mu zhotovil
zlatě diaděmy l(de jinýclyinhedvábny oděv). Když byl Šalomounův, neboť v něm se vyplní přislíbení
to A. odepřel,d alm ukrál
ln'áyměhnátv roz o Messiáši; národové sem přii'dou a přinesou
drtiti. A. umíraje ustanovrl za nástu ce svého Paluta. dary (Zl—10).V třetí řeči, dne . devátého mě
ge son Sueno, vznešený án, klerik, kol. sicé (_Kislev, prosinec), ukazuje prorok, že bud
, :p. „Breviarium historiaeyecclesiasticae dani s nimi jednati Bůh jako s ncčístými, dokudn
e300—1187", krátké ději
králů dánských od postaví chrám. Af vzpomenou ran, jež stihly jejich
plo iny. Den ožehnání Božího nyni 'est blizko
tores
rer. danic.
" 1,43——
Skioldaaždo
Kanuta
Vl. f(šyálíza—
nebek v „Scrip 2"—203.1“ěhož dne prohlašuje v čtvrt
r\n. Huf/cr,
g)74j5;ve
výtahu
ůh, že pohne nebem a zemi, podvrátí trůny, zlomí
v
Mon. Germ.
Nomencl.
13, lScript. XXíX, [287—2—
mocně, až bude konati spravedlnost. Zorobabel
Aggeus (Alggaeus), '-J_í'|_,Á//aí09. jest mezi jest Bohu jako pečefní prsten, neb si ho vyvolil
221 24). Zorobabel jest tu obrazem messiánského
menšími proroky na 10. místě. Působil v jerusa krále budoucnosti. L tčch slov nelze dovozovati,
spa
lemě po návratu z Babylona. jméno jeho snad zna že b bl lid již tehdy v Zorobabelovi

MEgti—\.(Alld
al
iaeus, ara h.Alá
Cl , dlea okt. sp ísu

mená sváteční, snad že se v den svátku narodil,
essiáše. Hoonacker míní: lid čekal již
neb poutník. Nes rávným výkladem 113:male'a tehdy Messiáše, nestavěl chrámu, domnívaje se,
jahveeus(posel
Jahvev lidské
vedenipodob
míníli
byl Messiá
že jej postavi
Messiáš.
Prorok
bude
andělem
b,ě někteří,
jako to že
tvrdili
z Davidova
rodu
jako ukazuje,
Zorobabel;že zatim
alachiášovi. A eus jest znám pouze dle jména 'est Zorobabel Messiášem, obrazem Messiáše.
' '
' zdr. 51a
kde jest uveden roroctví Aggeova byla asi kratčejl sepsána, než
nepoznamcnávaji o něm nic byla promluvena. Slohem nedostihuje ani Amose
ani Oscáše, ač má jazyk dosti čistý. Některá
blinžšího.z —
Dle llesychia
pry narozen
Ba opakm ání lze u něho pozorrovati, joak
byloně
kněžského
rodu; by21lvšak
ro tov "eště
ak mluví
důkazem neni. jest jmenován před acharí šem jahve“ „,pozorujte cesty své" (ll—7211619),
časté paral
proto,že snad byl starši, n. žei10 dva měsíce dříve
svá proroctví ohlašovati počal. Dle mínění mnohých
narodil se v_luudsku a znal prý jestě chrán apo
stroía 23 by tomu mohla nasvědčovati. Se gešbas
sarem (Zorobabelem) vrátil se prý do jerusa
lema a zemřel tam u vysokém vě u. Epif nius
di, že byl pocho ávn tam, kam ukládali kněze. Zidé
minilí, že byl členem „veliké synago “, aneb že
převzal tradici prorockou a dal iveh e synagoze.
— Kniha Aggeova má pouze dv hlavy a obsahuje
čtyři prorocké řeči, o nichž jest udáno, do které
doby spadají. Působil 2. roku Daríovv vlády; jeho

lelismy.510\ajiž27sv.
10 b la
vykládána
m es
siánskěm
avlem
k Hebve lsžgyslu
'“ (v.7

jahve pohne nebem a zemí;lJpodobněomes
siánskě době 1u ls., Mich
h., joele ajinde. Národově
budou Bohu
přicházeti
do jerusalema,
obrátí5.60,
se
lpra
věmu
(podobně
o mess. době
' kMch

41nd
_iněktere
Messiáš
(IS. 9“—'
ich. :r',žažny),
alm 71).
Vulgatapřinese
m ve pokoj
\ 8.:

ři'de očekávaný všemi národy; starě

překla y však mají: Vcnicnt, quae electa sunt
Domini de cunctis gentibus, asnad: veníent elect a
omniumgentium LXX: nejlepši ze všech národů,

syrskýpřeklad:Prmesou žádost všech národů,ara
proroctví skončillase ve 4 měsících. 1esttu )zajistě mejský:Přijdežádostv. n.,massoretskýtext: Přijdou
míněnsnadr
Da Dasríus,Hystaspův40syn
%21—
anina
koliv
ll.. (423
arioví48Bb lo
klady (hemdat, žádost) v. n. Sv.)eeronym vtom
počátku vlády boogovvatiprotiněkolika nápaělikůmp podal
výklad, ajest
nikoli
pouze jméno
překlad.
V ně
te chsvůj
prekladech
uvedeno
Aggeovo
trůnu.
BabylonjenvŽyvstal
Nadintubel,
pozdě"habe
zase
Arměn VArakha,
se prohl
lašovals synem
6. ž. 147.a
a 7.111,
Vul. cšitta
111.
neda, klamný Bardijja chtěl uchvátiti trůn perský, v nadpisech
14,5 LXXpžaklmů:
1,37. ltala
145., 146.,
148.,
Fraortes trůn medsk" tervp 519 (515) zavládl 125.—6., 1 'i—Rk Epifanius dí, že pěl Aggeus v_ler_u
salemě prvni Aileluja; Dorotheus a Hesychíus při
pokoj.
Zidě, ,ben)ě-hašgólá
(z vystěhování),
vrátili jali zprávy Epifaniovy. Výklada):' Knaóznbauzr,
se
za Cyra
bylona,
postavili _namístě
Commentarius in Proh hetas minorcs, 11. p. 4a
es dogze Petits Pro hětes,
d. 5A va Humacěcr
g538
—5nT7;
srvn. Sed/zídek,„Uvodd
tarěho
ákona“,
447—9.
— jako
větceoknctíih proroka
sovy, při
nichž lid
ide vasiJerusalem
trpěli; (ponedbal
tě stihly
zemi A--a spolu s Oscášem církev lat. 4. čce (Mart. R.:
různě
pohromy,
o slávu
starého
oltář
nový
a pdoložilisnad
i základy
k
stavběoltáře
chrámu
nového
O(de
d-.) Pakzzane
chali stavby.

V žu dobu spadaly20výpra\_\_'Kamby

Aggí —' aggressor
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„Osee et Aggael prophetarum“, Boll., Acta S_s.il, 5), která po ř-ípadé až 1 ve zabití útočníka vyvrcho
v církvi vých. 16.pros. („Hyyaíov 1:05neorpqtov“),
lití
le toho,
jest útokútok
bezprávný
a jaké
jsousmí,
okolnosti
jeho.jala?ezprávný
ohrožuje
bud'
Níllu, Kal.2 l, 355.
'.
život a tělo, nebo ma etek, nebo cudnost, nebo čest.
Aggí, Itór. Chaggí (nepochybně zkratka jména ]. Bezprávný úto ník ohrožuje nás na ži
'Chaggí'ah), LXX 117719,druhorozený syn Gadův, votu nebo na těle. Ohrožuje-li nás na životě,
vnuk akobův Num.
"', Gen. 4615 (na tomto smíme, není-li jiné pomoci, útočníka i zabiti, ale
druhém místě vulg. í český překlad píše jméno to vždy jen šetříce příslušné míry nezaviněné sebe
„Haggi“2. — Aggltští, vulg. Aggítae, hór. ha-Chaggí, obrany (servato moderamíne ínculpatae tutelae);
LXX OL14794, čeleď, jejímž praotcem byl Aggi. jestiť život nejvyšším naším statkem pozemským,
Num. 2615.
jejž zachovati
Sl nejenom
smíme,
'brž í povinní
Agglth v. Hag ith.
jsme,
ač neveIí-íi
" m ně'aká
vyšší povinnost
obě
ag avantes círcumstantíae v. okolností tovati jej,- netřeba nám etřitl života útočníkova,
přitežující.
jelikož on drzým a neoprávněným, při tom však
na rosto dobrovolným a svévolným útokem svým

regace
]. tolikjako
affilia
tíoag v.
t.). (aggregatlo)
. a. bratrstev
jest přívtělení

bratrstva k arcibratrstvu. Vynikající bratrstvo,
účelem svým i rázem značnějšl oblibě věřících se
těšlcí, papežové prohlašují za arcibratrstvo (con
gregatio prímaria). Výslovně uděluje se mu právo,
zbožné jednoty stejného jména i účelu sobě při
go'ovati,
jim pak dostává
vlastní svě
sdělovatl.
r va takového
se vodpustky
míře svrchované
arcíbratrstvům při kostelích římských zřízeným.
A., aby platnou byla, musí se přesně vykonatí
podle předpisů, o věci té vydaných. jest to ob

zvláště konst. Klementa Vlll. Quaecumque

ze

7. pros. 1604 (Decreta auth. S. C. lndulg., p. 433.),

dccretum_Ad religionís

z 8. ledna 1861,(t., č.

vto převrácený
kerého práva
se vzdal
a Ozbg'l;
byl po—
by
řád,sám
kdyby
svévoínjrúto
ník aměl

držetí rávo, aby šetreno b lo života jeho, kdežto
nevinnfnapadenému je upír . Namítali sice někteří
horliteíé, že povinni jsme šetřiti útočníka, jelikož
zabitím duše jeho upadá ve věčnou záhubu a že
"eho duše více latí, než život náš; ale námitka ta
přehlíží, jednak že i duše nevinně napadeného může
býti v nebezpečí věčné záhuby, a jednak že nejsme
nikterak povinní obětovati se za zbůjníka, který
velmi snadno sám pomoci si může, chce-li jen;
vždyt neni mu více třeba, než 'en aby ustal od ne
spravedlivého útoku svého. ámitka ta snad by
měla místa, kdyby nás napadl člověk naprosto ne
..

388), a jmý dekret kongr. odpustkově z 19. října
příčetný,
na př.
blázen,
úplně
opllš', věděli,
blbec ažep.,sami
ale
tenkráte,
když
bychom
jistojíst
1866, (t., č. 417). Hlavní podmínky, aby aggregace jen
platnou se stala, jsou následující: V místě, kde v milosti posvěcující jsme, že utočník, dokud ještě
nove bratrstvo zřízeno ýti má, nesmí jiné téhož při rozumu byl, dopustil se těžkého hříchu (nebol'
jména adruhu existovali. e(liteli arcíbratrstva (často nynější jeho útok se mu nepřlčitá), že doposud
generálu řádu) jest především předložiti písemné stavu milostí nenabyl, ale že ho později nabude;
svolení a vysvědčení biskupa („praevio similiter tu by arcít' vézel ín extrema necessitate spiritualí;
lOClOrdinaní consensu et cum ejus litteris testi ale dobře dí Noldin, že ani o hříšnosti útočníkově,
monialibus, quibus ejusdem Confraternitatis aggre ani o jeho pozdějším pokání nemůžeme věděti, že
gendae institutum, pietas, et christianae caritatís tedy povinnost obětovatí se za útočníka vždycky
otiícia, quae exercere consuevit . . . commendentur“; jest pochybna, naproti tomu však ovínnost nebo
Klement lll. ]. c.). Přivtělení vykonává ředitel arci alespoň právo sebeobrany (i nej rajnějši) jisté;
bratrstva formulářem, v hlavních bodech kon e— avšak nejistá a pochybná povmnost nemuže vytla
gací odpustkovou složen m (i. c. p. 4 ..
ra čiti jisté právo. Soudíme tedy, že stejné jest právo
trstvu mají nutně sděleny býti výslovně a jednotlivě obrany i proti přičetnému 1 proti nepríčetněmu.
odpustk , buď ve formuláři samém, buď na zvlášt Avšak nejenom když na životě, nýbrž i když na
yž
ním arc u.
e než a. se provede, musi listiny těle značn'm způsobem ohroženi jsme, na '.
rečené předloženy býti biskupovi místa, ne aby útočník n s oslepiti, zmrzačiti, zohavití, některého
smyslu neb údu zbaviti, vážně zraniti, svobody zba
je
potvrdíř<(to
Ordinarius
tedy víti, v otroctví uvrhnoutí chce, máme právo sebe
obyčejné
ím), činí
nýbrž
aby vzalarcibratrstva,
věc na vědomí.

(Vlz 'Btriugcr, Die Ablásse'a (1%), 536 a n)

obrany,
jiné pomocí,
í nejkrajnější
sebe
obran ', atednení-li
i zabitím
útočníka;
nebo jednak

gressor čili útočník může býti buď útočníkem takov to os epeni neb zmrzačení neb otroctví atd.

jest značným zlem, které smrtí mnoho nezadá, a
mk oprávněný (a. justus) utracuje život provi jednak přece při útoku nikdy nevíme, co vlastně
nilcův nebo zabavuje jmění dlužníkova z rozkazu
vrchností světské u vykonávání spravedlivého a útočník zamýšlí neb kam až jeL jeho zuřivost za
správně vyneseného rozsudku; tu arcít' jest povin— vede. Také netřeba čekati, až s utečný útok ěpočne
obranu jest
bylo předejítí
již pozd utoku,
); dle
ností poddaných podrobíti se spravedlnosti ,a ne (neboť
zásady, pak
že snad
nejlepbš í na
obranou
odporovati výkonným orgánům úředním. — Utoč smíme bránltl se, jakmile nepřítel k utoku se chystá,
opr vněným nebo útočníkem bezprávným. — to

ní neoprávněný čilibezprávný

a.ínjustus) na

př. míří holí neb

amenem, tasí nůž, chápe _se

revolveru a p. Ale nenabýváme práva nejkrajnějši
obrany jen ro podezření nekalého úmyslu neb pro
pouhou mo nost, ba i pravděpodobnost jeho; tu
nepomůže než jen zvýšená ostražitost. Také není
dovoleno zabití útočníka, ustal-li od útoku nebo
dal-li se na útěk; leda že by poměry byl takové,
že by připustltí jeho útěk znamenalo pr vě tolik,
nické (c. „Si vero“ 3. De sent. excommun. lib. V. ako vydati se v jistou záhubu, na př. má-li utika-_
tit. 39) dí: „Vím vi repellere omnes le es et ící útočník nabitou pušku v ruce, a zvláště jC-ll
omnia jura pcrmittunt." Jest sice povinnosti vrch pravděpodobno, že jen proto utíká, aby z větši
nosti světské, bránili nás (a nám náleží právo do vzdálenosti bezpečné vystřelíti mohl. — Pří obraně
žathvati se její ochran ); avšak vrchnost světská
“est zabití
jen útočnikovo
tenkrátc užitíneÁkrajnějším
ovoíeno jes prostředkem,
, když jinych
nemuže všechny možn útoky předvídati, a proto kterého
rostředků po ruce není.
stává se, že není jiného prostředku na zmaření obranných aodvratných
útoku než sebeobrana, a to někdy až í nejkrajnější, Možno-li však jiným pros edkem útoku se vyhnoutí

dopouští se nedovoleného a nesprave lívého ná
Slll' nebo alespoň k němu se chystá; tut' nejenom
smíme, nýbržnezřídka í povinní jsme bránítí se a
po případě násilí násilím odrážeti. Právo to vy
plývá ze _zákona přirozeného, o čemž svědčí vro
zený pud sebezachování a sebeobrany, a všeclma
Spravedlivá zákonodárství positivní; právo kano
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aggressor

a při tom útočníkova života šetříti, jsme k tom
mu toliko obrany potřebné, aby odvrátil od sebe nebo
od jiných nespravedlivý útok na život, na svobodu
(pod těžkým hříchem) povinni; vždyť přece
nebo na jměn\; nebo že toliko z poděšení, ze
v nebezpeečí vězí duše jeho Takovými rostřetk
jsou: poraniti jej (třeba itěžce), tak e dalšího strachu neb z leknutí vykročil 1 mezi takové
útočník ohrožuje
útoku není schopen , možno- lí odzbrojiti jej a po obrany“ ll.Bezprávný
. rá\o přirozeně dovoluje nám
případě pomocí si křikem nebo útěkem. Povinnym
prostředkem však jest útěk jen tenkráte, víme-li, nejen získávali majetku, nýbrž"| střici ej aarciť také
proti nássihtým útokům bránití ,jasno však, že obrana
že
pomůželaaže
nám
z
něho
nevznikne
značn
škoda. Bylo by na př. neprozřetelno před útoční ta nebyla by mslitelna bez práva citelně poško
kem střelnou zbraní opatřeným prchatt, můžeme- Ii dití útočníka. roto platí o obraně majetku totéž
jej skoliti; a některé osoby, na )ř. šlechtici neb co o obraně života neb těla neb svobody, ale přece
důstojníci, nemohou bez výtky boj cnosti neb zba jen v míře omezenn.é innoc enc Xl. 7avvrhl r. 1679
bělostí dáti se naaútěk (a výtka ta by jim značně tuto 3l. větu: „Regulariter occidere possum furem
škoditi mohla); avšak podobně výtky netřeba báti pro conservatione unius aureí.“ Zavržení stalo se
se kněžím neb řeholníkům (jelikož u nich se prá jednak pro slůvko „regulariter“ , a jednak pro po
měrně mal" obnos „unius aurei “.Ohrožuje- Ii útočník
vem
že činí na
takaden-li
z láskyútočníkem
křesťanské);
ale i glředpokládá,
lechtic a důstojník
ne značnou č stn ašeho měni nebo předmět vysoké
přičetným, má vtom případ raději volití útěk (ač ceny nebo věc k žívo ytí neb existenci nevyhnu
může-lí), než odpor; to mu žádn rozumný člověk telně potřebnou (což arcíf vše dle okolnosti po_
nebude za bojácnost vykládali
0 do volby mír souzeno býti musí), smíme obranu hnáti až nej
nějších prostředků nesmíme řehlědnoutl, že na zazším mezím, ted třeba až na zabití útočníka;
padený jest vždy na mysli vanně vzz;rušen i nesmí a i když věc odnášy a tato, nezastavime- li lupiče,

navždy ztrace aby byl,

ímrne(vyzvavše ho, aby

se
mu tudíž
jestliže
těch
několika
oka stál) e skolitin nebo vážněsporaniti, ač nenl- li k za—
mžicích
útokuzazlivati,i
neuv
e, co vby
jinak
při dosta
chov n věci napadaené nebo k dostižení věci ulou
tečněm
času a Noldin
při klíd(nlě3myslíb ractice '. judicium
Dobře
poznamenává
žádného
jiného v
prostředku.
Netřeba
c všechna
omezení
[. bodu udaná
i zdedodávatl,
platí,a
de mediís ad sui defe(nlsionem necessariís judicio pené
ejus, cujus vita periclitatur, committendum e;st to ve Z\ýšeně míře, neboť přece jen jest rozdíl
quodsi quis in subíto pericu lo, ubí deficit tempus mezi životem a jměním; aje lí možno obhájiti tna—
expendendi omnia adjuncta, arripit medium, quod jetek pouhým poraněníím neboopřívoláním pomocí,
non fuissct plane necessarium, ínculpandus non est.“ má se tak státi. Někdy stává se, že zloděj vyrušen
Obrana proti útočníku a nešetření jeho života jest pří krádeži užívá násilí; ale pakkrázem mění se
naším právem, nikoliv však naši povinností. Chce-li situace a zloděj vyspivá v lupiče, který ohrožuje
aevš ho snad schopen jest, alespoň ne-
tedy napadený, smí se tohoto práva vzdáti a ra ží\ot
dčil sám smrt trpětí, než by jiněho zabil, a takto víme, k čem
mujest odhodlán; tu nebráníme již jen
vykonati heroický akt lásky k bližnímu; ale akt ten jmění, nýbrž přimoi život, a oprávněni jsme inejkraj
prece jen příčí se přirozenosti lidské, a nad to ještě
nějších prostředekův
užití. násilí.
Bez rávn
yútoč
mravně
pravidlabývá
zvrhá se ve hřích, ví--li napadený, že sám jest ve níkzamýšlín
muž by
útočníkem
napadenou
(ač i obráceně
stavu těžkého hříchu (neboť pak mu povinná (péče býti
mohlo). eŽžena
ena nemra\ně
napadená
povinna
ožeduši
svou
\elí bránití se),
anebo
blahu
obecnémujest
velmi
potr.ví--li napaNeny, jest brániti se, seč síly jeji stačí, a to již z toho
vlastního života smíme hájiti, ale i život a těloNbřiž důvodu, že kaaždým podobným útokem vzniká pro
ního nespravedlivě na adaného mime až do kraj ni nebezpečí, že by ke hříchu svoliti nebo v něm
ností tedy izabitím utočníka)0bráníti, a to i vtom si zalíbitt mohla; ale i z jiného ještě důvodu, že
případ, že by napadenec sám hrán íti se neminilm, zachování cudnosti a pro pannu zachování neporu
neboťddobře liší sv. Alfons (Theol. mor.
enosti tělesné
jest velikým
mezi dvojím právem: na obranu a na život; pr. va dobrem,
větším (integritas
než _majetevirginalis)
akdyž dovoleno
jest
na obranu může napadenec se vzdáti, nikoli v ak hájití majetek po pn padě až i zabitím útočníka,
mám na život; ostatně myslim, že v podobnych tím spíše dovoleno činiti tak na obhájení panenství
případech asi bude málo času ptátí se napadeného, neb cudnosti; ať nic nedím, že následky takového
zda s obranou souhlasí čí nesouhlasí. Prav m: znásilnění mohou býti nedozírné (těhotenství, zka
oto aždá nemravnně na
„smíme bližního bráníti“, nejsme však k tomu po žená budoucnost atd.). Prot
vinni, neváže-li nás títul spravedlností; nenif za padená panna a počestná žena (i padlá, veede- liv
jistě obrana věcí lehkou, a také není každému nyni život mravny) smí necudný útok, nemůže- li
dáno, by mohl zabljeti člověka, byť to i spravedlívo jináče, i zabitím útočníka mařlti; řidáváme: „ne—
můželi
jinak
si
pomoc
ci“,
na př. řikem útěkem,
bylo, ale povinností lásky (ak ním náleží ochrana
jiných) nevíží, dá—li se jim jen se značnou obtíží
škrábáním,žena
kousánim,
poraněnímjena na
p
ak napadená
zabiti utočníka
vybovvětí. _linak arcif jest, je--li někdo z titulu spra gomlIpřígadě
než k uemravnému skutku
vedlnosti (ex título justítíae) k ochraně zavázán (_a obranu svou, tedyp
snad i zřízen), jako na př. četm
nící, strážníci, vojíni došlo0, nebo mezi ním e(abv v něm nebylo pokra—
pruvodčí ap.; někdy nám také velí pásky rodinn čováno)n,nikoli však po něm z omsty neb trestu.
nebvpřátelské s vynaložením všech sil brániti osobu Dobře však přidává Lug ališoncal a (apud s.
děvče napadeaně
dmekš
nám blízkou
(rodiče,
sourozrence,
manžela,
děti atd.), i_Alphonsum),
nebo
ohled na
obecně
do
'míž zásadami,
po nich smížeútočníka
ztrestati necužniými
poličky, pěsti
ne
jako mravouka katolická (čispíše kresťanská, &po holí, zuby nebo nehty, jednaka
tim proeo'vila
svůj od or, jednak aby jej ro budoucnost o stra—
té
stránce i protestanté
stejně
učí), .spravuje
apadenou ženu, tebaas by i povolila útoč
i zákonodárství
světské. Tak
najmě
.
l.se šila.
nedovoluje síce bez úřadů mocí a násilím dom hatí níku a dobrovolně přisvědčila k nekalěmu čin
nu,

manžel,
bratr, sšntm aprostředkem,
vůcbe blízký tedy
při—
se.
se osvěhor práva, (ale„Nepříčítá
vyjímá nutnou
zsebeobranu.. smí
buzný
bránítiotec,
í nejkrajněj
zabitím útočníkovým, poněvaddž hanba žeeny té' | jeho
g) kdyzžstkutek
se
násilí svému. %e stal.
ale se .v
něks oravedlivém
spravedlivě bránění
bránil
se dogká; smí tak učiniti jen řed činem nebo
násilí
svému, 'za sto ,času,
má se místa,
mítí jenom
tehh,da útodáu činu
mezi (znem
(na odvrácení
hanby)6
se
dá z_)opovah
ze způsobu
pomsty);
nesmi však
zabítinikoli
ženuvšak
hřešpo
ci,
neb z jiných okoslgosíí s důvodem souditi, že užil anitmanžel nesmí zabiti manželku cizoložnou. Na

Aghadoe — Agios o Theos
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padenou ženu, která proti necudnému útoku marně úřadě setrval do smrti (1823) Ve svých četných
se brání,
íkaž dy cizí, třeba i zabitím útoč spisech právních ch a theo lo
oglckých jeví se A. ja
níka, bránistlin.Děje-li se však necudny čin se sou
privrženec
a millenari
tických;
přímo inaukiansenistických
nepřímo útočí na papeže
a bi
hlasem ženy pristtižené, nem
má nikdo cizí práva po kgžto
škoditi „útočníka“(jenž vlastně již útočníkem není), skupy,1\láště pak na esuity ó). „Mariage dans
ses rapports avec la religion et avec les lois nou
tím
méně
arciť
j_ej
zabíjeti.
lV.
Utočuík
ohro
žuje naši čes
zde smíme, ba povinni jsme velles dela France“ (_2.sv, Pařížl 8011), v tomto
bránití se není však dovoleno usmrtiti útočníka, spise přisuzuje autoritě státní vcškeru jurisdikci
ani řed inem a ještémméně po činu, jelikož jcst v oboru manželského práva, zavrhuje snesení sněmu
dos i jiných prostredků po ruce, kte' mi po
ochrou tridentského, jehož oekumenicitu béřev
nost, „Justification de Fra Paolo Sarpi, ou Lettrees
čest
napravitiasoudní.
se dá (nikoli
souboji), d'un pretre italien (Degola) :) un magistrat francais
vmaná
první
řaděža
Na témvžak
estanovisku
stojí 0. z. o. g 119.&Nebudiž také přehlédnuto, že (Agier) sur le caractcre et les sentiments de ceet
Celebre“,překlaad Zitatal. (t. 1811),jírnmž A.
by nauka povolující zabiti nepřítele pro urážku na
cti byla velmi nebez ečnou, jelikož pak by se vražd
cloitmelm
rehabilitovatí Sar ího, jehož autority v před.
úžasně množit.
. Pochopitelno jest, že v dř spisu se dovolává; „ uees sur le seecond avonc
vějších stoletích náhled spisovatelů, zda a kdy do
voleno jes_t zabiti úto níka, dosti se rozcházely a ment de Jesus Christ ou Analysc de l'ouvrage de
Lacunza, jesuite“
1818),
„Prophéties
et l'Églis
s,e éparses
dans concernant
lees leres
až za nepřípustné meze zabihaly; Apoštolská sto Jesus-Christ
„Psaumes nouvellement traduits
lice byla proto několikráte nucena zasáhnouti. Tak saint "t.( |
Alexander Vll. r. 1665 zavrhl tyto věty: 17. Est lici sur l'shébreu, et mis dans leur ordre naturel, avec
tum religioso vel clerico, calumniatorcm gravia cri des cxplications et des notes critiqucs, et aux quels
mina de se0ch do sua religione spargere minan on a joint les Cantiques évan él_iques et ceux dees
tem occidere, quando alius modus defendendi non Laudes, selon le Brevialre de aris, également avec
suppetit: uti suppetere non videtur, si calumniator des explications et des notes“ (3 5\. t. 1809); žalmy
sit paratus vel ipsi religioso, \'el ejus religioní p_u rozdčlll ve tři skupiny: žalmy obsahujici pro
blice et coram gravissimis víris praedícta impin roctví o Spasiteli, p_2 žalmy obsahující proroctví
gere, nisi occidatur. 18 licet interiícere falsum o cirkvi, 3. žalmy morální; „Psalmi ad hebraicam
accusatorem, falsos testes ac etiam judicem, a quo veritatem translati et in ordinem naturalem di cstí;
accesserunt Cantica tum evangelica, tum re iqua
iniqu_a
certo imminet
non ma
po in Laudibus juxta Breviarium parisiense decantata“
test
innocens
damnumsententia,
cv.itare _siaha
. onvia
peccat
ritus occidens propria auctoritatle uxorem in adul (t. 1819), „Les Prophetes nouvellement traduits
terio deprehensam: lnnocenc X1.r. 1679 zavrhl tyto l'hébreu, avec des e lications et des notes critie
.Fas est viro honorato occidere invasorem,
2 ),.,
mdila
mentaires
sur l'Apo
cal pse“ sv.
(st.tl t.1823.
Tatoom
mělajakous
cenu
qu_inititur calumniam infcrrc, si aliter haec _igno qu_es“(9
minía vitari nequit: idem quoque dícendum, si quis
(Obě, kdy byla vy ána; nyní však
mupadla_37
v _za
impingat alapam \'el luste percutlat, et post im
Vigouroux,za pcmenutí.
t.,l 271,[Srvn.
Huf/ar, VNomencL Ill2_739.Í
p_ac
ctam alapam vel ictum tustis tugiat. 31. Regula sloužené
riter occidere possum
ro conservatione
Aertílbrt.,sv ordinován ve Francii, biskup bez
unius aurei. 32. Non solum licitum est deiendere
deiensioue occisiva, quae actu possidemus, sed určitého
v Irsku,
a Northumbrii,
zúčastnil sídla
se 6645
oy Wessexu
ve Whitby,
vrátil se do
eti|,am ad quae jus inchoatum habemus et quae nos Francie, stal se bisk. pařížss'k m 668,
possessuros speramus. 33. Licitum est tam hacredi
mlegatario, contra injuste ímpedientem ne vel (11. říj). [Srvn l_Juc/resrne,Fastes Épiscopauk0 111,48.1
Agilejv
haereditas adeatur, vel legáta solvantur, se taliter
Agiles
sRaAggnileu
nd v. Raimund z Agui
deiendere; sicut et jus habenti in cathedram vel
Agíleus ( milej) sv., mě. v Karthaglně, llV_lR.
15. ríj.: „Ca a ne s. Agilei Martyris, in cuius
praebendam,
contra
earum S.posses_s_io_neminjuste
impcdicntem.—
Lizteratura
Th.l
..64 a. 7.
S. Alphonsus, Theol. mor. lll,
. ll-tomo apost. ;lie natali s. Augustinus de eo ad populum tracta
Vlll, 14—20. Všiclmi četnější moralisté pod titulem:
Agilolf (Agílulf) sv., OSB., ze vzneš. rodu,
De occisione aggressoris.

umu

Aghoade
e(Agadboa, Agadamennsis, Agha psal
opatkpravovem
lStabloa
bisk.Charta
kolínsky',pode
méaMalmedy,_
vyzn
nnái ry„(
verae et
orthodoxae professronis“), i byl za to 747 od pap.
danensis
díoec.),
někdejšís biskupství
v Irsku,
zal. v Xl. stol.,
nyní spojené
blsk
v
V A. jsou zříceniny starého opatství zal.., 77?

Zachariáše
p_ochválen.
tradiiceusmrcen
jako vyslanenc
Karla
Martellla
od jeho Dle
nepřátel
(750

CAghel
(lngila),
osrhoěnské;
V Kolčiněod
dávných dobjeho
ctěnostatků
jako mučed
m'k; sv.9.
cc (deenpřenesení
z Mal
Gum: (Series,
437) někd.
uvádí bisk.
dva vp.rov
bisk. z let
325a 553. 761)
0/1010.th v círk. řecké 1 svěcená voda, 2. řijí med do Kolína). Boz/. Acta Ss julius ll, 714—721.,
.?1:Jžr:_r,D2erhl.
Agiloltus (Kolín 1893), Basel, lko
no
r.
máni sščgeného chleba a svěcene vody, 3. t lo

gíllus (franc. Ayeul) sv., žák sv. Kolumbana,
a_ymayaw v círk. řec. vše, co slouží k posvě mnich
luxeuilsky, působil jako missionář mez
cení člověka mocí božskou. [Goar,186.]
rvnt opat rebaisský; z. 650. Boll.
a/taauog
zov[Nil/es
009705:
v círk.7řec_.
svěcení vod) Acta Ss. Aug.
vden
Epitanie.
Kat.“
1,5
Aglensls (Ha iensís díoec., (7:anea, nčkd bisk. arcib.
Aglonarbons
(Aglus, bencdziktin,
vabressky,
potom
, z 24; .r)opat
„Historia
tundatíonis
na ostrově Kr tě, su . arcib. krétského Cam:
abbatiae vabrensis“
860—90613(1903),89
: igm,
lC
X
781—786)
Huf/ar, Nomencl.
(Series 402) uvádí řadu _biskupů z let1311—ó 1645
Euócl
_(Hicrarchía
cath.
11,93) doplňuje a
opravuje
řadu tu odr
r. 1,76d a 148í.

aywnoltuzóv (to auyngov) slovem tímto

Aegier Petr jan, právník franc., u. v Paříži 1748, označeny jsou v ofticiu řec. cirkve verše, jež složil
stal se advokátem 1769, zúčastnil se hnutí revoluč Ondřej Krétský (v. t.), zvaný Jerusalemsky' (Čt)/Lo
ního, po pádu Rcbcspierrově byl předsedou tribu no img).
nálu revolučního. R. 1802 jmenován byl viceiresi
Agios o Theos, začáteční slova ínvokace či do
dentem appellačntho soudu v Paříži, v kter mžto xologie nebo hymnu — kterýkoliv z techto názvů
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'est případný — mezi ímpro eriemi při adoraci

kříž
že (v. adoratío

crucis

na Veliký pátek.

Krátký tento hymnus zpívá se ode dvou sborů
(chorus), střídavě řecky a latinsk:
„I. .rb.: Agios
o Theos. ll. .rb.: Sanctus Deus. .:b.: Agios lschy
ms. 11. .ró.: Sanctus tortis. !. .rb.: Agios athanatos,
eleison ímas. !!. .ró.: anctus immortalis, miserere
nobis“. V té tedy podobě objevuje se při obřadech
nu v latinském míssále řec
cký hymnus:
„'vAyLog
6 360g, čing ian-gag, áytog &&ávarog,
ĚÁÉÚUOV711-459“
, transskríbovaný

latinskými

pis

Ayíwv Ilánwv

(xugvau'q), Kngam; nur

ayúuv návuuv, Nedělja všech svjatych, v círk.

vých neděle první po sv.

uchuu, osma po veliko

lh, v círklvičip-331“
1\/0"zlle.s-,Kal.2

Nejsv. Trojice. Srvn.

Aglus
„AIIius
sacerdos“ snad
mnich
corbejský,
vylíi
1 kol.
4 ušlechtilým
slohem
život
sesstry
své llathumody, abatyše gandersheimskě („Víta
Hathumuodae“) a opěval v krásném dlalo
elle
gickěm89smrt
její víyd3359
v Mn Germ.
Script.lobě
a Počt.
369—888),do němčiny

řel. Fr. Riickert, „Das Leben der lladumod"
men, ato dle obvyklé výslovnosti v oné do
kdy recký text byl transskribován; tehdáž již aspi (Stutt . 1845.
Agi ardi
ntonín, 71.183 v Cologne al Serio
ráty — 'akot omu jest v moderní řečtině — byly

imě, působil 121et
neslyšn
V liturgii řecké tento hymnus vy v díec. bergamské, stud.
v duchovní správě, povolán za minutanta Propaa
skytuje
se—ve1icerus.často; kzove„pě/xie
se „Trimgíon“
'1QLO'ÚWOV),
Triwatagv“
gandy a jmenováns183101113.
prof. morálky na „Colle
gtum Urban
gmenován tit. arcib. caesa
„Sv autyjBože,
VlSvjatyj
po
luj nás", Svjatyj
rovn žtkrěpkilj,
turgi bezsmertnyj,
arménské
rejským
a poslán
to apošt.
do zásluh
Vých.
kdež
mimo jako
jiné ziskal
sobědelegát
ve ikých
gallikánské. ymnus tento jest beze vši pochyby Indie,
prastarý, zajisté mnohem starší než jak tomu chce pří přetvoření dosavadních a oštolských vikariátů
prefektur v dlec
..lBB'lŘ
887vrátil e
legenda o jeho vzniku zaznamenaná v řeckm me
íma, načež satl see 11889nunciem v Mnichově),
nologlu. Jednou prý za panování cis Theodosia,

1893 ve Vídni; 1896 vyslán do Moskvy ke koruno—
kydž byla
byl p(atriarchoun
Proclus
(434—446,
podě vaci cara Mikuláše II., 1896 povvýešen na kardinála
šena
tple mo ným
otřesem
země, zjevilo
titulu sv. Nerea a Achillea, nyni _jest kardinálem
edltkosloovy
vetěm
vzduchu, ježk vyzvalo
by vzýval
Boha
ztoho, lid,
že Otcové
na biskupem albánským a vicekanclérem
koncilu chalcedlonském (451) shromážděni mimo
A libert (Agllbertus),
mč. Mart. R. 24. čna.:
jiné i slova ta provolávali, jakož i z t,oho e „ln erritorio Parisiensi, in víco Christolio, passio
vyskytují se v prastarých liturgiích východních sannctorum ma
artyurum Agoardí ct Aglíbcrti, cum
i v litur ii gallikánskě, možno
uditi, že snad aliís ínnumerís promíscui sexus“

vznikla jžv vdobe apo
oštolské.

v ritu latinském, není s

e vyskytují se

Aglio Domenico,

řečený íl Gobbo,

ital..

odivem, jelikož v něm sochař, „ ve Vincence, žil ve Veroně, kdež v letech
1 řecká slova „
. " & hc
bre' ská „Amen“, „Alleluia“, „
„Sabaoth“. z701—1718
nejvice
praci zhotovil,
na po
př.
kruciifíx
karrarského
mramoru
se dvěma
oanstr
Vá ností k starobylosti a vlivem jedné liturgie na sochami v „oratorio di s. Maria della disci linla“,.
druhou dostatečně vysvětluje se podržení řeckých sochu kardinála Norise, oltář v kostele
Ste
slov uprostřed liturgie latinské. c byl přidán
]
jan19.3!Tlticme, Allg. Lexikon der bíld. Ktlnste
hned překlad latinský, č'eliož při „Kyrie“ není,
Aglona, městečko východně od Dvinska na
vysvět uje se tim, že v liturgii zapadni vyskyto pravém
břehu Dviny v gub. Vitebské; jest tu kostel
valo tak
se běžný,
Trisagion“
tudíž nebyl
jeho
jako zřídkam
význ a „Kyrie“,
jež význam
přichá a klášter dominikánů založ. 1700 naautvrzenou ve
víře okolního obyvatelstva lotyšského, pohanským
zelo v mešním
Patriaicha
antiochijský
Petrformuláři
Fullo (vt demu7jak den., monofysita,
Kostel,
původné
dřevěný,
sho
pripojil k trisagiu slova „jenž4'7si za nás ukřižován obyčejům
17;68 oddaného.
dom íníkáni
vystavěli
nový
prostranný'
bylf'. _Jelikož tnsagion bylo vžciy vztahováno k nej kolstel zděný Na hl. oltáři milostný obraz „kMaty
světě ši Trojici, a nikoliv jen k druhé božské
aglonskě“,
k němuž
A nant
1.
. v.putujea mnoho věřících..
osob, bylo nebezpečí mylného výkladu ve smyslu Boží
filoso—
theopaschitů, kteří tvrdili, že božská přirozenost Dominik, O. Pr., rzi.vMode ně 1681,
na kříži trpěla. Nástupce Petrův Calandion, aby fie, morálky a dogmatiky, 1728bibliotlíekářoknil ovn
pohoršení u mnohých z přídavku toho jakožto
kard. 4Casanaty
(„blibliotheca
Casanatensis“
Římě;
'
sophia Ne
e,opalaea d.) vTimm
haeretickélío vzniklé napravil, vložil do trisagžia
Aquinate magistroo ad christianismi et rationmis
prředpřída
vek Petrův
slova,
risagion aznělo:
„Svatý
Bože,,Kriste
S\atý,Králi“,
silný, takž
svat',e normam novae et veteris scholae dogmata expen
nesm
mrtclný, Kriste Králi, jenž jsi za nás ukřiž0v n dens. Lib. l.“ (Řím 1734). Dalšlch svazků však ne
podržena

b l". Ale tato jeho rava se neujala; jeden z jeho vydal, poněvadž o prvním svazku vyšlap seudo
nstupců, haeretik everus (517—18),podržel jen nymni ostrá kritika pod názvem: „Lettera del“
přídavek Petrůvv, tvrdě, že hymnusvzvtahu'e se P. Venturelli al P. Maestro Agnani intorno all.
k
ožimu. Přídavek ten, a to v různýc ob
měnách, udižel se v ritu Arménů; ale Arménům da questol publicato col títolo. “ Pisatelem této
s cirkvi katol. sjednoceným povolen nebyl.
kritiky
ryprot Sapienzy1273.
v Římě
Raviglia.l'
urler,bl 'omencl.ll“(1893).
— P.
ajuvena

'flyíwv Ilazéng (wgtam'l) v církvi východní: de A. v. Ananiensnis.s
gna sv. Ania
KugLa/J; uuv uyítuv rgzazoaíwv oáza žal
agnatl u(adgnati)n_—ssvazem příbuzenství spo-
óxtw Scoqóng nazšng 1107 ěv Nikaia,
. .
právu římském agnati značilí
Nedělja svjatych í bogonosnych otec íže v Nikei,l jvšechny
osoby pod otcovskou moci společné hlavy
památka prvního všeobec. sněmu, které koná se
v neděli šestou po velikonoci. Cfr.Nie,/1: Kal.2 rodiny stojíci neb t, které by vesměs pod otcov—
11,377 _. 2 Kugaaxi; raw ayiwv natěowv zňc sokou moc2 tu nále ely, kdyby hlavab_)rodiny žila
igóat 2D.íg, de verb. sig.
gn ace
oírovyewžň; čůóóuq; ouvóóov, Nedělja sjvatych (l.
n. cognatío
civilisrlelbei)tima)
není
tu íž totožná
s pokrevenstvím,
k a—ůmná
otec sedma o vselenskago sobora, nedele sv otců (ažiia
sedmého evobecného sněmu [nicejského 7871,
kdo byl zplna.eadíFtován
(arrogatus
2 Dig.d
m), anebo
ena,
neděle připadající na 11. říjen anebo nejblíže po ležel i ten,
.—

něm následujtct. SrVn.1Villc.r, Kal.2 ll, 515.

která manželstvíme manusetmariti) do rodiny se.
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dostala; naproti tomu však k nim nepatřil ten byly katolíkům. 7achoval se od něho list, jímž
kdo z moci otcovské zcela byl propuštěn (emanci varue jakéhos Armenia před h_aeresí ariánskou
pa
atus).
u církevníma
sou všichni
rv.n Migne
pokrevenci v pokoleni pobočnem odaté ož praotce _(_A Armenium de ratione tidei|“.) (Srv
sacra,_ ||! 335 až
po meči (po otci) pocházející. (,ogn ati zovou se 'LL|.,xv1u 37.9—86 cár/mu:, lgtoalia
aNomencl.
(190 ,
. _(snadjinak
| Ondllurter,
řezj ný,
n. 805v13,Ravenně,opat
jen
pokrevně příbuzní po přesiici (po vrreten ě, po 337.
matce, ex stipite muliebri per lineam temininam kommend. n.vtitulámokl. „.S Maria adBlachernas“
a potom sv. Bartoloměje v Ravennč; zdá se že
descendentes). A. maji totéž rodové jméno (a erb), nebyl řeholníkem, nýbrž knězem světským (sám
cošnařim
nikoliv. Srvn. Laurin v „Archiv k.R.K se nazývá „hujus Ravennatis ecclesiae presbyter“ );
kol. 846,
.
835—846 životopisy arci
agnation v. agn
bisku ů ravennských počínaje sv. Apoliinářem až
“Aargau" 8. d', Kareii jan Bapt.
__z__korřgreg.
.Mp OS_B_._
orm (:
„ iber pontifícalis ecclesiae Ravennatis“).
Knihu tu složil po způsobu řimského „i-.ii) pontif.,"
contre |' incr(ěduiité“
1756 jí, „liistoíre
de dissertation
la ville de Bordeaux“
1771) (pozd
přiklonil ale při tom popisuje také budovy a díla umělecká
a užívá i obrazů, nápisů a jiných památek jakožto
sc89
nevěreckým. Huf/er, Nomencl. HP, hist. ramenů; mnoho čerpá z tradice a podává
).259
(189k5názorům
a_g|)|ec alllcu'b — beránek), v ruské liturgii zprávy dětinské a pravděnepodobné;_ mezery do
čtyřuhiá (v astně krychlová) částice, kterou na po plňuje z domysiu, mate osoby, děje ida ta. rl__Také
čátku mešní liturgie (t. zv. proskomidii—
_ „při ennynesb-anným,
nebot
vzhledeza
em auto
k p_omě
k Rímu pojimá
Ravennu
efáiní. jest
neseníd
kněz vyn
nímá 1. prvního ze pěti není
obětních acrll|llebůneboli „prostor“ (v. t.), a které tudíž jeho dílo pramenem důležitým
užívá pak při proměňování. Kněz vzav prvou pros ale nespolehlivym Psáno jest pokiesiou latinou.
toru, na níž vyznačen jest mimo jiné nápisy upro Zachovalo se v jediném, a to chybném opise, opiv
vajíc_ímrušivým| mezerami a depravacemi zavmě
střed kříž a písmena iC. XC. Nl. KA (: I|;00vg nými kopistou. Spis A-ův vyd. nejprve A's/1.13.15
XQ'OT'ČŠ mm;), učiní na ni liturgickým kopím cln'm' „Agnelii, qui ei Andreas, abb atis S Mariae
(v. t.) kříž a praví:
ad Biachernas et S. Bartholomaei Ravennae, Liber
„V vospommnanie
__
:
pontificaiis seu Vitae pontificum Ravennatum“
_,crýln xu
[:na památku Go
(Moden
na 1708), potom Muratorí
v „Scriptores
Em séra 'anmn
spodaíBogai asa
rerum italicarum" sv. ||
|. (Milán 1723);
našeho iisusa
"6" mm.
uuuwn
Lydánt otiskl Mfglll PL. ĚVI, 29—84;2 I-ÍJ de'
sta“ , potom vy
"í,-„E
QE!
A
„
A
Nlllld
zává 7. nt střední
ggzr v Mon
Script. _rerumiangob. 265 až
A
čtvercovou část ne
391. Szrvn. Har/ear,
Nomenc
!. l3 (19011.v Pise
47—748
blahosi.,
františkán,
kol.
boli a., při
mž
1195 ze
zšilescšt. rodiny Agnelliův. By přijat do řádu
františkánského samym sv. Franti;kem za jeho
EŠBZŠŽŽĚĚVŠ,',g: xuruxuMMMM/sa
pobytu
v
Pise,
byl
od
něho
poslán
do
Paříže,
kdež
siteli akožto beránMC?" HK$ MA AAA A
zřídil konvent, jehož stal se kustodem. Vrátiv se
ku. ( iz na obr 35.
do italie
bi od
sv. františkánský.
Františka pos án
do Anglie,
prostoru,čtvercovou
na níž
aby
tam zaští
i| řád
A. přibyl
viděti
do Anglie s evivti bratry. i založil tu františkán
Obr.
85.
Agnec
uprostřed
prostory.
střední část — ag
nec.) Srvn. Suk
skou provincii.k
vx-O
fordě
236 7. Působílvelice
Uctívání biahodárně;
jeho schválilz.vpapež
oosiuženij pravoslavnoj cerkvi“ Lev Xlll. 1882.'(.Srvn Analada Frantirzaua (Qua
lou,t „Učenie
o boo
(Pet
886), 63—
A. Petrowkij v Prav. enc. |,
racchi,
1885)Came
217—256,
Cut/zónu(Lond
„The1 903);
Friars Lze,
and
wThey
to Ěngiand“
Agneli_Ludvík, dominikánpol., .r). „Th
„Lives of The Saints and Blessed of 1The Three
mun
undi, sive deccisiones praecipuarum dífficuitatum Order
ers of St. Francis“ (Taunton, 1887), IV, 30.5
in theologia“ (Zamoscii
.
Agnes v. An
esi Marie žGaačtana, učená italka, „ 1718
1.
S..j_, 637,
u, 1621 vtŘ1_ea(2.1706
oil, vstoupil . v
do nelli
ovaryšstvasjež
iniáč,
1799. Otec její byl rotessorem
morálky; byl rektorem lrůzných koilejí. Sn.OEI carte mathematiky v Bologni již jako divka 9|etá ovlá
chismo moraie“ (prrakt. poomůcka pro duch. správu; dala řeč latinskou, v 11. roce i řeckou. Později
mnohokráte znovu vyd..
r.vn Sommemagel, Bi mluvila franc, špaň. i něm. a studovala hebrejštinlu
i jiné řečí ori.entá1ni Také ve filosofii a mathema
bliothéque de la ___Comp.
de jesus |, 65. — .Gu u tice
osvooila sí veliké vědomosti. R. 1750 bylo jí pa
giielm_oo
v.
Agn O(Agni
00___
máš,0 Praed., „. v Leon pežem gene diktem |V. dovoleno aby misto ne
tiu na Sicílii (od ud zván (le Lentino“), jeden mocného otce svého směla rednášeti mathematiku
z prvních členů nově zal. ádu dom., sv. Tomáše na universitě bolognsské.
o smrti svého otce
Akv. přioděl rouchem řeholním; stal se 1255 bisk. 1752 A. vstoupila do řádu annunziatek („modrýcch
betl_cmsk' m a___od papeže jako legát posi
siná do
Sy e,
k. v Cossenze (Cusentinus), 1272
mšítriarchajerusaiemský, z. 1277.
ita s. etgri
ed.“ !3
(Acta
Ss. __Apr."i",
Hin-ler, Nomecncl.
(1906),4
—435. 686—71
Agnellus 1. sv., opat v Neapoli. MR. 14. pros.:
„Neapoli in Campania sancti Agneili abbatis, gratia
miraculorum iiiustris, qui obsessam ||rbem saepe
visus est crucis vexiilo ab hostibus 1iberare.“ —
s.v, 71.ze vznešeně rodiny 483, byl zprvu vojí
nem; po smrti manželky své vstoupil do stavu
duchovního, 553 n. 556 arcib. ravennský, z. 566 n.
569, vynasnažovai se, aby za omoci Narsovy
kostely, jež se dostaly v držení Aríánů, vráceny

sester“).
Sp. fem
„0r_atío,
libera
lium
studia
neo qua
sexuostendítur
neutiquamartium
abhorrerc"
(Milán
1727), „Promsihtíones
philosophicae;
)(.t 17_38),
„instituzioni
ana|
sv.,
n.
Anza/elfí, Maria Gaetana Agnesi“ (tMillán519OOS)

Agnetennberg (Horas

Ancžcy), jméno dvou

býv. klášterů: 1. ki. bratři společm ho života winds

heímskékonrre aceuZwollevaIandsku (A nic
tenber );
ter tento proslul tm, že v n mžil

Tomáš empelnsky,2. kl.a

stinlánek u Důlmenu
ateřina Emmerichová.

agnetistky v. sv. Anežky sestry.

Ag'ni v. Agne

agniferus_— sv. jan Křtitel.
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agnile —<agnosticismus

Pracoval spolu se svým mistrem na \elíkolepém
nazýváno
čekali náhrobku sv. Dominika v Bo
ologni; hlavnim jeho
pře nlle
křtem
svatým, bylo
a to místo,dkde
vzhe mkeneoiyté
slovumli-_
dílem jest kazatelna v kostele S. Giovanni Fuorci

turgie pasch. k nim se vztahuujídcím „lstí sunutm
a

novelli“.
Srvn.V,Cabral-Ledna,
siae liturgica
21

Monumenta ecc e vítas
der Plast'k
14.90
v Piistoji.4Srvn.
Dr. P. Aló. Kn./m, Geschichte

agnosticismus z řec. a priv. a 71700109 pozna
agnoéti kteř
(áyvoírqaf,
ůyvolmt)
zovou se
všichni,
n'ípssovali
Kristu taknevědomost
(Jí/vozu) některých poznatků, na př. dne posled telný (/L-/Vu wa poznati), tedy 31-Wwďfčszne—
poznatelný,opak lat „agnoscere“.]. ve filosofii
ínho soudu a věci, na něž se tázal. Tak tvrdili protimetai sický směr posítivisinu a darwínsko
v důsledcích sv ch názorů christologických Ariane,
Apollinaristé,. estoriané, přívrženci monof sitské nhož
enncersk
ho a.evolutionismiu
dv An líi
(Huxlev,
od
název
1869 1.1“ dal.)
čí, že
podstata
sekty založené alexandrijským jáhnem
hemi
slíem (v. t..
věcí a dějstva jest n m nepoznatelna, any základní
pojmy, jáod.
o duc_h,
hmota,
nutnost
zákona
přírod
AgnolettiLibori us a s. Ioannc Baptiista, ::O
nejsou než obvyklá jména, symboly
11.ve Florenci 1682, vstoupil do řádu piarisiskeho
1706, přednášel několik let rhetoríku, potom mo plrházdnych
m šleni. ale
A. zavrhuje
proto spírítuvyplodil
ismus našeho
i materialismus,
kloní se
rálku a proslul jako výb. kaz
azatel; :. v Castilione více k tomuto, ač podle Huxleye boj mezim echa
1755. Po jeho smrtí vydána jeho kázání: „Orazioni nismem a anthropomoríismem v posledním útočišti
sacre e pangyriche composte e recitate da Padre tohoto,\ člověku, zůsstanne vždy nerozhodnut. A. jest
Líberio Agnoletti di San Gian Babtista“ (Florenc
jednostranný,
jako
skepticismus
vůbec.
—Ve zdrže—
zrní
č
mu zove
se a. jakási
vědecká
17256)_.38rvn.Hordnyi, Scriptores piarum scholarum livost v úsudku o7ákladních záhadách přírodo—
Agnooletto Angelus, u. 1745v Noventě u Pa
vědy, filosofie, banitheologie, ako jsou naVpř.pů
dovy,
dějepisu
dogm. v semináři
pa
dovskmrot; círk.
1831.o
. „Dea augustíssimo
Trinitatis
vod jest
věcí, poznatkoslovnou
příčinnost, pojem(ídeologiackou
ohaa
SV;l.]
—
theorií,
„109

m esterío“
(Padova 7137),80
„De „De
miraculís“
1792),
55. martyríbus“
(t. 180
divinis (t.prophe

dle niž duch lidský vědecky nepozná\á
nic ji
,než co smyslům je přístupno jakožto fakt

tarummaoraculis;
oraculis, 1112
de emhpiríeázkušebný) s podmínkami, které jej před
arte
íca“ (t. de lí2neptis
.Srvn ethnícorum
Har/er, Nomencl.
cházeji, byt
oprovázejí
a po něm následují;
ale pod
(1895), 14—815.18
staty,
nosti (essentiam)
věcí jejich
au
Agnolo d' 1. Baccio Bagli oni, vynikajici sální (příčinnou) souvislosti dle příčin účinných
(c. efticientes) a účelmých (c. tinales
es)— nepo
architekt a řezbár, u. 1462 ve l-lorenci, z. t.l
zprvu pouhý tesar, řezbář a intarsísta, vzdělal se
znává.'1atopoznávání
filosofiejevů
jest bez
pouhá
phaenomenologiue,
podstaty,
kteráz
stykem s vynikajícími umělci v znamenitého archi smyslové
n
rídil — časem s jinými společně stává nepoznatelm
—
ekstavbu tlorenckého dómu. Jest jedním z hlavních
nesou
všeob
Žravzfaktjednotlivých,
dy, nýbrž
„všeo
ecnéfakty“,ckter
representantů pokročilé prý
renaissance ve Florenci. sobě podobných a pra\idelně se opakujících, abstra
Více však vynikl ve sta
hujeme. .Tyto
fakty shoduje
tvoří „posithní“
předmět
vědy. Proto
se theorie a-au jediný
s „fi
vitelství
profánním
chhrrná
mověm.
— Spo lnežli
losofií em
ositivní“
(„positivísmem“
v.urst.),dejejím
mž za
kladatee
jest Au.
Comte
philoso
s1514—
Anl. de
15Sangallo provedl
orenc phíe positive“ mcg—42). Zakořenělol'est tento posi
kém pouze na jedné straně tlvismus v empirismu, jehož výstřednost vyjádřil
tombouru gallerii, kterouž Bacon (1561—1626) větou: „Post phyysicam inven
již Michelangelo nepříz tam metaphysica nulla erit“,t ] veškerýotázky
nlvě posoudil; kostel S. duševních věd, které od Aristotela až podnes ob
Giuseppe ve \'ia dei Mal sahovala metafysika, tedy neej n otázkky o Bohu
contenti, jakož i zvonice (theologia nat. ,o duší lidské (ps chología ratio
ostelů S. Spírito (viz nalis), nýbrž ůslcdně'| veškeré pijy a všeobecně
obr? 36.) a S. Miniato al
zásady,
z pojmu
(ens), jak je
onto
ogíe a plynoucí
kosmologie
vykládbgtljmenovitě
i princip
monte—nejsoucdíla vynika
ezbář—
ÍCl.

důvodu a kausality (Hume
me), ne
sk ch a íntarsíových prací dostatečného
předmětem
vědy
(„meetaphysica
nulla er_ít“).
ozná\áme
smyslem
pravidelný
sled jednoho
jevu
nejdůležitější jsou chó jsou
rové lavice v S. Maria („eficctus“) po druhém („causa") jakožto iakt;1edy
alte
Novella ve Florencí, pro unum post alterum, nikoliv unum propter
vedené v letech 1491 až
rum; tento vnitrnýSnexus
a the
účinuorigin
jest —
'
mDa činností
rwin (On
of
1496, na nichž jsou vý nepoznatelny

borné renaissančni orna species) navrhoval Sřirodozpytcům, kteří se kathe
menty a arabesky z různo
ismu
O

hlásili,
vhodsntě;
ší svýr—az
_ljejich
k otázce
u: „Ang
'len
nto poměru
,zpositivismu

barevných dřev.AlSrvn W.
důssledněvědy,
proveden
jest zřejmým
d.
digzrKdnsteMIŠGLBX
až odvozený
[.rmbáur
v
úpadkem aveškeré
ktern!,spočívána
vše
$58,b_7a:.,Hurzklxardl Der obecných a nutných zásadách (ídeae universales
C7icerone (1898) 11,473 až

3,2;
" af,
„„ %.

[

liší:— FL

—02.
47lelm
o, (Ag
fra, nelli)
sochařGia

$
1

;31 F

Obi-.as Agnolo: Zvonice ko
stela S. Spiritu ve Flomnci.

architekt, 71. v Pise asi
1238, bratr-laik řádu do
minik. od 257, 2. t. asi

et princi ía necessaria, jelikož Comte prohlásil:
jediná a solutní zása a jest, že nic absolutního
není (Cžatéch. nosit.), aji. Ž.St Mill důsledně dovo

zov
val,

ev,imet

del žvždy a všude je nutno

myslítiž2)(2:4,
:'e ne oznatelno,
jeli
kožúsudek
2x2: M43ostáym
zv kem zku

1313,žákapomocník Nic šenosti

cola Pisana (v. t.). Vynlkl

ovstal, absolutní nutnost vša zkušenosti

pojmua.a tepnu
objektivní
hod
notyvymyk.
principuPřevrácením
kausalilty podfal
veškerých
zvláště jakožto plastik. se

agnostícismus
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věd přírodních, na zákon kausální kontinuity ve jesst — nepoznatclný.
Timto a-em luští Spen
vesmíru tolik sl zakládajících. Tak i „ph sica nulla
cer „problem
žno sku
citu všecho
náb problemů":
enskěmu „jakm
učinitmi
0zadost
?"
erit“. ——
Této naprosté skepsi francouzs ého athe tečnému

všudypřítomoznou,
poznání
ismu a správným
anglického upozorněním,
a-u v Německužepůvodně
se opřel
deckému „Bytostí
nepřistupnou
—- Nep
natelným
Kant
lisský duch
ve odpovídaje:
(Unknowable)“. Vymezením dvou oborů (first prin
svém poznávání není jen na zkušenost jednotli
ci:ples) „poznatelna", jak daleko sahají hranice
vých
fakt
obmezen,n
vtomto
trojúhe_lniku
se rovná de facto součet všech uhlů 2R— ybrž smyslového poznávání, a „“nepoznatelna čill všeho
oznává, že v každém trojúhelníku sumanúhlů
hranice
domníval
SpencueĚ',
; R se rovnati musí.
svém ideolo co
že tyto
uznána
jest přesahuje,
nejen opráv
něn o,stsc ba
noost

náboženství jakožto empiric

zjištěnélhto

gickém
vy_l_o_žíti_
(vznik)
těchtočistého
soudů všelidskěho citu, nýbrž že dosažen smír mezi
všeo pokuse,
n
né genesi
platn
n'ch
„kritikou
rozumus , Kantaskepsi empirismu nepřemohl, nýbrž
náboženstvím
a vědou,
majit
obory __pře_sné
ohra
ničené:
věda obor
cmpirie
a nábože
o—bor

prohlásilnep oznatel nost podstaty(voovueroy,
des „Dinges an sich“) jevů smyslových ((panó

pevne) jakožto aprioristický

„nepoznatelna'í Jest to obor fantasie,nsubjektivních

představ nábo.eenských, poés a umění. Každ'
zákon lidského jednotllvec
a každý národ sieutváří dle stu n

poznávání a m šleni. Tím vtiskl Kant „moderní“

ato
nce
objektivní pravd jsou veške tyto formy stejně
pravdivé
bludné.
Osocenu,
uje--lipřekračujehra
sl náboženská
virra pravas_t_ejn
aevěd
ckou
nice svého „neaznáma“a, ne oznatelna“ a má býti
vědou tam odkázána. — 3. ato filosofie a-u roz
kladné
skepse
která
v
protestantské
theologii
apoznatelnou
nadsmyslné bytostid
v nás (dub)ežeprotestantis
ecky ne
býtid okzáa,a
x1x. stoleti nahradila Luthera Kantem, měla být
mem (Lutherem) degradovlanou objektivnost
hlasatelí „modernismu“ zanesena i do lůna církve
(pravdy zjevené) stupnovaným subjek ti vis mem arví ykřesťansko—katolické.ZZšdevakproud
(i v oboru pravdy přirozeně) nahradil. Toť slgna
moderního rozkladu b ly odražený, jelikož v církvi
tura moderní
ado
b přítomné Fíchtov
— subjekti katolické s vírou zůst vá vd ružném spojení filo—
vismus
stupňovvaědýa
any až
k „solipsismu“
soficko--theološická véda pod záštitou společenské
%. Na
tomto základě
„positivni
spočívá autority
nosticismus
nábož
nský.filosofie"
Jelikož nadsmy—
nábo.) enské
neporušena.
h svěřené
yncl.
Pascendí“
Tato autorita
chrán(Viz
ne en

vědě ráz výlu něho subjektivlsmu,

vzdělání náboženskou formu svou.
který celý svého
funkce tvůrčí fantasie se nazývá „víra“.

svět mimo 10 ego si sám sestrojuje a své subjek
tivní o něm představy objektivuje a mimo sebe
promítá. (Vlz h. Kant.) Pročež F. A. Lange (Gesch.
d Materialismus) Kantovi připisuje hlavní zásluhu,
že a) 'soucnost nadsmyslné bytosti mimo nás (Boha)

slná __hytostBoha a duše leldskénejsou ředmětem

_3

jí „deposí_tu_mf_i_dei“
, nýbrž
objektivní
né, pro
clcouipodkla
rodinu lidskou
ne
empirie,
nemohou
u_býtp
předmětem
vé y. Důkazy
o jsoucnosti
božské
tcré
před prohlášením
svého pravdy
zbytne, terou skeptický subjektivismuslehkom slně
doomg
matu v „kritice čistého rozumu“ sám ant vě

utrácí. Neboť filosofie a-u a kriticismu, na 11 ak
deckysuplatňoval
(na př. „Demonstration
d. Daseins zv. m„odernlsmus“ (v. t.é)sv reformyokatolicismu"
Gotte
1763), ovažoval
později za „dialektické
zakládá, podvrací nejen znákladí ojmy nábo
ooveásžlivosti“ („dialektischc Anmassungen“), od ženské“ o
ua lidskézduši, nýbrž i „základní
k zav tyto otázky do oboru „praktického rozumu“, ojmy vědecké“ () b tnosti, příčině, prostoru,
jelikož
jsou theoreticko—vě_decky
nedokázateln en
a dleŠ
žnepozna
ate n .|(V
Bůh.N)—ábo
asuŠpencera
hmotě, síle
atd.„“symboly
ojmy obojího
druhualejsou
toliko
skutečnosti,
ni

ství jest
předmětem
vědy zýnrní
tzolikojakožto
fakt
všelidského
zvyku,ru
formamihistorický
vnějšího
jednání a vnitřního smýšlení ukájeti jisté city a
snahy přirozenosti lidské, právě tak vznikléao ráv
néné, jako ocitt,h|adu žízně atd. Pročež ve keré
badání o n božcnství jest toliko historicka-kritické
zkoumání o vývoji různých těchto zvyků, směřují
cích k tomu, by „vyhověno bylo náboženskému cl
těni“.
Comte postavil na místo metafysické
theologie empirickou sociologii, Boha nahradil
člověkem
V An ůsled
lií za
vedl totéžj.v „nábožen
S.t Mill,stvíalehumanity't
zůstal systemu

koliv poznatky jeji ob' ektivnosti. „jediný výtěžek
veškeré dále
spekulace
eccké l náb_c_>__ž_
nskě“ _„jest
kládá
Spencervě (Grund
slo_.)—
tento
ne
je
nezn

at__iv__níresultát:
„li-calhitahe“
za jev _skry_t_á_
znenámou zůstan

závěru
přiznáváobru
„každý
vážnější mysolítelť
A v lugrýmse
e Bohaz
poznatelnosti
a histo

rick
ho _assensus
dlěni vůbec.
Proto
jest pojem
, jakožto
„firrnus
mentis
auctori
ti Deivi oquentis“
neemonžný atím ořen („fundamentum et radix")ve
škerélío života křesťanského podfat. Veškery články

víry
symbolu
apoštolského,
veškerý
definice
menic
ých sněmů
jakož i texty
Písma
sv. o oeku
Bohu
nějším,
drže se mís_toathei
ismunikoliv,
Comteova
a-u,dlc
něhož nevíme,
je-liiBůh čili
což pry
jest
vzhledem k prakticko--humanitnímu směru emplrl tzrogediném,
o Kristu
Bohu- jsou
člověku,
o svátostec
tka veškera
dogmata
toliko
„symbo ],
y
ckého náboženství lhostejno H.Spen ceer(A system
skutečností“,
nikoliv
ob' ektivnos
Pročež
maji býti
rý dvřlrazypoznané
cpokroku soudo
ě filosof „l.
e
87) hilosophy,
pookročil něm
na cestě
Comtem
upravennStuttgpart
ké
překlad
Dr. Vetter,
ak dospívá„ modernismus“ k téže
slednim konsekvencím. Za spooleěné jádro veške přizpůsobovány
theorii o náboženství, kterou a. Spencerův a krit 
rých okusů, náboženskému citu lidstva učiniti cismus Kantův níčí nejen víru a vědu, ale inejp
vodnějši a nejpevnější přesvědčení veškerého lic
zadosu,,p_rohla_šuje
otázku: formy
„Odkudnáboženství,
a k čemu tento
lavní historické
the stva o své s_chopnostirozumu, poznávati objektivni
issrnus,atheismus a pantheismus, neuspo kojují, dá pravdu a objektnní reálnost světa kolem nás. V této
okolností má i zdravý lidský rozum, byť vědc
ctecky
vajice
oněm ot_ázkám
ědi plné
vnitrnich
odporů.k Důkaz
ohoto Sodpov
ncerova
tvrzení
doka nevyškoiený, jisté a snadno poznatelné kriterium,
zují nedostatečnost „velik hofilosofa“, nikoli však že a. pravdou není, ýnbrrž že jest abnonnáln ím
všelidskéhprozumu,dáti vědeejcky istou o
stavem, chorobou ducha lidského, byť v 'ist' ch
vě,ď jak jik oněm otázkám podala odvěká včela, kruzích dosti rozšířenou. — Zajímavým proées ou

„philosophla perennls". Spencer uvázl opět u “903“

10V IPGPČ'OQmoderní vědy,t .

u a ríoristického

veřejnost
dokladem
jest p_i_of.Dr. F.zeK_rej.
dilo toho
„O filosofii
přítomno

předpokladu,žejest člověkuvé eck cestakprvo

rvn. Lucar,
c'Rellígion
(Baltimore
příčinězatarasena; Bůh, jakožto bytost nadsmyslná, HS
895),
Parter, AŽnosticism
gnostlclsmand(Lond.
1872)
ard,
Čwký slovník bohovědný [.

11

Agnus Dei
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prosby „Agnus
Dei.
..“ shodují
i obřadybiecírkví
Naturalism
Agnolsticism,F.
Sal/nur,
TheSHigher
Kněz
sklání
hlavu se
a třikrát
s
Agnostícismand
(Lond.1;907)
Dr A'.
5
ence zavedené.
rsa na znamení vrouci prosby, jež vych zí ze
rovo „Nc oznatelné“
(též
samostatn ); TIC/lomífovOb agnosticizmě Spencera
sr
okajicíhoAa
Vůbec
možno
že ce
mo
htbaA . zkroušenéhoo.
. obsahuje síce
málo
s,lov říci,
ale
(Charkov

1894D);Klimkz, Agnos

cyzm v Przegl.

mnohol,Dict.
smyslu.d'ra
[Srvn.
Kupka, 10 mši sv.
559 anásl.,
1908;
r..71ilosotické"83—
Kratochvil,Pojem1 agnosticismu
ch. ch.rét
969.
3.
vpowsz.
„Dnešní
otázky
Mit.

AgnusDell. symbolické' ménloKristovo.

Beránkem

lítaníí:Domin
„A.cD., qui tollisipeccata
mundi:
Božím nazval ána ]ežiše sv _lan konci
parce nobis
tollis peccata

mundi: exaudí nos Domíne. A. D., qui tolliss-pec
cata mundi: míserere nobis“ „Beránku Boží, kterýž
snímáš hříchysvěta, odpust nám Pane. B. B, erýž
snímáš hříchy světa,uuslyš nás, Pane. B. B., kterýž
snímáš hřích ' věta, smíluj se nad námi.“ —4.s vá
tostina.
* írn bývalo zvykem vyraziti na vo
skové tabulkv, které měly podoobu pamětních mincí
vosti, mírností & poslušnosti. (Dion. Carthus. ln nebo medailía kte
se zhotovovaly ze zbytků
C-5
aZISÉVá
s
e
Beránkem
„Božím“,
velikonoční
svíce,
rozmělněných svěceným olejem,
Aoněvadž obět, kterou rístus Pán přinesl, úmyslům
obraz beránka, vz edem k tomu obrazu nazván
ožim
od byl
něhood sam
mého
při O'
prav
enaúBlně
yla, vyhovovala
nebot Kristusa Pán
Boha
k tomu
o medaile A. D. (Beránek Boží). Někteí
vyvolen, aby uklidil nepřátelství mezi nebem a yly
nosívai „Beránky“
na krku,
uk ádali je ale
do
vzácných"
rou,ch sctyto
ránck
nebo jiní
monstrancí,
zemí, ab usmířil svět s Bohem. Od té doby,c
ř. veřejně svědectví vydal, že Kristus Pán všichni chovali je u veliké úctě. V pozdějších do
jest Beránekvve St. Zákoně předpověděný a be
ránkem velikonočním přcdobrazeny (1. Kor. 57), zá báchžvyrážely se na tyto voskové medaille i jiné
nábo
ské obrazy,kladli
ale jméno
jím zůsstalo.
původ Beránek
A. D. do
to.1;
vodí šlechetně jak spisovatelé Písem sv., tak 1spí Někteří"8badatelé
sovatelé církevní, aby velebili Krista a vzývali ho ale bezpečné zpráv; oněm jsou teprve ze stosl.IX.
manus" z té oy výslovně o něm se zmi
!: Ordo rorn
jakožto
Beráinka
Božího.
Proto i v liturgii
při msi ňuje. Nejstarší zn mě!! ..0 zachovaly se z dobv
sv. při Glor
apřed
sv přijímáním
v htanííchaj.
po všechnar staletí zaznívá ustavičně vroucně vo pap. _lana XXll. a ehoře X1.(viz na obr. 37.AA..D
lánl k Beránku Božímu, jenž smrtí svou hříchy
z člověčenstva odňal, nás od víny očis_til,za naše

Křtitel, kterýmžto názvem velmí krásně obrazně
dosvědčil jeho důstojnost a povolání.
n IN.)
Symbolika tohoto názvu vztahu' e se k oběti Krista
Pána, především pokud jest ob ti smirnou. Berá
nek vyvolen byl za symbol Kristův, poněvadž vy
niká nad jiná zvířata čístotností, nevinnosti, trpěli

“vinhyBohu
učinil.
— 2. recitovalo se “při
meš—
ního. Dle zadost
římského
]. Ordo
lá

mání chleba A. 1). a o pa ežovi Sergiovi (687 až
007) se praví: Tento na ídil, aby za lámání těla
Páně „Beránku 'Boží, kterýž snímáš hříchy sxěta,

smlíoluj
se nadstatuit,
námi' ut
odiempore
duchovenstva
a lidu sedomi
zpí
“ („Hic
contractionis
niciocorporís ,Agnus Dei qul tollis peccata mundi

míserere nobís' a clero etaapo ulo decantaretur't

Liber Pont.c 14) Zdá se, že již před Sergiem A.
Obr. 37. „Agnus Dei“ papeže Řehoře X1. z r. 11170.
D. dle zbožného ohyče'e ři mši sv. se recitovalo
a že, jak tomu obyčejnč ývá, i v tomto případě
apež pouze zjednal obyčeji platnost zákona. Dle
1370) Významem svým souvisí A. D. co nej
Brobsta přejato bylo Agnus Dei l s lámáním chleba úžeji s dobou velikonoční a křtem. Neboť zhoto
z liturgie řecké. Až do X1. stoleti nebylo přede vue se ze zbytků velikonoční svíce předešlého
ro u (svnce z kaple sixtinské a basílík ijíných ko
psáno, kolikrát se má A. 0.2 ívati, a teprv od té
doyb stal se l_právoplatnym ob čej, _zpívatí A. I). stelů římských),která naznačujevzkříšeného Krista
třikryáte.(Cír.
guoaěS a\'íctore,
Aug-ustod.,
pak se
ponořuje do
cené vody,
smíšen
Beleth a '.) Původ
jak se toonorius
doposud
v basi vosk
s křižmem
abalsámem,
což sv řipomíná
s avný
křest
llce later nské v ?tímě zachovává, zněla prosba
v řeceá_loradáně(obřacr
ten sezhotovovali
tudíž naz vá
i „kmřte
Ber
Ve středověku
dy: „miserere nobis"; teprve od X1. století zní Páně
_.:
třetí rosba: „dona nobis acem“. Podně ktéto
odjálhnník
a akolvté paláce

apežského, nyní

cisterciácibývaly
v kfáš
ášet
rc sv lateránské
ernarda
změnstizavdaly buď nepokoje válečné, buď lŠnaha tZočiní
Zprvu svěceny
v basilice
v ím
den
D.
v užší
vztah ud
sAgíolibením
míru,
jež
sešři
tltéto prosbě
záduš
Bílé soboty arcijáhnem
rozdávány
bývaly
v oktávu
nic mších
říká
sezároveňt
tři
A.lovalo
D, alelpříkončí
se velikonočním
věn'cím apo
přijímání;
pozděi
stol.
XlL)
je
apežově
sami
věřícím
rozdv
prosbou za zemřelé (dona teis requíem — requiem
sempitemam). Na Bíl
ílou sobotu neříká seA D. 1470 svěcení jich sobě v hradili. Když někteří lpo
čali „Beránků“ zneužívat, anebo je nepřiměřeně
bez
zpochybyitanie
proto,keževšem
šbezprostředně
předchází
svatým, v přede
níž semši
A. sv.
D. ozdobovati, apežové pod trestem zakázali všeliké
již třikrát řiká. Dle Duranda vynechává se A. D. zneužívání „ eránků“, jmenovitě prodej a napodo
na tento Pán
den leže
na lznanhíení,že
učedníci
omalovávážní,
a p. pontifikátu
„Berná k “
Kristus
rhobě, kolísali
ve Páně,
víře vdokud
bož bování,
světí slavně
papež vrppozlacován
vn m roce isvého
a pak každého následujícího sedmého roku; mimo
ství
Degl)a jeho
dílo to však privátně světívá e, když zásoba jich jest
(„quiKristovo((Agnus
tollis cccata mun
Cirkeevykupitelské
v sv. velmi pří
čerpána, vkte 'kolív vhodný den. VclikostA. D.
padněAdobře
. . se
před
sv. přijímánnímumístila,
nebot jest různ 3—2 cm., rovněž i tvar a obrazy na
velmi
hodí,
u vědomí vlastní
nich jsou rozmanité. V posledních třech stoletích
nehodnosti v okamžiku, akd'ý'ho
přistoupltí máme k ho
dům Beránkon
(ad regias Ašni dapes), znali byvaaji 11.1). oválové z bilého vosku; na jeedne
svou
hříšnost
prosili,oaby
pasitel, jen
tuto knlze
s raně sedmi
jest vytlačen
beránek
sedící
m
apokalyptické
před námi
jako a „za
abíty
ěni beránek"
na oltáři
pečelmi
uzavřené,
kol]na
mhlavy
maící
odpočívá, nás hříchu zbavil, milosrdenství nám pro křížovou svatozář adržící korouhevezmrtvýchvst ní.
kázal a pravého pokoje a štěstí udělil. S obsahem Na druhé straně vytlačen jest obraz jednoho nebo
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\íce svatých. Na obrubě bývají slova „Fcce Agnus
Dei, qui tollit peccata mundi“, dole pak bývá méno
papeže, jenž je byl osvětil, a rok pontiikátu,
v němž svěcení vykon no. Na obrubč obrazu sva
tých jsou rovněž příslušné nápisy latinské (viz
o-br 38). Při7. hotování některýc A. I). jest zvy
kem přiměšovatl prach kosti neznámých mučedníků

jeho stává se důležitým pro studium liturgie oné
doby. Mimo 0.479 „eD pn'vílegio et jure sacer
dotií“ , „De dis_pe_ns_atíoncecclesiasticarum rerum“,
dmoo regíminis ecclesiastici“ , „De fideei veri
tale enítolíus boni institutione“ aj. Psal také proti
pověrám lidu („Contra insulsam vulgi opinionem
de grandine et tonitruís_“, „Contra eorum supersti
tionem, qui picturis at imaainibuus sanctorum ado
ratíonis obsequium deíeren um pt_ííant“),proti sou
boji
(„Adversužs_
Guncldolbalet
impía certa
mina“),
proti legem
um („De
insolentia _ludaeorum“,
„De judaicís superstitionibus“, „De cavendo con
et societate judaeorum“ , „De ha'DÍÍSIIIO

victu

Ědaeorufn
est
předevšim
pu
i,sech va mancipiorum“.)
nichž
u 'más zvl.__vuLudvílra
Pobož
llclstou
to vášnivým,
_politických
svých
něho proti A.
otcibyl(_„Flebílíss
„Liber
geticus“).
Lyoněepistola“,
nějaký čas
ctěnapolo
jako
světec (Acta ss.y_lunius l, 748, 1695), ale úcta eho
neb la[ církví
schválena.
11-y
v lgn_c
., Mac:.rtmn
Gorm.Spisy
Scripta
rarvydány
XV, 274n

!Srvn.
Bluegel,
De Chat!/ard,
A obardi vita
scriptíssadisserl
atlo (Halle
1865),
S. Aet obard,
vie et
ses écrits (Lyno 869), Lei: !, eber die theol.
nalezených v katakombách, čímž takovéto A. D. Schriften des yBischoi Agobard von Lyon (Stendal
1,867) F. W1'ga,nd Agobanrd von Lyon und die
zároveň
rázu století
relik\'íí,iXVll.a
nalézáme__'e zhusta
vnabývají
relikviářích
zvláště
[Srvn.
Obr. 88. .Agnua Dei“ papeže Alexandra VII. z r. 1662.

Jaužtle7nf6rage
(1901), l-lur/er,
]

Nomencl.

]3 (1903), 712

E. Mangmat Dictionnaire de théol. caath.
X__
v605až613;
agonie (zápas) Páně, agonla Domini, všírším
smyslu slova znamená onen zármutek a úzkost
IV.)?alryv
Dict.
d' arch. chrét. ! i,
1,,Ba—i/Žgg,
Die
Ablásse"
(1906)
pa

agnu se ausgn
ustek. Podobně jako v Římě ode smrtelnou, kteréž Páán Jeežíš vytrpél v noci před
dávných století v oblibu veši medaile označené svou
smrti__\_zahradě Getsemanské (M
45,
Beránkem Božím (v.
ře cházející), tak i 0
"U

Mark. 14-77-;.Luk
2240-“).
pilyhnedna
počát
tku
\ýšeBolestivé
takovyty ecíty dosto_u
y

širém
křesťanském
astěji
raženy elrk.N
bylyNběžné aby způsobil smrt. Pravilt Pánježíš sám: Smutná
enízesvětě
i medaile
srytinkami
Beránkav
Břemysl
vybíjel
na
vídeňských
tenik ch
Beránka Otakar
velík.; vll.uměl
-prmů
mysl.
museu pražském
mezi námětky a plaketami olověnými z ranní doby
renaissanční
spíše ještě
ze sklonku
gotiky
třlil
lze malouči medaíl
olověnou
s ouškem
a sspa
vy
puklinkou Beránka veli.k vzad se ohlížejícího a
s korouhvičkou. Mezi biblick' mi jách movskýmí
medailemi ze XVI. stol. přich zí něko ik medailí
smedailemi
Beránkemz XVlll
veli_kon.,
stol.jako
Sem domezi
jisté grav
míryeurs
spadají

izlaté klipy (hra__náče)norímberskés

obrazkem

Beránka, najměz
00(L_Íímmleíndukasten),a
couzskézlaté„rí:1í7y“sbei'.ánkem
Tako 'm
mfran
pe
nízkům a medai im p_říslušel by vlastně 0název a.
Leč od dobsedř_ívě'
zvláště na
Moravě jež
a uher.
Slovensku
řík šíc
a. medailim
jakýmkoli,
za
věšují se k růžencům nebo na hrdle se nosí. o
váci dokonce i křížkům u růžence říkají a. V e

cháchspíše užívá se názvu: „svátostky“

Vizmedaile náboženské.

nežli a.

'c/laz.

aživá
nastávaPříčmou
'ícího utrpení
m
rti.
eys_t
duše představa
m
smrti.
utrpení& sm
toho
PánaJežíš vědě_|sice
hnedcoodnaň
prvého
zemského
života svého,
čeká;okamžiku
sám to po
též
několikrát předpověděl; přece však při pomyšlení
na utrpení to nebyl nikdy pojat zármutkem smrtel
ným až teprve nyní, a to zcela přirozeně, nebot
vzdálené nebezpečensíví a utrpení neleká nikdy
tak, jako nebezpečenstvi a utrpení blízké. Byly
však___ještějiné příčiny onoho zármutku a té úzkostí.
ké£_r_oto
zarmoutil,
viděl jakož
nevděki proto,
židovský
aTapřev
ídal se
nešťastný
osudže židů,
že
viděl, že ho ]ldáš zradí a Petr zapře. Hlavní však
příčinou zármutku a úzkostí jeho byly hříchy lid
stva, jež on všecky vzal na sebe, a zvláště to v 
domí, že pro některé lidí bude trpěti nadarmo,
ježto v něho neuvěří, ho neuposlechnou a roto
zavržení budou. Ve své úzkosti vzdálíl se trikrát
na dohod kamenem i od těch tří apoštolů, které
vzal ssebou, aby byli svědky jeho utrpení, avrhnuv

Agoardus,
MR Agobo),ar
24. čna., v. bAglil)e_r'íus.
na zem
prosilkalich
pokaždé
rce, Pr
aby,
odňal
od něho
tohoBoha
utrpení.
osilmož_no-li,
tak , ač
Agorbargd(Amč.
obaud,
blyonský, vy se
nikajgicís ísovatel dob karolinské, n. nepochybně věděl o nezměnitelném úradku božském, dle něhož
ve Spanču,sBOBstalekoadjutorem
sku kolem 76 n. 779, dostal
se vlyonského,
mládí 782 vtělenýS š" Boží právě tímto tak bolestným __způ
arcib.
m modlitbou
lidstvo vykoupítí,
prosil,dsebe
ač nejen
čekal, že
svou odvrátí
utrpení
8104L
(8,16) arcibiskupem, zúčastnil se činně tehde'  sobem

své,nnýbrríž 1p0 nčm toužil a dobrovolné podstou

ších řibéhů
na straně
_synúLu
víka
obožné politických,
0 proti otci,stálzačcž
dvě léta
byl ve pití je chtěl, neboť slova ona neb la výrazem ne
\'thanství v Itálii smířív se s Ludvíkem vrátil se znalosti božského ú'radku ani zdr háním se trpětl,
do Lyonu; z. 840. Bsal roti adopfianísmu („Adver
výrazem
zármetuku
inýbrž
důkazem,
že jestnesmírného
pravým človčke
m a aproutorpeni
sus
dogma Felicis
elp.r_Urgellensi52,
proti pripi
opatu
Fr
r:edegisovi,
jenž mu
některá myln učení
sovva („Contra objectíones Frede isi“). Ve 5 íse kterým
droben akaždý
přístupen
všem
dojmům ako
lidskyr__n.
člověk
jestčistým
podroben.
otiž
(vlas
každý člověk leká se utrpení a přejes ,aby ne
něhslu) „De ofílclun
psalmodieadivina
tvrdí
(ovnení
em musil je snášetí, tak i lidská prírozenost Kristova
luylně),ž
mlo býti
nic,A.co
čerpáuoz
ma sv. _Spisek tento jest jaksi úvo lekala se toho, co na ni čekalo. Ale_jako nemocný,
dem k jíuzémušjeho spisu: „'De correctione antipho—
jenž
má se apodrobití
operaci,ab přinemusíl
všem strachu
před bolestí
pří vší tužbě,
se po
narii" ; applikuje
vněm myšlenku
v předešlém
venou
na antlfonár
ář v Lyon spisku
tehdážvyslžo drobití operaci, řece dobrovoln se 'ípodrobuje
vaný a kritísuie jej, uváděje hojně citáty, čímž spis v naději, že zac rání život svůj, taki ristova pri

.
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rozenost lidská při vši úzkostí, kterou pociťovala
před blížícím se utrpením, dobrovolně podst upo
vala je vědouc, že tím zjedna s' ásu lidstvu pad
lému. Proto také Pán ]ežiš, \; da, že modlitbou
sxou může dosíci od Otce všeho, co naprosto jest
možno, připojil ve své ochotě podle vůle Otcov

poněvadž
čiověčenství
spojeno
s božstvímpři
v něm
'edné,a
obožskéjeho
osobbyloKterak
kto
bylo _možno,a
ay totiž duše 'eho zároveň pociťo
vala i nejv šší radost | nejvy ší zármutek, lze sice
poněkudp edstaviti si, pováží-li se,
v
různéhop stanoviska jsouc představována může
působiti a působí i radost i zármutek, úplně však

za lidstvo trpéti ke své l'lprosbě slova: „Ale ne ja
'ako by řekl:' „Ale nm
vemohoucuostí
však, působe
jak ně
v ložiti
to nelze, leč božsk
zázrakemŽči
egřimým
1mékdyby
to b lo
aby se a 8té3ůoog
vůlí, nýbr
po možno,h
tvé. “ Ponechci,
třetí modlitbě
té e, kteříVmysiili,
ůh byl zastaviŽlena dobu utrpení
kterou mu na to podal anděl, dostoupily zármutek Kristova oblažujíci ony_ůčink , jež plynou ze spo
jeni s Bohemaapatřenín
a úzkost jeho smrtelná stupně tak vysokého, že
na něm povstal hokjněpot pkarv ý
v krůpějích
řinul se na zem (Luk * “). A tatoyčást gctseman
ského
utrpení Kristova slove a-í či zápasem
[SLA—|
— Slovem agonia Domini
označují sě
Páněv užším smyslu slova. Způsobenabyla
zvláště živou představou $hrozných těch utrpení, také starobylé pobožnosti na uctěonismrtelné úzkosti
Kristovy
nfr aternitates
jež měl podstoupiti. Při tom potii se skutečně krví, agon
iaenahoreOlive
Christi b sla ve středověku
a místem
jsou dosud bratrstva
uctění Krista na hoře Oli
tak že kap krve skutečně kanul
uyv potu,a
'v n ni každého pátku ve tři hodinv
pot obyčejný, který by pouze co do hustoty a tiže veet.sk
podobal se krvi, ev
barvou a podstatou, jak (v některých krajinách zvláštní zvonění ve čtvrtek
se rn lně domnívali Theoíylakt, Euthymius, Pho
moldit
ltba v tu
chvíli katolíkům
aobvyklá
se ve
spisech
latinských
na
agon ia
tius, rotius aj. Neboť ten význam toliko připouští vaečer)a
tak rozumějí mu i sv. Otcové a tak vyki
kiádá
CahristiGtésžmart
riumChristi,
Čottes—
tředovkku
nazývalose ném.
agonia
Do
jej církev sv. Ovšem nebyl to pot zázračný, leč not.
potud, pokud veškero utr ení Kristovo a smrt jeho mini také znázorněni Krista Pána na hoře Oli
Ski
měly do sebe cosi nadp irozeného, nýbrž priro vetské se modliciho a krví se potícího.
zeuý, způsobenný nesmírným roozrušenim organismu
agonie: smrtelná úzkost, posledni zápas života
tělesného, kteréž povstalo jednak bolem duševním se smrtí, articuius mortís. Přechod ze života k smrti
na výsost velikým, jednak duševní silou a energií,
kterou chtě e pro nás trpěti, onen bol a zánn utek nejeví se zpravidla ůsiině a prudce, že by v jistém
okamžiku
povavooeřihp
ván ihodách
býti mohl
najisto za
po
na duši udr oval a (lidskou) přirozenost svou takřka sledn
iszápa
a nemocech
náhlých

já chci, nýbrž jak tyc

nutil,aby jej snášela atak skutečnýzápas odstoupil.
zachváceny
bývagiho
svaly
v obli
čeji př.
a votrávenínách)
celém těle křečmi
nemocn
zmocňuje
N boť ak starší i nově'ší lékaři dosv dčují, pot (na

knav ý,vněmžvodaskrvr snusenajest ačřidký,jest se nepoko, blouznění, siln lomcování tělem, ne
mocný kři i hlasem silným. Obyčejné klidné
přec
možný v nejvyšším
mnejvyšší
qumgiur,
Deccru rozčigsienineb
mer, Deúzkosti.
mo
orte úmrtí, t. j. ustání všech funkcí životních, podobá se

esu Chrisu s 34- might/;, 98ŽurGBibei,i. 283; Lae usnutí. Nemocný povlovné pozbývá sebevědomí a
narz, De sudore sanguinís;
vše ch smyslů“] vlády tělem svým ruce a nohy styd
nou, žilobití slábne tepnu lze sotva omakati; obličej
vpadly,očizakalené vesloupobracené, jazykachřtán
posila a útěcha, kterou anděl podával bezprostředně vysýchají pro namáhavé vdechování, které stěžuje se
před tím, ač v další' r dě vztahovala se také k ostat hlenem v dychadiech nashromážděným atu zpěně
nímu utrpení jeho. im ho anděl těšil, Písmo sv.
neud.ává Bezpochyby tím,že poukazoval k věč nš'm;,nemocný nemůže hlenuitoho vyvrci; odtud po
ází chrapot
smrtelný.
spětíi duchovní
nemocnému
pomoc
tělesnou
jest
nému úradku nebeského the a k velikým účin v agonii
kům, jež utrpení jeho mití bude, jmenovitě
úkol
humanity,
posvěcené
a povýšené
sťanskou
láskou
k bližnímu.
Ačkoh
omoc kře
tě
k tomu, že tak osla vi Boha, oslaví lidskou př rokvážný
zenost svou, lidstvo
kou i a mu věčné blaže lesná nejprve
eiécařům náleží, jest nicméně ůzce
spojenaspomocicuchovni,eedna pod ruje čidopl
nostiz zjedná.
aPán
ježš
v
děl
to
ovšem
všecko
ana,děl
a,Bohem mohl sám potěšiti a řiue druhou; Kněz třeba zn ti, co zku enost a lékař
posilznitailidskou přirozenost svou, avšak neučinil sk véda předpisuie; přečasto zajisté kněz za nepři
toho, aby ukázal, že úplně podrobuje vůli svou tomností lékare sám činiti a domácím poraditi má,
vůli Otce nebeského a že vzdávaje se posily se čím by se umírajímmu nějak ulehčiio, nebo dle mož
nosti zabránití tomu, čim b utrpení eho se zvy
strany
přirozenosti
své (až
na to,abye_vy
ne šovalo. Dějet se nezřídka,
evě omosti a ne
zemřel božské
až na kříži),
jako pouhý
člověk
pití až na dno kalichuuentrpni. danděla pak přijal smyslnosti domácích zakalu' i azzhgřčujíse poslední
chvíle nemocného nevhodn m jejich jednáním. Hie
útěchu
tu, nošen
aby daljak
přikladd
nyhrž
|,
děti toho, aby umíra ící měl správně lože, aby ve
to předem,a
y ukázal,
velicepokory,
t
lveiký
světnici
anovai
kliti
a
byl
vzduch
čistý, aby se
účinek má modlitba vroucí a vytrval, ja aož i aby
nám zasloužil vyšší pomoc a útěchu v utrpení a tu hlasit nemluvilo, aby vzdáieeny byl osob y,
které se štkání, p_iáčea hlasitého nárku z ržeti ne
nás
bšchom
i my v ůzkostech
a utrv ak
e mohou. Hiedětij est k tomu, aby se umírajícímu
ních povzbudil,
svých k Bo
se utíkali.
Nepodstoupíl
ánježiš a-e z donucení, nýbrž dobrovolně, k vůli
nebeskému Otci svému a z iássky k nám, ato hlavně ak jený mOŽnnaápolehčovalo: hlavu jeho posunu
Leme
apooduškách,
obličeji,
edlivěyodklizíme
bolavlny stíráme
na ústechpota vvnose,
ne
as
proto, aby ukázal,
také pravým člověkem
námvevšem
na žecjestrovným
chtěl
mocnému častěji podáváme vody, vina neb limo
číti utrpení své, zdro' to blaha věčného ctam, de nády, dok'ud něco polykati může, a vyplňujeme jeho
hříchámsvujpůvo —vsrc,
oižetím přání snad projevovaná dle možnost1.— Pom
duchovní
a—imán azřeteli šťastnou smrt nc;
chtěl
také zvláště
hříchy, ajichž
se dopouštíme
ve dostimučiniti
sv
nitru, za
m iišenkami
žá mocného, smrt „v Pánu“ a blaženost věčnou. Vira
dostmi. — Přes veškeren zármute však a úzkost v nesmrtelnost duše a ve spravedlivou odplatu na
smrtelnou, kteréž duše Kristova pocítila, trvala onom světě důsledně k tomu vede, že křesťan po
přece stále v nejužším a na výsost oblažujícím kládá hodinu smrti za okamžik rozhodný a šťastnou
spojení s Bohem a patření na něho, a to proto, smrt za převelikou milost Boži, které žádá sobě
bibl. Geschichte, vyd. 6.1i, s.tr 435.1
v uLším smyslu slova vztahovala se předteémona
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i bližním. — Vira i naděje v _Boha nejvýš milosrd_

ného a ve záslužnost uprimne kajícnosti a nábožne
modlitby vedla důsledně k tomu, že církev naridila
užívati všech prostředků milosti Boží, aby umíra

Agostiní 1. Bonífacio

Augustinis).

(Bonitacius

de

min. konvent. :. 1698, přednášel

bohosloví v Ccseně, Viterbu, Florenci a v koll.
sv. Bonaventury v Římě. Sp. „Seratici S. Bona
icímu dopomoženo bylo ku pravému okání, hří— venturae Ecclesiae doctoris super quatuor senten
chův odpuštění, poslušnému se odevz ání do vůle tiarum libros theologia ju ls et facti ín summam
Boží a takto ke smrti šťastné. Kladouc navštěvo— redacta. Tomus primus“ ( ím 1696). Srvn. líurter,
iovanní,
mino
vání nemocných vůbec a péči o ně inezi nejváž Nomencl. 112(1893), 350. — 2.
nější povinností duchovních pastýřů, žádá církev, rita, 71. 1701 v Benátkách, od 1730 bibliothekář kl.
aby umírajících neopouštěli, dokud by modlitbami sv. Františka della Vígnc tamtéž. Sp. „Notizie
a žehnáníin nedoprovodili duše až pred soudnou istoriche s ettanti alla vita di mons. vescovo
stolici Boží. Třeba by tento skutek pastýřské Tommaso ommasini“, „Notizie istoriche spet
péče nemohl pro rozlehlost našich farních osad a tanti alla vita di Batista Egnazio“, „Notizie isto—
pro jiné okolnosti vykonán b'ti u každého nemoc riche lntomo la vite e le () ere degli scrittorí
ného cele, žádá nicméně ú el duchovní správy, Veneziani“ (Ben. 1754). — 3. osef S. j., „. 1573
Palermu, vstoupil do Tovaryšstva ]. 1590,
duch i litera církevních zákonů, aby na smrt ne
mocným a umírajícím všecka možná duchovní po z. 1643, vyuč. filosof. v Římě, theol. v Lyonu,
moc prokazována byla. Pomoc umírajícím podstatně Avignoně a Palermu. '.Sjo. „Connn. íii I. partem
vtom záleží, aby vzbuzoval s nimi kněz osvěd Summae s. Thomae“ (2 sv., Palermo 1639—43),
čování nejpřednějších ctnosti, s nimi se modlil, jim „Nucleus casuum conscientiae, sive brevis notitia
vzývaje Boha žehnal, k nabývání odpustků pomáhal, eorum, quae scitu vel necessaria vel valde utilia
absoluci ze hříchů o ětně uděloval, v jejich smrtel sunt ín primo ingressu ad audiendas contessiones"
ném zápasu
církevni modlitbšy
ně vykonával.
Ne
bvlo-li
nemocnéinu,dokud
je tězařismyslech
byl,svá—
to'stmi poslouženo, uděluje mu něz rozhřešení, byť
i nemocný nepro'evoval nebo prve byl neprojevil
lítosti, jen jcdnal- i aspoň tak, že k Bohu volal, se
modlil, náštěvy kněze sobě žádal, neb aspoň ne
odporoval, když mu někdo řekl, že kněz povolán
bude. V největším nebezpečenství lze dáti rozhře
šení podmíněné „si dignus es“, když nelze s dů
vodem nějakým souditi, že by nemocný b i kněž
ského přispění žádal, kd b tušení byl m i () sku
tečném stavu svém. Zkušenost dosvědčuje, že

t. 1638, často znovu vyd.).
. ammemogzl, [,
9—73; Hurtzr, Nomencl._111s(1907) 941. — 4. Lu

dovico,

71.1534 ve Ferraře, :. 15 , apošt. proto

notář a kaplan při dvoře Alfonsa 11. z ste, hu
dební skladatel. 81. mimo madri aly několik mší,

motctt a nešpor. — 5. Paolo, _l 93 ve Valleranu,
z. 1629, kapelník u sv. Petra v Rímě, výb. kontra
punktik; vyšly:
napsal „Salmi
veliký JIOČCÍcírk.
sklade( íin
, z nichž
tiskem
elIa Madonna“
1619)

a 5 svazků mešních p rtitur (t. 1627). — 6. Pietro
Simone, u. 1650 v ímě, kapelník vévody arm
ského; .rl. „improperium Expectavit“, „jus orum

sluch naposledy opouští umírajícího.A rotož animae“, oratorium: „Primo e secondo miracolo di

i kdyby se zdálo, že nemocný pozbyl sebev domí s. Antonío“.
plně, promlouvá k němu duchovní hlasem mírným,
Agostino 1. Ant. v. Agustin. — 2. Ducci
s přestávkami, něco těch věcí a říká jeho jménem
d'Antonio
dí Ducciosochař
n. dia
uccio, A ostíno
da Firenze),
některé ze střelných těch modliteb a povzdechů, ggostino
kterých podává rituál v oddílu Modus juvandi architekt, ». 418 ve Florenci; provedl 1442 v plo
morientes. Častěji pokropovati umírajícího svě chém reliefu vý'evy ze života sv. Geminiana na
cenou vodou, podávati mu kříž k poiíbení, žehnati tacádě kathedrály inodenské, jež prozrazují vliv
Donatellův, společně s jinými 1 7—54 vnitřní
jej
způsobu kříže
pokládala
ůtrpná láska
kře vyzdobu kostela „Tempio Malestiano“ v Rimini,
sanave katolického
za pomoc
v okamžiku
rozhod

něin.Viztéž či.articulus

niortís. [Srvn.Rituaie

\.

1457—61__
Perugii stavbu
a j., 5. faeády
pred 14kostela
. — 35. (Bernardino
lovanni,
_ _manum; Manuale rituum de visitatíone et cura v
intirmorum, zvláště Modus juvandi morlentes. ln sochař a architekt, žák Pisanův, pracoval společně
structio astoralis Eystcttensis. Domácí lékař od s Agnole
v. t.), z. asi 348. — 4. Novello
„7015/21 zav-ky,- alfa-1,

Pastoralmedizin

161 nn.

v. Augustin

ovellus.

__

Handbuch der Pastorai-Medizin von Dr. Auguxt
Agostino da Montefeltro (původně Luigi Vicini),
310717“
(Freibur , Herder) ; Ziervogel Milosrdný Sa františkán, vynikající ital. kazatel; u. 1843 v onte
maritán (Dědic ísv. jana Ne . r. 1905 ; Pac/zátek, feltro v Toskánsku, stud. nejprve práva v Urbinu,
_Zpovědnice str.
nn. Nov myšlen y obsaženy potom theologii, 1867 vysvěcen na kněze, stal se
150" ve spise Ferrzreranž La muerte real y la inu iotoni kanovníkem v Monteíeltro, 1874 vstou i| do
erte aparente con relacion a los santos sacramentos rádu františk., kázal zvl. při inissiích ve v tších
městech s neobyčejným uspěchem. jeho řeči vy
(Madrid 1904), jež v překladě vlašském Sr. 1905), dány dle steno at. zápisků. Argumentace jeho není
francouzském
(r. 1906)
a německém
surene a doplněné
— uveřejnil
Dr. 21908
mian —-roz
(víz vždy bezvadn , ale apologetická obratnost a hoj-i
D 1908 str. 255 nn. .]
Ski .
nost aftektů, k nimž pojí se míostrná rhetorika, čim

agonísantů'řád v. mrti dobré otcové.

oblíbeným
vzorem
kazatelu.
rvn. Mc móerg,
Studien
1905, 668;
]. Gába/mer,
ybraná
agonisté (z rec., bojovníci), agonístící, fanatická Ejomiíet.
sekta Donatistu v Africe ve lV. st., páchající lup a kázání Aug. Montefeltra (Pr. l 96.
vraždění;
císaře
Konstanse
násilně potla
čeni, precezavšak
udrželi
se až bavil
o příchodu
Van provedl
Agosto1164
(jac hy
m (Gia
štukatěr vyzdobu
pražský,
vnější
bohatou tukovou
dalu;v. circumce lioncs.
(viz obr. 39.),loretské kaple na Hradčanech (obdržel
A309 jan (vlastiŘějan Holov) z Ktple,armén za práci tu mimo potřebné materiálie 116 zl.). jest
Sky n_ez žijící v

ímě v druhé

pol. XVlí. stol.

Přeložil Tomáše Kempenskěho Násiedování Krista
_0 arménstiny a .rp. několik asketických, exe e
tických (výklad žalmů aliturgických spisů arm n
škych (některé i arm nsko-vlašsky, na př. missál);
mimo to mluvnici arménsko-vlašskou.
agora (uyoga), slovo často se vyskytující v řec.
lextu NZ., jež Vulg.překládá jednak „forum“, jednak
,platea“; ěes. překlad: „náměstí“, „trh", „uhce“.

to napodobení krásných relleíů a soch, jež provedl
Andrea Sansovíno na „Santa casa“ v Loretě vlaš
ské v letech 1513—1529 a jež po jeho smrti od
žáků jeho byly dokončeny. Srvn.
ax Dvořák,
„María-Loretto am Hradschin zu Prag“ (1883), 22;

Dlaůacz, Kůnstler-Lex.

, 31.

Agoult (Agault) de Bonneval,

_

(„harlcs

onstance, r:. 1747 v Grenoblu, z. v Paříži |824.
Stud. v sem. St. Sulpice v Paříži, stal se 1787
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bísk. pamierským ; 7.a revoluce franc. emigroval, z řádu kapucínského. R. 1886 A. povýšena na
1801 vrátil se do Francie, resignovav na své bi
a podřízena
biskupstw
lahorské
allaha adské,
jakož i apo gitolskě
prefektury
v Radža
skupstv í. Sp. „Projet d'une banque nationale“ (Pař. metrogoii
1815), „Eciaircissement sur lecprojct d'une banque putaně, Bettiah a Kafristan s Kašmirem. Arcidie—
nationale“ (t. 1816), „Lettre á un ]acobin, ou ré
cese algersůká má 9442 katolíky (celková populace
28 millinoů), t38 kněží řeholních (z nich 32 kapu
flexions
politiquessur
d'Angleterre
ia charte
royaie“ (t. ia8constituiion
15), „Conversation
avec dnů), 16 sv tských, 228 řeholních sester, bratrů
řehoincíh 11; farních škol pro hochy 11, pro dívky
! Burke, suri' interčt dcla;3
!(3'8
puissances de i' Europe“
5,
školy (koiieje) pro hochy 2, konvikt pro
Agsfa, arcidiecese v severní Britské indii; bylo divkvyšší
y 1; konventv kti,
pro hochy
(403
y5 sirotčince
(459 chovanck),
pnpr3 nvný
to
7.
rvu
missíiní
území,
v
němž
vpůsobili
jcsuité
p
mv
ze i. Missiiní budovy
(již ]. Rudolf Aquaviva a P.
e,r s novec sm
i-rantiška) a _kapucíni (: missie tíbetsk od 1703). v Agře skýtají veiikolepý pohled. Kathe rála v ital
Apoštolský vikariát agerský zřízen byl 1784. Bylo skem soihu s vysokouvvěžží náleží k nejpěknějším
to ohronmě území, v němž bydlilo 140 millionů
arcibiskupova
(viz obr.
3 klá terstorresidence
indickym.
Vedle k)athedrál
lidí, pohanů a mohamedánů — oiovice veškerého kostelům

obyvatelstva indického.eMíssioná)řů bylo málo; ne
majíce hmotných grostředků působili jen mezi
Evropany,
z té pr
přice
inyčpočetokatolíků
po zjednom
stoletímmoz
zěoln
činíis tva
mc
větší část byli Angličané nebosAn io-indové, vo' en

ští a civilní úředníci. V letech 1 04—1808 v s lání
sem byli čas
času z Evropy missionáři, aby

Něco dále koiiej sv. Pettra )se 50 chov
vanci. Sjině
strany přiléhá ke kathedrále dívčí konvikt spra
vovaný
Všechny budovyZ stojí
roz
sáhlém řehoinicemi.
sadu. Srvn. Zalalzi-Kuůex,
vlastiv Bud

cdlhovyi,225
op 385—386,3. O'Bn'm v The Catholic Ency

agrafa

(agrapha),

(řec. nepsané), výpovědi

.. O

v zachovaných
ežnejs ak
ou vyskytují
obsaženy vse evangeliích
káno—
vyplnili
místo
v letech
]
nejistě pom
mrvězenviřeiých, aleito
přestalo.
R. 1820 Kristovy,j “lež
kapucin Ludvík vMicara olsvěcen na biskupa a zlomcích evžangeiií podvržených, jmeno vně v ev.

jmenován apoštolským vikářem missie tibetsko
hindostanské, ale pro různé překážky nemohl
opustití Evrořpu (zemřel jako kardináí--arcíbískup
frascatský)
něm jmenován apoešto
oi. vikářem
a124.
erským
Ažře
iim Zenobius
počínajíc Benucci
až do O.C.,
1886 jde" žnepřetrit
á
řada apoštolských vikářů agerských, většinou

podle Hcbreův, sv. Pe ra,

bionitův a

v tak zvaných Výpovědtěch

Ježíšových

(zfo)/La 1170010 či ve Zl om
mku behneeskěm,
aneb se od
uvádějí
i od (in
jinÉch
autorů doby
staré,
zejména
Didyma
saim.88,8),
Makaria

IQOEmg.glom.
3;in12,17;
Matth.37,
13,i),2; Origena
De orat. 2,(in
2),Jerem.
Kie

Ohr. 159. Agosto. Část štukové výzdoby loretskě kaple na Hradčanech.
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a tedy závaznos,t
i jeho předžaísvša
o kjcst
svěcení zlo'řečený
soboty ztráci
již
svoji
a tedy
trestuhodný, jestli si toho vědom není a pokládaje
Starý Zákon ještě za závazný, přece pracuje v so
botu. Většina oněch \g'rpovědí jest však neprva a,
a to zcela
veckyblugy,
jež vyjadřujípučení
bludné
nebrozhodně
alespoň jsou
ařskyvš
z arveny aneb
pouhé zvědavosti hovl, na př. výpooěvď, kterou
evangf podle Hebreův klade pcl ust Pánu ježlšl
slovy: „Moje matka, Duch svatý, vzala mě za eden
z mých vlasů a nesla mne na vysoký vrch T bor“
(Orig. in loa

' eron . in Ezech. 16, 13; in is.

40,
Zcela nesprávně
všaklčitažleM
tl oní nekato
líci 12).
k agrafům
také Mar
753—118
(Wendt, Die Quellen des Lebcns jcsu). Neboť
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Obr. H. Agmfa ze XIV. stal. (: pokladu cúšského).

Obr. 42. Agrafa z r. 1484.
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Obr. 43. Agral'y dle návrhu Inch. J. Fanty.
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stavy Krista P., P. Marie, svatých, výjevy biblické a
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5,0733651000
Více než polovina veškeré půdy náleži statkům
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nezn iná povol__áni. 39.296

10
46
45

rn
puda v ha %
.746 85'
24.013 O'
41.126 0
41.390
_0_'!

4,458.777 87')

ra
Z držcbnosti právnickýclěe?sob připadločna
držebnosti % půdy v ha 0/

obce ........
okresy.......

země........

ty ........
církev a .......
zb. nadace
jiné n.právúhrnem.
osoby.

12.36114
151 00
5.113

očet ven ovského obyvatelstva o 1,.000000p

.707 7'

láním činných:

v zemědělství
v průmyslu
v obch. a tržbě
ve vol. povolani

r. 1869

r. 1

00
01
06

neboli 2 1001) osob v Čechách povoláním činných
patřilo
r. 1869

337 0
1.225O'

r. 1890

14.3020.
11.84231
0
150.396

vgěechách
hem uplynulého
stolzetí
znamenati
lze
přechod od XIX.
velikých
podniků
hospodář
ských k menším a vzrůst majetku rolnickkhého.
r. 17 1.
r. 1891 :
Plodné půdy bylo
1,853.008 ha
1,677.454 ha
v panském majetku
„93,288
v selskěm majetku
2,61 .458
Za uřadu
posledních
10 letv však
dle "zpráv
stát.
orné půdy
echáchu
vá. zemského
— VR
kousku p_lodnápůda má 30 millionů hektarůvvýměry,
z toho jest osázeno lesem 98 millionu hektarů.
7 jmenovaných 30 mill. ha orné půdy patří 213 mill.
ha ronlíctvu, to jest 710/o veškeré vzdělané půdy
a'8r7 mi.l| ha, to jest 2900/0veškeré vzdělané půdy
patří velkostatku.

r. 1900

1,474.312 1,443.452 l,326.374
856.558 1,071.353 1,166.020
130.759
202.731
274.009
246.835
363.595
495.520

k zemědělství
5444
k průmyslu
3162
k obch. a tržbě
483
k vol. povoláním
911
Die sčítání z r. 190) z osob
(z)-3 614.588
67.779 121
11 připadá na zemědělství 41 1%,

00

. 2.608
.20.
943

milí.
Jakkoliv
Anglie
za posled
ních Ščer.
leřltp
bylo obyvatelstva
o 10 mílí. hlav,
přece
zmenšil

14.502 O' slu níků. V echách napočítáno všech osob povo

r. 1900

4685
4112
3477
3615
658
849
1180
1424
výdělečně činných
na průmysl 3610/0,

na do ravu a obchod 85%, na veřejnou službua
vol ní 142% čZiseI _patrno, žeeza posledních

let průmysl a zemědelsíví vyměnily si téměř

svou
posíci,něco
neboť
před
lety ještě
obyvatel
stva, dnes
přes
,_ 20
obyvate
stva 2/„
dochází
vý
živy výhradně v zeměd
dětstvíb b) Jiným příznakem

krise agrárníjest stále rostoucí zadlužení

půdy.

Dle draajagera (Dle Agrartrage der Gegenwart)
obnášelo r. 1882 knihovní zatížení hospodářství
v německé říši kolem122milliard marek.
kousku

r. 1858 hyp80811|eč30OOH
dluh

obnášely

119232mill.

zl.,
1870 2072,půdy lnal 0008g93580
čenor. zadlužení
000.000K.rVe90
Francii

vltalií
1889
r. 1%2
1876 pozemkovéíXš)dll.ll.
0páčeny naý15rsku
míllíard
ír.,

zadžluženo byla)9500%? pudy
V echách dle rot.
ll. Přizm
ik krů-e
Důležitý která
stav rol
nický
t
o létaztmldéllkt'.
vleklou chorobou,
od Kož zmého konceem r.01902 dostoupiill dluh ve v ech
knihách pozemkovýchnna 34556m l. , na oravě
let sedmdesl'át)ch dospěla ke kritickému bodu, neboť na
994 8 mill. K, ve Slezsku na 28187 míll K, úhrnem
měd
dělvská
přesžtala
býti výnosnou,
čímž tedy 47322 mííl K Z toho obnášemllyl
dostavilo
se výroba
nebez eči,
že záhuba
středního stavu
dluhyZanadobu
po
majetek vtělený 32599
est ncodvratnou. eliké zlo zemědělské krise spo zemkový
8681—1902vzrostl) dluhy pozemkového maetku
ívá v toom, že zdar a výnosnost výroby zeměděllské
a za tu dobu bylo vydraženo 160.67
nezávisí již. od síly a schopnosti výrobcovy a vlivů 01120/0
movitostí za 84000000 K. Při těchto nucených
přírodních
nýbržtotiž
od vlivů
nagrosto
mimo -země
dělství le íclch,
od porn
ru bchodněpolití grodejich p(řišliťknihovní věřitelé o více než
Půměrně každoročně přichází v Ce
ckých a ve řejno—právních. Výrobky zemědělské chách do nuceného
prodee'e 3000 selských usedlosti
přestaly býti pouze spotřebním předmětem, a v okrouhlé ceně 50mill. K. ovahou svou nepoh blivý
staly se též předmětem mezinárodního obchodu a
pozemkový
majetek
všem starým osvěd eným
bursovnl spekulace Vyhojení této krise trhové jest právním řádům podléproti
áv Rakousku naprosto ne
daleko obtížnější, nežli vlastní vnitřní choroba
stavu rolnického. Zemědělství má ve svém jádru zdravé mobilisacpi,jak z tohoto přehledu patrno:
dosud zdra kořena netr í snad ně akou nezho kuZměny
majetku nemovitého: a) realit všech v Ra
ou
jítelnou dekadencí Svých p stitelů, nybrž trpí pod Roku usmlouvou kupní exekucí úmrtím úhrnem
ůtlakem ockonom.-sociálmch zlořádů, jichž odstra 1898
227.989
.438
61.679
340.347
něním teprve může k pravé svobodě dospěti. Líbe 1899
241.023
10.618
78.329
377.894
rální stát odstranil zrušením robo pouto těles 1900
247.020
1 .455
85.451
392. 224
289.158
10.505
85.653
445.487
ného Eoddanství, ale vydal současn nezkušeného 1906
D') rolnických živností b 10 převedeno roku 19.16
a nec ráněného rolníka na pospas velkokapitálu,
enž
omámíl
hesel o50svobodě
majet
ové ho
a přiv
vedl klamnýmí
krátk)
let do daleko

0 o:
v ltšalllcousku
celkem

211.

7 v ceně

795,.'1CX)0('DK.

počet rol. živností v ceně mill. K
tužší
poddanství,
nežAgrární
které
kdysi závislosti
rolníkovi u5221181an
ládala doba
feudální. —
v Čechách
50.514
216
30.624
92
krise
jeví se děsivými příznaky,
z nich
hž nejváž na Moravě
nějšíuvedeme:a)7
ěděs kého
obyvatel
4.433
49
stva za poslední leéta stále ubývá, což jest ve Slezsku
důkazem,že půda neskýtá již lidu při zemědělství
Velikě zadlužení půdy znechucuje rolníku na
dostatečné obživy. V Rakousku ze všech v 'dělečně
prosto těžkou
práci, 2neboť
při všem
přičinění
činných zaměstnávalo se výrobou zem dětskou vynese
mu půJeho
a nejvýše
50'„, kdežto
věřitelé
v
žadují 4—50/0 úroku z dluhu. Poněvadž v zem
. 10; M
90,0,15113411
dělstvi nelze výnos půdy zvýšiti mnoho nad oby
1895
0018907
32690„Ve
Francii čcjn' průměr, ztrácí rolník naději, že by mohl vy
VNěmecku
zemědělstvím
se zabývalo;
1882
882433800,'.„
živilo36se1 z měděllstvímo 1882 4630/0, v Belgii 1880 bře nouti ze svého zadlužení. Když výroba země
2050/0, ve výcarsku 1900 390/, v An lil zmenšila dělská se nevy lácí, jest nuceno rolnické obyvatelstvo
se orná půda za posledních
leto 5 mill.jiter, hledati vedlej i obživu při domácím průmys,lu a
naproti tomu vzrostla výměra stálých pastvin o 38 tím ovšem se zemědělství zanedbává. Celé kraje
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v Čechách zabýyají se domácím průmyslem, a ho
katei
s nedostatečným
kapitálem
ujímá
se statku
& douíá
dluh ze zemědělsé
vyroby
umořiti.
Na
spodářství
hyne. Za takového
po
klesu
země(polní
ělské pritom
výroby neprodukuje
se dostatek
děje že
tatovýroba
však zemědělská
se nesplňuje,nev7.'náší
uvedené
tolik,jicžopři
ovy
zdravé potravy pro obyvatetstvo, které jest pak čin,
nuceno sahati z nouze k různým náhrražkám a
ža u'e úroků v dlužený ka it |. jestliže ckupec
kvylidňovánim
alkoholu. Další
následkyz tohoto
se united"
osti bnesplail
9 kuppdluhy
ceny,
zvýnosuaspoň
hospod rstvi
kupnínení
si
venkova,
něhož zandluženijeví
em prchají
zemědělci do průmyslových středisek, ponecháva unglatnilaNásledkem toho téměř všechny obchody
jice málo výnosné pozemky ladeem ležeti aohro— realitní, uzavřené s nedostatečným kapitálem, zna
menají pouze prozatimní správu ukoupeného ma
žujice
z
p0volániž)růmyslové
dělnictvo
nadbytkem
pracovných sil.
jev tento otřásá povážlivě exi jetku pozemkovvého, který po krátké době přichází
stenci každého státu a každého národa, poněvadž ve značném znehodnocení do rukouc ziich. —. o
dlužno ze sousedních států dováželi potřebné obil bilisace půdy řipoušti sice snadno technický po
ni.ny V tom ohledu musi nám sloužiti ku výstraze kro k v zem
mě ělské výrobě, zejména v meliorací
průmyslová Anglie, která 80"/„ své spotřeb pše pozemků a v zavádění různych průmyslových
nice přiváží z crzm. Přívoz tento není v dycky podniků ku zprarcování zemědělských produktů,
zabezpečen, zejm na ne v době vkáiy, kdy mnohdy však investice tyto podniknuté na duhi
nepřítel zničením válečného loďstva mohl by do
vozu obilin zabrániti a tim obyvatelstvo an lické jenž uvalen bylžna pozemkov majetek, přinášejí
co šlo
zam leno.
naprosto vyhladověti. Také Německo jest odk záno pravý
apitál opak,
dlouhonež
nepřin
ší čistého
zisku —investovaný
takového, aby
se mohi) uhradití úroky, a tak nezdařcná spekulace
na přívoz
obilí
z cizm,! 55ba mill.
iúrodné
království
české
dováží
každoročn
q. obilnin
k vý
živě svého obyvatelstva. Z toho vysvítá, že pru vede o ět k odprodeji, anebo docela kpr odeji za
—3. Hospodářs
e“výrobky
nemajího“hospodářství.
áel žitého odubyt
a nedosahují
mysl česk' nezbytně jest odkázán na rozvoj do dlužen
máci zem dělské výroby, neboť domáci trh prů přiměřené ceny, aby se rovozovací náklad
myslový v království jest nemyslitelný bez zámožné dostatečnou měrou uhradil. eny hospodářských
venkovské opulace. Bez domácího odbytu nespo výrobků poklesly za posledních 40 let následkem
čival by prumyssl český na zdravých základech. — mezinárodní konkurence, kteráz zkrajin příznivěji
jest atrno, že oživeni českého zemědělství odů produkujících přiváží spousty laciného obilí na do

mgnk
noijest ohledy národními, sociálními ahospo
dá
smy
lll. th'my zemědě/Mi?kris-c. Svrchu uvedené pří
znaky dokazuji, že zemědělství jest stiženo pováž
Iivou chorobou.
a lze tvrditi, ze dnešního dne
žádný stav není ohrožen tak vážným nebezpečím
aPříčiny
stižen tohoto
tak tisnivými
jako stav
rolniccký.
úpadku pouty
lcži hiavně
v poměrc
mimo stav rolnický ležících a jenom z malé části
nese na tom rolnický stav sám vinu. -—l.
o
dlivých příčin na prvém istě uvádíme steejno

mádcí trhy a tak stlačuje cen domácich výrobků
Americe
pěstu'ež
seodprovozovaci
o ili mnohem náklad.
levněji Zejm
nežli nav
v Evropě,
poněva
půda jest tam mnohem úrodnější pro příznivě kii
matické poměry, zpracování půdy nevyžaduje tolik

ského práva dědického spočívá v rovnoprávnosti
dědice hlavního se spoiudědíci, kteří mají nárok
na týž podil dědický jako dědic usedlosti. Jestliže
se statek neprodá a nerozdělí stejným dilem mezi
spoludědice hnedle o smrti odkazatele, mohou si
spoludědicové podi ' své zajistiti knihovně na
usedlosti a požadovati od hlavního dědice příslušný
ok. [ kdvž usedlost zděděná neni diuhemz ah
žena, což dnešní dobou jest řídkým z'ev em, musí
ktráké době zcela s mathematic ou jistotou
zadlužlti při nynějším stejnodilném právu dědickém.
Hlavní dědic, který seuual statku, je nucen v plá
ccti úrok kapitalistický ( —50/„) svým spoludě icům
zpodílů, které bývají stanoveny ne dle hodnot

pr| obchodnich smlouvách s cizími státy oběttvo

ckého.
Římské aetku,
aprávo dědícckénesvědčí
po
zemkovéhom
a proto naše dobapovaze
vevvšech
téměř evropskych státech pomýšli na přiměřenou
ůplrsavu_
ŠkOdnltXChlh
právních
pro stav
země
k—y
ace poměrů
půdy, která
tvoří
po
zemky předmětem ]tlrhové spekulace “ako každý
Lin?
průmyslový,
svádic kMnohý
ivokés
e
aclvýrobek
s pozemkovým
majetkem.
po ní

monopol z obchodu obilního. Stanoví se cennlye
již dle sklizně a dle spotřeby, ne dle nabide

nákladu, %ako
vyssátá jižlatiíundiich
půda, nehledic
ani
ktomu,
e lzenaše
při tamějších
_oužívati
více strojů k výrobě zemědělské, nežli ri našich
malých usedlostech. Liberální hospodářsk soustava
se svými nráz0) o volné konkurenci bráni tomu,

aby zamezen.
náležitými Zájmy
celnímizeměd
šraňkž Istvíbbývaji
přívoz iaciněho
obilí
dílné prárvo dědické. lgkodlivost dnešnihosel byl
obyče'ně

ve
průmyslu,
jest odkázánnna
voz prospěch
do sousedních
ze íkterý i_áplavu
lacinějl vý
vy
robeného
obilí
umožňuf'i
dopravní
sazby
na parnících
a železnic
ch.příznivé
Při dopravě
poskytují
se velmi výhodné sazby na delší vzdálenost, tak že
mnohdy
zboží
ze vzdálenějších
krajinkdoprávujcse
levněji, než
z krajin
bližších. Velikýk
apitál chtěje
náležitě zužitkovati vyzískaných hodnot, ukládá
do podniků doopravních a spokojuje se i s malým
šuuje. "tlak dle prof. Pichlera (Zur Agraarírage der
Gegenwart klesly výlohy dopravní ze zámoří od
T*

1869 0

750/0. R. 1894 dopraven

byl i q pše

nice z New- Yorku přes Rotterdam do Meinheimu
užitné
statku,
nýbrž
odnotyvýnos,
směnné.
State
vaš
k nese
pouze
nižšídle2ho
2—30Í,)
následkem
za 135
sy oMeinheimu stála již do
čehož hlavni dědic nucen jest v_vpůjčovati si pe
prava téhož
množství
kdežtododgprava
i q
uherské
pšenice
z Pešti1075Mbu
po bunaji
ezna ob
níze
na roku
ukojení
nároků
iců a dluh
tento
rok od
stoo,upá
aždspoludě
onutí posléze
ku prodeji
nášelam354M.
l76M ocdstu
ddo doprava
Meinheimu
M drahou.
sttedy
obilí178
ve stř.
Evropě
adárstvi
parcelací
statku. Nechce-li
nikdonastává
z dědicůrozdi
hos
osin;
zděděného
se ujmouti,
polželeznicích
tak drahou,
jako doprava
zlá
mo
řoského obilídvojnásob
ztak ohromné
vzdálenosi.—
4. Dai
vání statku
hnedle
odkazatele. To
vede příčinanízkého výnosu zemědělství jsou obchod
změně
a '_osmrti
ení pozemkového
majetku,
což má škodlivé násleedky v zápětí ro výrobu obilím, pěstované na obilnich bursách. Obilí stalo
zemědělskou, nehledic ani ktomu,
e převo
odní se dnes hlavním předmětem světového obchodu
značné popla
látky značio chuzováni majetku rolni následkem organisace obilního trhu, který učinil si

ptávky, nýbrž die ZáĚlůa a Lprospěchuve

obchodníků
a bursiánů
ursaohleduuje
a u lnítr
ravtuje
ceny
obilní pro
celý svět bez
na lok
Obchoddy, na burse proo,váděně
uz části reclní

(které se(uzáv
bezprostředně
uskute
ňují),lhůtě),
z částianebo
ter
minové
rky k dodání
po určité
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blankoterminmé. které se nikdy neuskutečňuji, po
něvadž předmětem íohoto obchodu není obilí samo,
nb'rž pouze rozdíl (difference) v ceně, jež při uza
Virání obchodu
la stanovena, a mezi skutečnou
cenou v určité do ě stávající. 'lento poslední druh
obchodu znamená značné poškozeni rolnického ma
jetku, poněvadž bursa v dává každoročně poplašné
zrgávy
ohromných
z sobách
zaprodaného
obilí,
a koliv oskutečně
neprodalo
se žádné
zboží, nýbr
provedena byla hazardní hra o differencí cen. Po
plaašné tyto zprávy o vylhaných zásobách obilí sni
u'i ceny obilní na lokálních trzích na úkor těžce
ootujicích zemědělců. Divoká tato spekulace s ce
nami obílnímí neprosppívá malému rolníkovi ani
ž jsou ceny uměle vyháněny do výšky,
chto uměle zvýšených cen mohou míti
uítek pouze velkostatkáři a obchodníci na burse.
Znalec poměrů zemědělských R. Mayer v počítal,
že pozemkový majetek ve výměře Sha sta ipouze
na výživu rolnikovu, ale nikdy ne na to, aby obilí
mohl odprodávati.
malorolní
a ani
uměle
zvýšen cena Pro
obilítakového
nemá žádného
význam

V Cechách
\
vým
rupouzjest 703
05 577
ha, rolníků,
z čehožjichž
patrnpozemk mají

rážky obecní, okresní azemské v Čechách páči se
průměrně na 1400/, čímž v soká daň pozemková
nabývá teprv veeilké tíhy. ozemková daň v Ra
kousku jest průměrně největší ze všech zemí evrop
ských, a jsou to hlavně dvě okolnosti, které daň
pozemkovou stěžují: a) její nerovnoměrnost, b) její
stupňování břemeny samosprávnímí.
2op 
zemková daň v Rakousku obnášela 67,000.000K,
1904 pouze 54,.000000 K, byla tedy uznána ne
spravedlivost pozemkové daně. Ale ješte dosud ne
odpovídá zdanění pozemkového majetku spravedl;
ností a nemůže se nikterak srovnávati s výhodami,
jakých požívá volný kapitál. —Berni zákonodárství
pohybuje se dosud ve star' ch kolejích hospodář
ství naturálního, ačkoliv sv tové národní hospodář
ství přijalo na sebe ráz hospodářství peněžitého.
Rolník musí platiti daňnepoz eomkov
ou ještě dříve,
nežli z půd nějaký výtěžek získal, aneplati z vý—
těžku skute ného, nýbrž z výnosu ůředním odha
dem docílítelného, tak zvaného katastrálního vý
nosu. Katastrální výnos půdy jest poměrně dosti
nízký, ale proto přece neodpovídá spravedlnosti,
protože zdaňu'eeprostředek výrobní, ale ne sku—
tečný příjem. “ma toomajetek rolníkův jest zcela
viditelný a proto do poslední pidě zdanitelný, kdežto
movitý_majfíek
peněžní má zdanění
po ruce unikl.
hojnostRolník
pro
středků,a
y přiměřenému
daň musí platiti v penězích a proto musí se sta
rati, aby ené
proceny
své na
výrobkynnaše1
na trhua
daň vynaložil.odbvt
Výloh
státní

českého rolnictvacpři zvýšení obilních cen ocitá se
ještě
té ncvýhoě
drahý
tehdy,
když vdomácí
záso ykupovatži
výživě
již chléb
nedostačily.
A jestliže ceny oboilní uměle bursovní spekulací
jsou sníženy, zbaven jest malý rolník tě možnosti,
aby částečným odprodejem hospodářských výrobků
kryl kromědvýživy otrebná též vvdáni na daň, šat, rokhod roku stoupají a mnohdy na základ faleš
vzdělán dtaké—- řekupníci
romě velikých
burs Eoškozujin
ův o národním blahobytu podnikají se
ná ladné
rolnictvo
hospodářs
ých vy častho poLm
podniky &vzařlizení,ěkterám sí vy
robků. Překupníkvtlrá se mezívýrobceakonsumenta,
i mezi výrobce atrh, tak že zboží nepřichází ani natrh držovatí střední stavšjsv
dan
almeu
užitek
bezprostředně, nýbrž od zemědělců bývá překupníky
právě Kakrousko-bhersko
t zámožn
ší jen
a vyšší
tridy
Státní
roz
000pro
roku
1858
obnášel
K,
ku 1893
pro
Rakousko
samé
skoupe no a pak občanstvo za diktovanou cenu pššlet
K, r. 1904 vz rostl rozpočet na 1734 mill. K
prodáváno. Drahotu životních prostředků zaviňují 1200n|000i10001
ar. 1909r ozpočten lstátní hudžet na 2310 mill. K.
zejména ringy a kartely obchodníků, kteřízza umlu
veně nízké ceny ZbOŽl od rolníků kupu i a za llbO Ze státních příjmů pohltí náklady jen na vojsko
ročně průměrně v Rakousku 400,.l(000000 (14 60/,
volněřzvýšeně
ceny obchod
jeoebčanstvu
v Rakousku
dobbka\roďávaji.
spočívá Tak
vý kdežto Německo SOG/.o)Stav rolnický milítarísmu
anrě v rukou oachodníků, kteri zboží do velí vedle peněžních oběti přínáší také ne'větši daň
kých měst dodávaí za libovolné ceny. Překupniky
z krve,
protože synkové
osud ubý
vět
příslušníků
brannémvenkova
- 8.tvoří
Následek
a bursovníky bývaí po většině lidé, kteří o útra— šinu
vání rolnického obyvatelmstovalna venkově jeví se

páich()s
výrobou
spojených
tuchy,
nýbržzemědělskou
bohatnou snadně
zoovocenemají
těžžké
ivnedostatku
pracolvnich
sílaave
zvý—
šen lěel
lední mzdy.
190 bylo
v Rakousku
práceo
na oprávněných
pražské plodínové
10 r.rolngó4kovyTak
členů,
k volběburse
bur zaměstnáno dělníků při zemědělství a lesnictví:
za—
sovní radg04
,pozuze 13 osob křesťanů, Cechů a Němců mužů l,.a962688 žen 3,.652443; r. 1900b
dohroma y. Proto také v burso vní radě ve sku
(—1
Vkrá
I. českém
r. 1890baylžen3,485.961
opřizezmé
pině A, která se zabývá plodinami, nezasedal ani městlnáno
mužů
1,730.277
(— 231.961)b
jeden křesían. — ]eště zhoubnější vliv na země dělství zaměstnáno muž 317362 a yžen 613135,
dělství vykonávají překupníci půdy samé, kteří pro
1900skleslapočet
(—28
aopoečtzemědělských
dělnic na dělníků
2.665 na 289
.407)
vozuji neblahou politiku parcelářskou, ůsobíce na r.
Tento nedostatek dělníků zemědělských má v zá
vylidnění
venkova
a vyháně' lCtCusedlé
o yvatelstvo
venkovské
do veelikýchm
GRolnictvu
ne pětí zvýšenou mzdu, čehož ná ledkem jest opět
dostáváse náležit ch peněžtních zdrojů k pro zmenšený výnos hospodářský. eleď slouží radě't
vozovacimu n kladu
odemí ůvěrnictvívy ve městě a místech průmyslovýchnnež naavenkov,
neboť dostane tam jednak větší mzdu a jednak těší
hovuje
egrůmyslu
zemědělství.
rychleji více
vyrá
|_,rychlejinežli
nalézá
odbyt pro Průmysl
své vý
se větžšl
svobodě
a různým
požítkům
životním.
Rovn
žslužba
vojenská
odvádí
nezdatnějšís
robky a pracuje se značným ziskem; proto pen
čeledi zemědělské výrobě. Zeměd Ici, nechtějí-í
ůstav
zařízeny
že oskyítu
na zbavltí se vůbec způsobilých pracovních sil, jsou
kratš dobu
a najsou
většítak,
úrok.
os od řspV'jčky
l selské
poskytuje sice výnos jist', ale pom mě malý.Z mě nuceni mzdu zvýšíti, aneb vlastni pracmní sílu na
dělec muže tedy platiti urok menší,a to ještě pouze úkor zdravi přes míru naplnati. Dnes nabyll hospo—
jednou do roka, když klidi. Půjčky na kratší lhůty dáři zkušeností, že zemědělská výroba můžes
a na větší ůrok nejsou zemědělci prospěšny, proto
zemědělec, kd ž nedochází pomocí u městskjch gglácetí' jen tehdy, když vlastník usedlosti se členy
může sil
výrobu
sám pěstovalik
bez pomoci
placených
nádenicky.ch
Venkov
spořitelen a 7. ložen, obrací se k sou romým v ři drazerodiny
telům, kteří namnoze půjčují rolníkům na lichvářské dostatkem pracovních sil, kdežto v lednu 1
v Praze bylo bez práce 20.000 organisovaných děl—
těžce pocoit'ují také zemědělci
nespravedllivou poze
ov
daň, jejíž hlavní níků
moprůmyslových
a by
všech
asi
(DOIidi.
Na venkov
všaknezaměstnaných
z nich nešel nikdo,
tzihanevyplývá
tak zepřirážek
mstátníchsamosprávních.
požadavků, nýbrž
estálého zvyšování
Při protože každý vystěhovalec z venkova je ztracen
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pro zemědělství. — 9. Posléze dlužno k příčinám

Kdybychom v letech 1892—1901 byli dovedli tak
v říši německé,
pokleslostistavua
rolnickéhouvésti
1vlastní
ze
ecn1éděl
h. a) Rolníci
zřekli sevady
dř1 hospodařitiějakoorolníci
ročně vytě
,(XDDCD
více, byli
na bychom
kteréž

véjšího prostého způsobu života a přivykíi mnohým
přepychovým potřebám, jichž dříve neznali. Vý
borný znatel národního hospodářství, ředitel zem
ské banky František Procházka, ve schůzi obchodní
a živnostenské komor r. 1904sstýskal si na špatné
hos odářstvl českého rolníctva a mezi iným pro—
nes
náhled:
„Budižscřečeno
upřímně,
u nás
nyní tento
v celku
hos odaři
špatně.A
rotoženemů
žeme 5 místa, ztr címe půdu pod nohama, posíláme
almužny tam, kam třeba poslíati vydatnou pomoc,
a stojím na břehu bez rady, vidouce tonout člena
rodiny. etně výjimky otvrzují ravidlo.Potomc1

hospodářů
zac vydělaným.
ázíme n etrněnoho
s majetkem
zděděn
ným ídobrých
s grošem
evy
ztská a málo se uspoří, nerozumný přepych za
chvátil všecky stav stále se vym 'šlí nové rado
vánky,
a intelligence
p kladučence,
1dělnictvu
jest
mnoho
pravdy vedává
výrošEatný
u ruského
jenž
na
mám
me choutky
prostře
že sal,
ráka"že Dlužno
upřímnémíllionářeoa
přiznatí, žecmno
hdysky
utrácí na venkově více, než to nynější hospodárská
krise dovo
A mamootratnost zachvátila zejména
ty
příslušníkyerolnického
stavu,
chytili se
ných
hesei rotinábože nsk'
ch kteří
a zproncw
r1lípísa
náboženskému cítění 1býva1ymkonservativnlm zvy
kům svých zbožných pře
edků.
b)a akkolv libe
rální soustava hospodářská nejvíce poškod
zemědělský
řece s politováním shledáva
dali se zem d lci omámiti klamnými hesly ohospo
.dářské svobodě a sami ve své neprozíravosti brá

ztrátě participujeme my Češi asi 152000.000K P
slední léta ovšem věnuje se hospodářství našemu
větší péče, ale přece ještě máme mnoho doháněti
za Zemědělský
šťastnějším
mi stavtrpl
svými sousedy
v říši německé.
d)
také neuceíeným
odbor—
ným vzděláním a smyslem pro obchod . A přece
nestačí pouze půdu vzdělávati, nýbrž nutno také
zemědělské rodukty výhodně prodati. Zemědělec,
kd 7. se stalppo
e1848 svvobodným a sproštěn
by roboty a desátků, když ocitl se v poměrech
zcela nových, čpotřeboval nejenom technického vý
cviku obchodníázpůso
v obdě
gole,
také
jistou
ilost. nýbrž
Na to měl
všakmiít
tehdejší
doba nevzpomněla, a proto výchova rolnického do
rostu byla vtom směru na rosto zanedbávána.
Obchodu s rodukty zeměd lským_í zmocnili se
nerolníci, a kodu z toho vzniklou jsme již nastí
nllí při ocenění bursovních obchodů. Poznání této
vady ovšem vede nutně nynější zemědělce ktomu,
aby své nedostatky doplnovali organisacemi ná
kupními, prodejními skladišti a vůbec družstevni
ctvem
eré
muožňovaloruodktů.
rolníctvu volný
hmprodelj
vlastnich
zem dělskýchp

svrchu uvedené příčiny úpadku zemědělského stavu,

shledáváme, že nedostatek peněz vpodnicích
zemědělských stěžuje racionelní, na zákldě vy
moženosti vědyla
techniky
spoč1va1c1
výrobu
zemědělskou
ypůjčené
penize
čin 'i drahou,
ůrokz dluhu zmenšuje výnos. Cizí sout ž, vzniklá

z nenazsytnostl
kapíltálu,
znehodnocuje
plodin
našeho velikého
zemědělstv1.
Patrno
z tolika cenu
ři
nili se zákonným
směřujícím
ku zlepšení
zemědělské
krise. ogravám,ám
zpomínáme
na př. osnovy
říš znaků a příčin krise zemědělské, že otázka agr ní
skékho zákona o dědické posloupnosti na statcích jest velmi těžkou i složitou a že vy a uje po
střední velikosti, kterou uvedl zemský výborr. 1888 ríozuměn všec
ovolaných éíníteíů, má-li b' ti
řádné rozluštěna. Boněvadž pak agrární krise ř di
rouiřetřes
volnoudělitelnost
obmez1ostá
na
rozeslanýmí dotazníkyti
zdali se dropo stejným způsobem v celé Evropě, dlužno věnovati
otázka vyvolala ohromné agitační hnutí, liberálními pozornost též opravným snahám cizich států
rolníky vedené, kteří obviňovali tehdejší Staro podle zkušených a osvědčených vzorů opravy pro
.čechy /.e zpátečnictví a choute k robotních. Dlužno váděti ve vlastní
lV. Pomam! prostředky k fly/rojeníagrární kris-e.
vzpomenoutl,
že sociologpožadavky
kněz R. Vrba
pro
ams reformními
již vydlalagrární
r. 196, kdy Při každé reformě dlužno stanoviti cíl, k němuž
_ješt
rolnického tonuli nadobro má se
sěti Tímto cílem při reformě agrární
v zásadách nezdravého lžiliberalísmu. —c) Aní po jest: a Přiměřenérozdělení majetku pozemkového,
stránce technické zdatnosti není úplně rolnictvo aby v tší část národní půdy nalézala se ve vlast
výtky. jest pravda sice, že zemědělská výroba nictví středního stavu selského. b) Nedělítelnost a
stává se stále intensivnější použitím nových vy trvalá držba statku rodinného v rnajeeutk d e
možeností techniky, ale zrovna u n s, v bohatěm a téže rodiny. (Bader/ach, Otázka sociální str 141.)
královs tvi českém, nestojí zemědělství na té výši, Latitundíe i nepatrné usedlosti jsou vždyck zlem
na 'aké na př. se nalézá v sousední říši německé. jak sociálním, tak i hospodářským. Prili male
Následující statistická tabulka dokazuje, oč bychom
usedlosti
zaviňu
“lze vzrůst
selského
proletariátu,
mohli produkovati ve své zemi více a tím přímo který
jest rovnov
společenskýc
chpoměrů
zrovna
blahobyt rolnický zvýšitl.
tak nebezpečný, jako proletariát průmyslový. Malý
Průměrný výnos po 1 hektaru v q (v 111
etrických centech) činil r. 1907 (1906):
(Zpráva zemsk. statistického úřadu král. českého r. 1908 sv. Xi., seš. l.)
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osnepatrné
usedlosti
nutí selské
proletářte,
Heděsli
si výhradně
opatření
životních
potřebaby
nevšímali si racionelniho a pokusného hospodářství.
Latifundie pak nutně vyžadují, aby se na nich
hospodařilo pomocnými silami, buď pachtýři nebo
čeledí. Soustava pachtýřská poškozuje pozemkový
majetek, neboť nájemce bude dbáti jenom vlastniho
dočasného zisku na úkor trvalé vynosností půdy.
Hospodářství čelední vytváří tentyžs stav prr-oleta
riátu selského, jaako malé usedlosti. Velkostatkářl
ovšem mohou snáze zkoušeti novoty zemědělství
a tím zkušenostmi svými malým hospodářům pro
spívati. Mimo to poskytují velkostatky příležitost
malorolnikům, aby sr rivydělall výpomocnými pra
cemi na majetku ve kostatkářů. — Nedělitelnost
pozzeníků a trvalé držení statku v jedné roddině
pros ívá zemědělství, nebot nsílovně'i a bedlivěji
obd lává půdu majitel, jenž má nad jí, že statek
zděděný nejen po celý život ve svém vlastníctví
uidrž, aile 15V'm potomkům bude moci jej jednou
odkázati. Nedělitelnost půdy ovšem nemusí značiti

novuje se pouze jediny dědic, který ostatnís olu
dědice za levných podmínek wplaatí v pen zich.
Přc'ateli statku odhadne se statek v cenép ířmě
řen mírné, tak aby mohl na statku hospodařití.
Zákon vztahuje se na rolnické usedlosti, a to_
takové, jichž čistý katastrální výnos činí nejméně
100 K a nejvýše 1

K. Maajiteel statku má ovšem

právo za svého životaprávnim jednáním iposled—
ním pořízením pro prippad ůmrti statkem volně
nakládatí, nejsa zákonem tím nikterak omezen
jestliže
by posledního
pořízení
neučdiníl,aneb
ustanovil-lí
za dědice osobu,
kterád
ezákona ne
za
_přejatele statku jest způsobilá, pak 1se řídí pro
jednávání dědictví dle tohoto zákona. 2 potomků

lgozůstalých
mužští
dědici
přednost
před
ensk mi, přimají
stejném
pohlaví
starši
pre
red mlad
šími. ení--li potomků, povolá se k převzetí statku
pozůstal' manžel. Má—
lio
aku převzetí statku

povolanbude
svůL vlastní
po
volána
převzetístatesk
osoba,střední
která velikosti,
'est na řa
adě
oni Cena statku zděděného ustanoví se dohodou
mezi spoludědici, a nedocílí-li seedohodyy, ustanoví
nití, aby někter část statků byla odprodána aneb cenu soud po výslechu dědiců a zna cův. Přejateli
úplné zbahnění
foměr: vlastnických
hrá usedlosti povolena lhůta k vyplatě c-ědiekého po
. zadlužen
n.a — Mknutěmua nemusí
cíli dospěti,
dlužno, aby povolailičinitel, státní moc a sv
dílu nejdéle do tří let, kdy statku zákonitě se ujal.
om
mocnná akce, ujaly se účinných prostředků. — Aby se usnadnila výplata podílů děd.ckých, má se
aždé odvětví výroby má
na ochranu a
které z ěveřejnýchtoústavů
podporu státu, jehož úkolem jest plníti kulturní státi opařeten,1 b
évy
a sociální povinnosti. Nepopíratelná národohospo ůvěrnichcPodíly ědické s oluděclhicum
platily, tomuto
k ežto přejatel
by peněvžnímu
obnos statuusplácel
placených podílů
umořo
dářská důležitost výroby zemědělské vyžaduje, ústavu
aby stát vydatnou ochranu jí zabezpečil. Státuupri vacími splátkamí po řa u let, tak že by trvalému
padá povmnost, aby zákonodárnou éčí upravil hypotečnimu zadlužení statku dědÍCkymi podíly
poměry veřejno rávní i agrikulturni. d obyvaatel
zabránilo. oněvadž
Zákon dědický
Čechy velikou
důležitost,
v nich má
jespro
poměrně
značné
stva zemědělsk ho vyžaduje se však součinnost a se
horlivost v sebeochraně, neboť bylo by chybou, množstvistredníchusedlostí, které zákonem udou
chráněny. Statkůo vjméře 5 až 10 ha mají echy
kd by se řeceňovala moc státní a vše pouze
st tu se o ekávalo. Nejlepší zákony by nic npc
290/0.Proti o ravě d díckého práva nelze namítati,
že dědicové udou tím poškozeni, neboť dle práva
sívaly, akdybyvnebyly
nálepžritě přirozeného nemají spoludědicově nároku na stejný
pněny
prov ěnny. také
— Zobyvatelstvem
potře ných reforem
podíl 5 přejatelemzzděděné usedlosti, která jest
uvedeme
n ickě které vede
l. Dlužno
opraviti kparce
selské
pr
árvod děAnale'havějši:
k zadluženía
majetkem rodiny, a ne majetkem jednotlivcovým.
laei pozemků. Přílišné zadlužení půdy jest hlavni Liberalismus zavedl názor 0 ste ném právu dě
říčinou úpadku stavu rolnického a rece půda, dickěm všech děti pozůstalých. ázor tento pro
poškozoval
celý
Kterou
stav výrobním
zemědělsky>ůda
vzdělává,
není pouhým
se puda pokud
možná : však
větší části
prostředkem
jest současně
sídlem spaíval sice jednotlivcům,
národa a celý vývoj dějinný odehrává se na této udržela v rukou středního stavu rolnického, jest
půdě. Záleží tedy národu na tom, aby půda jeho dlužno prohlásití nplnnou nezadlužitelnost
zachována
l : ruukou vlastních príslušníků, a
půdy
ustanovitihrianice,
pokud apro
by se dobupř'rrmto
půda zadlužitul
směla, jakož
ečo
nepatřilastav
knihovn.
ho nepřátelům.
Veřejná
moc vati o vyvazení
chráníc
zemedděcelský
nekoná pouze
povinnost
nynějších dluhů hypothie ních.
hospodářskou, n)brž také vyšší sociální a mravní Běží zde o dluhy reální, které by směly býti pouze
povinnost. A poněvadž pozemky nelze vlastně ani do jisté výše na usedlost vtěleny; všecky ostatní
vyráběti ani spot-ebo avti, jest nutno majetek po
dluhy rolnikovy,
stanovenou
zemkový učiniti předmětem zákonodárství, jen kroěíly,
byly by které
dluhy by
pouze
osobními,mez
jež pře
by
jeho vlastnostem odpovídajícího, neboť půda ne
majitel ne
splácel
z výnosu části
svého hos
spodársotvi,
ale
nikdy
odprodejem
svých
zeů.mk
movitá
rozlišuje
se
podstatně
ode
všech
jiných
A
chceme-li
stav
rolnický
jakožto
základonároda
předmětů tržb. Proto jest také nutno, aby byla
a
státu
zachovati,
jest
dlužno
učiniti
konec
mobi
učiněna takov opatření, která by přičiny'1možnost
mizení a dělení statků střední velikosti odstranila lisaci půdy a jejímu zadlužení Knihy pozemkové,
a držení jich v maaetku rodu selského umožnila, do kterých se zanášejí dluhy hypotheční, měly by se
což lze jen uzákon ním zvláštního práva selského uzavřiti a dluhy pozzvolna za omocistátu a země
provésti. V Rakousku zrušena byla nedilná dědičná umořovati. Proti těmto návrhum namítá se ovšem,
O
že by rolnictvu odepřcn byl osobni ůvér, kdyby
[l)OSlouszlOStb
virgin
dne 27. lis
yříšsk
ídy zákonem
liberální. ze
Stejnodílné
právo nebylo lze dávati v zástavu maetkový pozemek.

?š

"D

dédíekzaépřiosb
ělo k roztříštěni celistvosti selského

statku a oš odilo značně výnosnost hospodářské Obava tato však jest llchou, ne of veliký kapitál
snažil
by se získati
úrok opře
i zanpodmínek
průmyslu,
kde dluhy
jsou z béžny
většinh
pozorovvná
no a vo osobní
úvěr. — Sněm království českého r. 190
proto již 1.ebez
dun ečí ]toto bylo
dán brzy
byl řisský
rámcový
zákon, jenž dědičnou posloupnost pro statky střední
vyzval kterým
hypotheční
banku,
podalavyvazeny
návrh 0 způ
sobu,
by sta
atky h aby
pothečnl
byly
Ěelikosti
upravil
zákoníka
občanského.
íšský zákon
měldle
býtistarého
proveden
na sněmich
zem ze dluhů hypothekámích. osavadní vysoké, zúro
čené, vypověditelné a neumořitelné dluhy hypo
ských.
zavedli
pro sebg echy
yroly
1900, theční mají se konvertovati prostřednictvím banky
po
nich První
Korutan
ny 1903jeja posléze
3.1ísto.
1907. Učelem nového zákona dědického jest chr hypothečnl na níže zůročltelné, nevypověditelně a
níti střednímusedlosti selské proti drobení. Usta umořitelné. Hypotheění banka působí již léta ku

agrární otázka

175

vyvazeuí dluhů hypothečnich, ale výsledek půso ných aneb k účelům melioračním může poskytnouti
beni jejího není ještět tako ,jakv by v zá mu společenstvo zemskě na statek zápůjčku. V Haliči
zemědělského
obyvavelstva
žádoucí.
uziny
zjevu
toho hledati
dlužno v yl
tom,
že v Pří
rolnických panu'e přesvědčení, jakoby konverse
dosavadních dluhů byla spojena s velikými výlo
hami a obtížemi. Proti těmto nesprávným názorům
o způsobu opatřování zápůjček hypotheční banky
dlužno boj0\ati intervencr samosprávných úřadů a
rolnických družstev. Konverse pozemkových dluhů
daly by se vhodně prováděti za pomoci Raiffei
senových poklaaden a okresních hospodářských
záložen V říšském sněmu bylo navrženo r. .
Grabmayerem, aby budoucně všecky hypothekární
zápůjčky
na usedlostí
ve
formě byly
nevy vtěleny
ověditelných,
nejdéle selské
v 60 jenom
etech
umořitelných z půjček,
ekerě na usedlostech
váznoucí pohledávky veřejných ústavů byly na
takové zápůjčky konvertovány. ávrh tento ovšem

vydala zeměazvláštní
rentově
dluhopisy
do výše
a41/20/.
jesstliže
Prusko můžez
pomocí statků deskových provozovati kolonisačznaí
politiku na seslabení živlu polského, lze ve všech
zemích stejným opatřením provozovati zdravou
agrární politiku k ochraně domácího zemědělství.
. Nestačí polehčovati rolníctvu břímě dluhu,
nýbrž nutno také oskytnouti mu i náležitý úvěr
ku provozování vyroby zemědělské. Uprava rolní
ckého úvěru dá se provésti zaklládánim raifíeiseno
vých a okresních záložen, které by posskvtoovaly
krátkodobý osobni úvěr rolníctvu. Zejména Raiffei
senovky
pro zemědělce
ústavy, jsou
protože
slední nzpůsobilymi
hmpeněžními
ale
i mravní povznesení SV)ch tlluežníků. Záložnný tyto,

zbudované na základě křesťanské lásky, nesledují
svého vlastního
nýbrž
členů.
Půjčujeseeprospěchu,
na nizzk'rý ok
a jenprospěch
v případěsvyc_
nej
měl by praktickou cenu jenom tehdy,k dšb souu nutnějši potreby, nebot' každý dlužník musí se vy
časnězamíra
úroková
tyto stt
za tůjčky
sní kázati, že poskytmi ěpújčky použil k naznačenemu
žena
pomoci
státní.proKdyby
převzal aručen
zaaschodek ve zúročování 10 mtllíard pozemkových účelu. 7Zvýšení úvěru mehoračnnho, usnadnění a

zlevněm úvěru držebního tvoři uhelný kámen re—
dluhů,
činilo100.000.000
by snižení úrokové
o 1% v"celém
Rakousku
ro n míry
Za tutoc
uza formy zemědělského ůvěrnictví, snížení úrokové
chráněn byl by stav pro nás tak důležitý a ocbět tato míry hypotheční banky a obligatorní konverse dluhů
nebyla byt rvalou, ani síly státu přesahující. —
dle jednotné
jsousměru
sto,
Ste ný cil k obmezenl reálního zavazení a odcizení yhpothekárnich
y způsobily značnou
ná ravusoustavy
aspoň v tom
etíže zadlužení rolníck ho stavu stane se snesí
pů y exekučními dražbami sleduje právo „domo
viny“ a des kovýchs statků. Toto právochce telně' ší. Povinností státu jest ovšem, aby úvěrní
břím hleděl ulehčiti tím, že byv švem ústavům
střednímu stavuktzabez ečíti
míru
majetku
pozemkového,kt
y projistou
exekuci
soudu
byla
vyvazovacim popřál (podp
pory v takovém rozsaahu
na
nedotknutelnou,ř
zrovna tak
jako pro živnostnika
na nezlepšilf'
tak dlouho (Progr
dokua stav
našeho
by
jsou
některé redměty
z exekučního
řízení vy se
e.skzemědělství
agrár. strany;
str. 50.

loučeny.XVlll.
Právopro
domoviny
bylo uzákoněno jižukioncem
století
ocelou Severoamerickou

še

.Dú ležítě jsoutaké návrhy směřující ke zvý

výnosnosti

olní

hospodářství.

movina musí míti určitou velikost, jest nedělllítelná, K těmto náleží: a) Zrušení podvodných blanko

termínovýcho

chodů s obilím a jinýmiho

aehypotahečníednluhysmějí na ni býti jen do polovice

spodářskýml plodinami. jiný návrh směřuje k tomu,
can,!
nse Domovina
svolením úřadů,
spl
tky vtěleny.
nesmi na
býtiumořovací
rodána aby reelní obchod terminový přešel v ruce rolni
nucenou dražbou, nýbrž jen pod nucenou uratelu
ckyc_hdružstev,
je spravedlivo,
rolnický
požíval poněvadž
nezkráceněho
výnosu svěabtž žstav
býti postavena. —-Deskové statkyé jsou jistým dru mozolné práce. b)K zvýšení rentability hospodář—
hem
selských
fideikomisů,alskleré
bvl
zemským
sněmem
prijatyv
Wes
18š2.Z
ákonu ství směřuji ředevšímochranná ela.Pov1nností
státu jest prihlížeti k tomu, aby domácí spotřeba
tomuzapsati
podlěhaJío rolnické
vlastníci
se chlebovin byla co možná kryta domácí výrobou a
dali
selských ssttfatky,jichž
desk, které jsou
zřízeny

ukaždého okresního soudu vedle pozemkových
ceny obilní
udrželynákladům
se v takové
výši, která
odpovídala
domácím
v 'robnim.
Státrnby
knih. Za nejmenší statek zákonu tomu podléhající by
jest určen ten, jehož roční čistý katastrální výnos zamezití, aby nejdůležitější výro ek hospodářský,
jest odhadnut na 75 marek. Odhad celkověc eny obilí, jako základ výnosnosti zemědělské výroby
statku deskového určuje se 20tinásohným čiscíým
ročním katastrálním vynosem
anu před třes stal býti předmětem spekulace. jenom ten stát,
terý své obyvatelstvo smůíže vyživití chlebem ze
domácí
výrobys
na chléb
pevném
zá adě,
úplným
zničením
majetkuďoskytuu asvé
takés
statky
důc pozemkového
odově (rentově).
proto
zemědělci,
teřítvylrábí
obyvatelstva,
mají nárok vyžadovati také přiměřeně ceny obílni,
sku
ministerstva
r. 1893
byla aby samí za svou práci docházeli obživy. c) Celní
pod gliž
ia zaosnova
zákona,Falkenhaynova
kterým se měly
nuceně
zřizovati rentově statky z exekučně prodaných politika musí býti doplněna příznivou politíko u
ri.fní jeví se žádoucím sestátnění všech drah,
usedlostí. Zákonem zemským v Haliči r. 1
y
šlenka rentových statků provedena. Prodlužený zavedení jednotné kilometrové sazby dopravvnía
statek, jejž majitel udržeti již nemůže, dá se do zvláště vyhodne sazby pro vývoz. Naproti tomu
dražby, ale kuopí jej zemské hospodářské spole nutno zrušíti všechny tarifní výhody pro průvoz
čenstvo a přeměněn na statek důchodový. Společen cizozemských výrobků. Tytžěžvýhodné sazby jsou
stvo samo pozemků nevzdělává, nýbrž ponechá žádoucí pro dopravu hospodářských potřeb a po
statek zpravidla dřívějšímu majiteli, nebo jeho
blízkému příbuznému, jen výiimeečně rukám cizím. můcek, jakooosívů, umělych hnojiv, stro ů hospo
dářskýchobc
a Elemenněho
zákono
dárství
odní
ělo dobytka
by vésti Opřísnýn'n
dozor
na
Nový majitel
mimo daň
po latky
odvádí
Společenstvu
úroka zjinékupnf
ceny povinně
a ješt prode potravin a jejich falšování, na lichvn země
omu io,/o na umořování ku ní ceny. Umořo dělskeýmí výrobky a přísně stíhati prodej všech
vání kapít lu má se dítív 50—ué0lete eh, po které zdraví škodlivých náhražek, které vytlaauč
Lljl ob
době byu usedlost dluhů zcela sproštěná stala chodního trhu produk zeměděl.ské d) Vynosnost
se opět majetkem selskéerodiny. Na statek rentový
zemědlělské
á“vyrobyůd
zvý íse
také íntensivnějším
nesmí se dělatí žádné knihovní dluhy,
dkyby vzdělává
K tomu
jest potřeba pra
nový držitel na novém statku obstátí nemohl, vrátí covních sil, dokonalých strojů a utvoření takových
jej opět Společenstvu, které odevzdá jej jinému po dmínek, ktere dokonale obdělávaná půda při
správci k obdělávání. V případě nehod nezavině pouští. Proto žádoucím jest provedení soustavné
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úpravy vod a toků jejicha provedeni meliorací
k výlohám
obecním. musí
Bohapřispívatí
peněžniktaké
mnohem
snáze státním
oželí částa
pozemkových. Hospodářství provozu'e se inten držitele,
sívněji na větší proostoře pozemkov ho majetku, svého 'měni než méně majetný, a proto jest zcela
vzestupní daň z příjmu(progresivní). —
proto ljest
také žádoucno
řislušné
zákony oscelovatl
scelení pozemkový
pozemků, 0maje
pro oprávněná
danějak
akpro gre
,
se
vcedení meliorací, náležitá úprava práva vodního Zásada
nezdaňuje.
oodssiv
sud níu záleží
nás dě' e, předmět,
a regulace hlavnich řek jsou nezbytnou podmínkou který užitek nebo zisk nějaký nese (pú a, pozemky,
rosperity zemědělství národního v království dům ,aneb užitek přinášející výkony (řemeslo, živ
geském. e) V zemědělství dlužno udržeti p ra c o v ni nost, nýbrž že se zdaňuje skutečný příjem roční,
ať již plyne z movitého nebo nemovitého maetku,
sily. Aby
na venkově
bylo udrženo,
třeba,
by dělnictvo
sociální|pom
ěry venkova
učiněny jest
byly z provozování nějaké živností nebo z úřadu. ento
způsob zdaněni jest modernímu hos odářstvi, jež
snesítelnějšímí
a ajícími.
ožadavkům
vedlnosti
odpoví
Budísgolečenské
usilováno spra
též jest hospodářstvím peněžním, řim řený. Zásada
o zkrácení branné povinnosti na dvě léta opro postupnosti záleží pak v tom, edaň nestoupá ve
pouštění branců v době pilných praci zeměděl
ských o žních sennich a obilnich. Čelední řád buď
upraven zvlášť pro čeleď zemědělskou, a pro
hospodářské dělníky pracovní řád. Buďtež zřízeny
okresnní ku spros
ostředkováni práce.

stejné
s příjmem,
nýbrž
že gua
stanovímíře
se též
vyšší sazba
procen
souhlasí _proto se spravedlností, poněvadž kdo má

vššši
může
mn
noemhpřijmu
snáze postrádati
větší
čstky příjem
z tohoto
velikého
než ten, jehož
urp uspechu zemědělského dělnictva dlužnozza přijem jest skrovný. V Rakousku jest zavedena daň
zÍříiju,
která
jes
s
t
progressivní
Pro
resse
stou
á
vésti
blahobytná
ogatřeni,
která
by
e
k
venkovu
a ku práci zeměd lské poutala; z t ch uvádíme:
060/0 pří nejméně kzadanitelném p íjmu 1200
Poměrně právo volební a účast na samosprávě
000,K de nedostupu'e daň ce!
obecní, podíl na úvěru Raiffeisenovek, ve druž Při přijmu
50_/,
zůstává
prooogorcsse
kstálti,
(3&to
a'ž)
i
do
vyšíc
příjmů millionovych. Nen
provedena u nás
stvech prodeje
nákupních
a prodejních,
ratejen.
Zákaz
kořalky
a zákaazodstranění
těěžké práce
dětí pro greeessedaně příjmovénpřesně, ačkoliv by bylo
ažn n, 'zení opatroven pro děti, laciná pomoc odpomoženo ílnančni naši tísni, kdyby se nestano
lékařská, smírčí soudy mezi zaměstnavateli & děl vila hranice nejvýše zdanitelných prijmů. V král
níky, pojíštění dělnictva starobní, invalidní a úra ství českém žádoucí jeest náprava zemských financí,
zové, ú rava obecného statku se zřetelem na bez poněvadž nynějším stálým schodkem trpí zeměděl
zemky. olonisace čili osidlování krajů dělnictvem ství nejvice. Mělb se odstraniti nynější system
zemědělským luští mnohé tstáty s úspěchem. Dále přirážkový,
reálná
měla by
býti od
ázána zemia některá
jakožto daň
vlastní
důchod
zemský.
—
je nutno stavětí zdravě byt
ně, čeledínské, a zavésti 6. Základ reformy hospodářské spočívá v nápra vě
akkordnl
n jisté
pevn minimální
měny
vz oplat
mé eledi
zemědělské.
Co se mzdě.
týčem zOd jednotlivých příslušníků stavu rolnickéhoa

v silné jejich organisaci,

nebřot ádná reforma

vých poměrů, mělavbyese přednost dáti mzdě nzadtu a rámi se řádně neuskuteční, jestliže zůstane rol
rální před
mzdou
ězích,á10něvadž
nízké *nctvo rozdrobeno, jak jsme to ještě do nedávných
ulehčilo
ceně
zemědělskýchvvýrobků
jen ak by sepři
majitelům, a dělníctvu pos tnuta by byla přímě let spatřovali. jest třeba organisace všech země
lcu po způsobu organisace kapitalistů, dělnictva
řená ai zdravá
potrava,
cožvzneysprospělo
nému
mravnímu
jeho po
— kur hmot
nímu a řemeslnictva. Organisace na základě pouhé ne
úpadku

čeledí zemědělské,

neválžnosti korhospo—

sEokojenosti
a tísnivého
dojmurolnictvu
z poklesuprospěšna,
zeměděl
ého stavu nebyla
by valně
pronitojest
třeba,
aby vytknut
byl pevný
cíl a úkoly,
by se
organisovaní
zemědělci
postupně
ubí
ralnil.
mCílem této organisace musí býti mravní a
hmotné povznesení. Organisace tato však bez vý
znamu
veřeino-právního,
pouhé libovůli
založená,
nemá takov_ho
vlivu 'ako na
organisace
povinná.V
Ra
jsou
pracovní síly
zemědělské
v Čechách
povvolá kousku
ním nádeníkú
z Haliče.
Zemský
výbor království
přijat r. 1 ] rámncový zákon o povínnné
českého se postaral, aby při zemské centrále pro
organisací
rolníctvav
hospodářských
která by byla
podřízena
politickýmspolečenstveckh,
úřadům
všcobecné
v Prazespojení
b lo společenstva živnostenská. Zemědělská společen
zřízeno zvlásrostřcdkování
tní oddělení,k kpráce
teré by
s centrálou v království haličském obslarávalo stva okresní a krajská, soustředěná ve společenstvu
dopravu pracovních sil z Haliče. Dělnictva lze do zemském, tvořila by pevnýz základ pro zdravou
dati v artách nejméně aspoň 3—4 osob a náklad
agrární Eolitiku
jakozájmůprumyslua
komo obchodní
živno
stenské
ájí vyatně
acob ahodu.—
v Prazey činía
13 K Do
stanice za
Prahu na ovšem
spojen
5 opatlřením
jediného
dělníka
místě a) Závaznycli těchto společenstev hospodářských
náklad o jízdné dělníkovo přiměřeně zvýší, kdežto úkolem by byloto co dnes jest úkolem svépomoc
do stanic před Prahou se opět řiměřeně smí.ží —
hospodářských
družstev. lbyseupevnil,
Stavovsk sebe
5. Od správy státní dlužno vyža ovatí, aby ulehčila nšch
domíacdu
h possipolítost
co

dáři, špatnému konání povinností a porušování
smlouvy služebně dalo by se čeliti rozumnou jeho
výchovou a lidumilným jednáním zaměstnavatelů.
Zásadyredkřesťanské
lásky,ělyhlásající
rovnost
všech
lidí
ohem, pří
by značně
k uhlazení
soci lni nerovnosti. —sBoslední dobou obstarávány

stavu rolnickěm v berních

;"

břem enech a za

vedla
zákonodárství berní, ektteréistěs
jestspra
pří
měrroentakovénim
vedlnosti, jestliže ukládají se největší dan rolnikovi,
kdežto kapitalistovi se poskytují značné ú evy.
prrávu a spravedlností měl by největší daň platitoí
kapitalista, protože kapitál nese úroky bez námah,
kdežto
přináší
jenom
teh y
užitek, Eozemek
dyž rolníka řemeslo
a řemeslník
pracnou
námahou
výrobu zemědělskou a řemeslnou provozují.íNesmuí
se za omenouti, že eníze, které kdysl sloužily
v obco du jako prosteedek výměny zboži, staly se
působením liberalního s stemu činitelem národo
hospodářským. Proto pr vě, že kapitál vyživuje své

byapři
vu.?ělo
ku vzájemné
pomocí
říslušníků
pojenýmí
silami docílili
by všech
zeměd lci
daleko

většího respektueke ým o rávněnéým přáním,nežlí
vystupovánimjednotlivcú.
mnohem
ochot
jl uchopil by se opatření tát
ku tak
prospěchu
zeměděl
stv
tv,í ježto by měl v organisací rolnické větší 0 oru
proti
zorganlsovaných
velkokapitalistů,
rchž
pros odporu
ěc namnoze
protichudnýmjest
s rospěchem
zem dělců — b) Blahobyt zemědělc
cu za pomoci
organisace by i v nyně'ších neutěšených společen
ských oměrech mohl býti zlepšen. Společenstvo
převzao by sprostředkování úvěru pro své členy,
jako to čini záložny Raiffeisenovy, a tím by rolnicky
stav vybavoval se ze závislostí na soukromý ka
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bez skutečné podstaty. Je to duše rolníka, živnost
nika, úředníka, čeledína, dělníka a.td —du še lidí
z konkrétních <skutečných)životních postavení a po
volání, jejichž jednání a konání stojí pod vlivem
pohnutek z jejich životního prostředí vyplývajících.
Trudy výroby, trhu a soutěže, zájmové rozpory
v poměru zaměstnavatele a námezdníka. kupce

pitál. Společenstvho
by ačobstarávalo
prodej
zemědělských hospodářské
výrobků a vyt
10 by ne
zdra\ý system překupnictvi. Skladiště společenstev
převzala by větší dodávky zejména pro vojsko
pro větší ústav, tak že zisk nyně ších obilních firem
zůstal by zem dělccům samým. polečenstvo může
obstaratt nákup rozličných hospodářskych potřeb,
ako strojů, osivu, uhlí, umělých hno IV pro sv
členy mnohem výhodněji nežli toho (ocih jedno
Šrodavače,
věřitele
a dlužníka
naplňují
jejich
my
lleniaadychtěnil,
tiobrázeji
se v jejich
slovech
assku
t
tlivec. Ú adku zemědělského stavu čelila byh
kmmá
někdo
osena sám
ně vliv
05\ěeujici,
vůdčí
spodářsk společenstva i tím,že by zakupovala Clic'eformni,nevyzná--li
ve všech
těch typi
ui ráz
zadlužené živnosti a proměňovala je v důchodově ckých tvarech a souvislostech, které urču
statky. povznesenio
— c) Hospodářská
společenstva
by vdnešní
spoolečnoist
a jsou pestřejší, spletitěj
takéo
odbo
ného škopečovala
stvi ho
kterékoliv
dohě dřivjěši.
asobvé í,než

spodářského.

]ižo šdko'ly obecné mělo by se a otázky, jež se dotýká í nejene lliysické, ale i du

ž dati, aby v mládežidvenkóvskě vzbuzcna b ia
chut ku práci a úcta k zemědělskému povolání. o
kračovací
školy venkovské
poskév'tovalyby
mláddeži
ve školní zahradě
a na pookusn
m poli příležitost
ku praktickému výcviku. V každém okrese zřízeny
by byly zimni školy, jichž absolventi obeznámeni
by byli nejenom s praktickou výrobou zemědělskou,
ale
i s právními
obchodními
naukami.a Rozhojněny
ybyy
střednía školy
hospodářské
zřízena by

ševní
tisíců,osamělými
iní prostě
nemožným,
ayb
fary aexistence
chrámy byly
skalisk
uprostřed
vlnobití zevšad e obkličujicího.“ (Z ře idra. Bráfa

:?
ura

nasjezdu
česk. uchovenstva
v Kolíně dne 23ítúnora
„O sociální
úloze duchovenstva“.)—
era

rzi/ainspisy:
Der landwirtslchaftliche
Hypothekarkredit
Oesterreich,
Vide
Zá
kladní zákon zemědělství a družst evni slvépomoc.
Dva staré návrhy na odklízení dluhů eselských, 1896.
Drr.a C. Haf-áčka Příspěvek k otázce agrárnrí.
vý
1bíla—
hospodářská
akademie
technických
d) Organisace
hospo (při
ářské
musily hyško
pe měnku. Fr. Vacek,Sociální dějin česke doby starši,
čovatitěžo mravní p0\vznesení každéhojedno
al.905 R.VVrba, Otázka zem dělská, Praha 1896
tlivce a spolupůsobiti k tomu, aby probuzen a oživen Dr. R. Newz/tl, Křesťanská sociologie, Brno 1900,
dil ll. Dr. Fiedler, Zemědělská politika. Program
byl smysl pronýhrži
náboženské
kterésíly
bypomocné
netoliko české strany agrámi,i 190. . Adu'mka Rozhledy
hospomáře,
eleď zásady,
a ostatní
vedly k racovitostl, čšetrnostl a prostému způsobu
života. Blužno i stavu zemědělskému na pamět národohos odářské a statistické,mPrahalB ažl.907
hos rnoi884
od řské
MRIOIitikhy'Chrudi
Naše rolni
ctvo,
hospodářské1900
nedostatky,1894
uváděti nepopiratelně pravdy, že nezáleží blaho Z
člověka
jen v ukojeni
hmotných
potřeb,
nýbrž že
nutno náležitým
způsobem
opatřiti
též požadavky
srdce a svědomí. Posílení citu mravní zodpověd
nosti před Bohem i před lidmi přispělo by měrou
značnou
ke zvýšení
sociálního blaha, a mcový
tím i kezákon
zdár
nému
rozluštění
agrárnio
o závazných družstvech trolnických nebyl dosud
proveden v král českém, protože hlavně závaznost
jejich naráží na odpor. Mnozí spatřují v závaznosti
omezování svobody a sebeurčení. Závaznost však
této veřejnoprávní instituce jest jen vyšším stup
něm dobrovolného sdružování. Kdo dovede uzná
vati zá\aznost organisace státní a obecní, musí

uznati též závaznostorganisace zájmové, která pro
kázala již všem jin 'm stavům neocenitelné služby.
Nynější odpor čes ého rolnictva proti závazným
společenstvům lze přičisti k ohlasu zastara ého dě
dictví liberálního, které mělo a má dosud v echách
mezi
rolnict\em že
zámožnějšim
dostio <příznivců
Lze
však očekávati,
rolnictvo české
loži tento svůj

r!(. 1Vgimrztrawizy',k221imová
společenstvaa
zemědělská,
Prra
904Dr. ka ulrký, Vodní
drá
naše země
dělshtví,Pardubice 1901. Dr. Krt/'či, Národnostní po
latnost a zemské hosspodářstvi v král. českém,

raha vybavenízdluhů,
5.Dr Limim'f. llypothlečniústav
aselsklé
Prahal
.rD 0“zemske
Frank,
Der Klerus unnd der Bauernstand90Passau 1892. Fr.
v. Vogelmug, Die Grundbelastung und (jrundent—
iastung, Wien 1879. Budzmóergcr, A rarwesen und
Agrarpolitik,
ie Agrarírlaře
der
Gegenwart,Leipzig
Berlin1892.71'1'gm1873. Pol:Ž, Stand
und r

sachen der heutigen Agrarírage, Wien 1895. Ratzin
ger, Die Erhaltung des Bauernstandes 1883/5351:ch
Zur Agrarlrage der Gegenwart, 1897 Film!/0511,
Wandeerungen durch die Gesellschattspolitik 1897.

Philippi/im: Grundriss der politisschen Okonomie,
Leipzig1901. Rax/mr, National'okonomie des Acker
baues 1882. R.. M„yzr Heírnstatten
Brenltm- ,
Agrarpolítik, Stuttgart 1897. Dr. Gal/z, Die lándiiche

undAgrarpolítík
ihre Lósung,
Agrarwesen und
2.v Danzi
klam ozzávaznýchspoleěenshech, jako již se vzdalo Arbeiterfrage

,;?ž. —
,1874,
mnohé česká
liberální
pověry.
dyybř'
dneés jižsmyšleni,
agrár ní gat/:imkí, Wandlnngneáte(ler deutschen Volkswirt
strana
vzdala
se úplně
lberálniho
id.
schatt im 119.Jahrhun
.
Aagrte
Francesco
Ferrari
(n.d
stálo
by programem
všecko zemědělskéi
mgod
o), architekt a sochař
v Parmě,
byl pomocní
notným
a rárn Obyv—ateletvto
ně jed
po Gra
mocné prostředk

sm řují ku ponříoci rolníctvu
kemprováděn
a pozdějir.nástupcem
Bernardina
1521 započaté
stavb Zaccagniho
krásného
tromn, neznamenají však trvalé za při
žehnání krirse zemědělské, protože každý pokrok renaissančniho kosteia Madonna dela Staccata
v technice strojově a ve věděz mědělskě zna v Parmě, pro nějž společně s bratrem svým Mar
kem a s nem Castorem, jakož i s veronským uměl
mená vznik
poměrů,
musibyli
zemědělci
čeliti.
Dnes nových
běží o to,
abyz zjimžz
mědělci
učinění
PavSpolečně
ern Sanmíchelimďlrovedl
četné práce
v mra
moru.
s poslen ě jmenovaným
umělcem
života schopnými a rozvoj jejich blahobvtu ze všech cem
sil byl podporován, protože žádná kríse neotřásá provedl sliěný sloupový ochoz kolem tambouru
pule ře
ečeného kostela. Vnitřek kostela vyzdobil
organismem
společenským
'ako na
krise
agrární. v letech 1527—47celou řadou ěkných náhrobků. —
Kleru katolickému
přiměřentyak,
zálem
prosperitě
zemědělství neukládá jen záviszlost na hmotnéem vý 2. Marco, bratr před, měl ů astenství v provedení
nosu obročniho a zádušního jmění, nýbrž i ohled skulptur na fasádě Cert
rtosy v Pavii spolu s bratrem
při stavbě kostela Madonna della taccata v Parmě,
na moderní
pastoraci,
ji doporučuje
agrární
otázky
nad jinéjak
povolaný,
ministrznalec
orb' v letech 1541—66 zaměstnán byl lastick' míěpra
pro fabbrícerii milánského ómu.
ověstná
dr. A. Brát sloo:vy „eruKl
rusje siee povolán ke 5 ráv ceml
nesmrtelných duši, ale tato duše, již se týče kn žská jest jeho mramorová socha sv. Bartoloměje (viz
pastýřská činnostl není žádné abstractum (představa) obr. 44.) v chóru milánského dómu, zhotovená 1562.

v
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iende,x z něhož však 1705 zase vypuštěno. Velice
řisně
to 7í2Bossu et ..Oeuvres
XX odsoudil
—640 adílo
XL12,
Rovněž1817,
tak
Euseb. Amort, řeholnl k7anovníka-ugustiníán v Pol

lingu (Bavory),
ve spise, ,De
revelationibus,
visio—
nibus
e_t apparitíonibus
privatís
regulac tutae“
(Augšpurk
1744),
jelulž „Controversia
proti vyskytuuvšíiu
se ob
áhjcům vydal
repliku:
de revelatio

earum
revelationum
vindicías
níbus Agredíanís
expllcata
cumeditas
epicrisia ad inie tas
Gonsalez Matheo a.P Landelino Maier“ (t. 1749).
_liní prohlašovalio díloato /.a falsííikát vyšlý ze škooly
Skotistů; ale authenticita byla v imě zjištěna. Nově
důležitosti
dilozevrubně,
to dogmatmiísacíN
eposkvrn
početí.
Dilo nabylo
to podává
řekvapující

líčení
P. Marie, věcech
obsahuje
myšlenky,
shoduježivota
se v mnohých
se hluboké
spis y apokryfu
imi,
j1ev_iš
omyly
profanních,
neobsa
uje ojedinělé
však ničeho,
covebyvěcech
církevnímu
učení odporo
valo. Sv. Stolice dovolila tudíž jeho čtení, ale o rázu
(přirozeném či nadpřirozeném) viděnl vnněm obsa
l_žienýchse nevyslovila. Take rocess beatifikační
673 papežem aKlementem . zaatpoča ý, Benc
dližktlem
Xlll. u7končaen.
Klenigentem
XII. 1734
obnovený
nebyl dosud
ečený spis
byl častokráte

vv
vdná a přeeložen
do zmnohých
korrespondenci
Marie
A. 5 kr :jlazyků.
lem Fili Obs
em áhlou
(614
listů) uveřejnil ve dvou svazcích španěls ý ministr

Frant. Silvela („Cartas de la ven. madres
aría
de Agreday dd seňor Rey Felipe lV“,OMadríd
1890). V rukopise zůstaly tyto jeji spisy: „Leyes

de laE sposa conceptos ys uspíros del corazón
para alcanzar el ultíuloly verdadero fin del agrado
del nuestro
Esposo š eňor“,
Seňor“„Sustedltaclones
de la passion
de
exercicíos quotidianos“
a
„Escala spirituál ara subir á la perfeccíón“. Srvn.
ad:
i:.:mza, „Víta ella ven. s. María
Obr. H. Agrnle: Socha. sv. Bartoloměje.

d'A ireda“.Allegazione
(Bologna 1870);
týž, ,Della mistica
citta
di
storico-apologetica“
(t. 1873),
Rama/:. Dcr Index der verbotencn Bucher (Bonn
1885) ll, 253.

agregace v. aggregace.
Představuje světce, s jehož těla sedřena kůže, kte
Agrriav a
rouž jako drappovaný šat kolem krku má přehozenu
a pravou rukou ji drží; v levici drží knihu o nohu
Agriclus Agrltlus, Agrócius) sv., bisk. trevírský,
o řenou. Je to sice dilo provedené s velikou techni byl prý dříve patriarchou antioochijským a od pap.
ou dovednos tl; zejména s rafiinovanou exaktností Silvestra na žádost císařovny Heleny do Trev lru
dosazen; 314 zúčastnil se synod arlesskě, upevnil
propracován
plasticky každý
detail,
ale
jeví
spolu i politování
hodný anatomicky
úpadek v usu.
Autor
Mart R. 3. led. Srvn. Acta
—7
vytesal na podstavci pyšný nápis: „Non me Praxi vSJ“Trevirjt _lztřtzzstansstvi.
Algricola sv. 1. bisk v Chalóus- sur-Saóne (Ca—
teles, sed Marcus finxit A rates“. Mnohem cennější
532,ziR.17.břez.„Cabilone
in
jest velikolepý, vletech 156—1558 rovedený mra billonum)
morovýnnráhobek milánského sen tora Giov. del Galliis s. Agricolae episcopi. Srvn. Acta S:. Mar
— . mč. vBo
Conte v kapli S. lppolito v S. Lorenzo v Miláně. tíus ll, 514—516; Gamr, Series
loguě spolu se sluhou svým Vital3isem; A. byl ukři
.
mč.
annoníi,
v okoli Vesprimu za Diokleciana kol.
M

Krvn. Tlama-Broker,
Allgem. Lexikon
der bild
Kiinste
l,133—134;Dr..4.Xu/m,
Geschichte
der žován 304. MR. 4.
Plastik ll, 586.

reda Marie de (řeholnímjménem María de 3. prosince. — 4. mě. v Ravennč v pronásledování

jesli;
rodným jménem Marie
Agredě
ve Špan
kv. Coroneloová),u.
1627vabatyše
kl. františkánek Neposkvr. početí ve svem rodišti,

Maxímicagově.
pros.
a.1 MR.
(Ackermann)

Alexander, jeden

skladatelů nizozemských XV. stol.,
proslulá viděními o životě Panny Marie, jakož | vzá z nejvýtečnějšich
851 ak , v Mautolvě;
l do 74pěvcem
od 1491 pkřiclhrámu
kalapanem amilán
pěv
emnýmí dopisy s králem Filipem IV. španělským. skěm,
\lidění svá počyala pssáti 1637, ale započatou prráci cem pi dvoře Filipa I. Krásného burgundského,
hodila do ohně; potom v letech 6551—60 znovu je v jehož družině odebral se 1505 do Španěl, kdež
1506\ eValladolidu. Ze skladeb jeho tištěny:
napsala k rozkazu sveho zpovědnika v knize „My
ÍMíssae eAlexandrí Agricolae" (tišt
jiné
stické město Boží“ („Mistica Ciudad de ios.
historia divina y vlda de la Virgen madre de Dios“),
rukopis(mše,
O. ngíosně)v
asi
skladby
_maggiiíkatw,motettai
a
zůstaly
vytištěné po jé'í smrti ve 4 foliových svazcích v
\; Madridě 1670. Dílo to bylo 1672 španělskou in leji, sp. prý několik spisů na obhájení učení 0 Ne
po.skvm početí P. Marie, jež však, jak se zdá, V)
kvisicí
zabaveno,v ale
opět propuštěno'šřl
1681
posv. Otficiem
ímě1686
z,akázáno
ale potr
mě
vyšly
„Coa
rona nebyly;
Xll corona
arumodb něhoďaouze
V
zmae“ tyto
(bez.rp.:
místa
sících zase dovoleno. Když 1695vyšel franc překlad, dány
byl Sorbonnou odsouzen, ale jinými universitami
autorova),
„Corona
Mariaen“
(salmanckou, alcalskou, lovaňskou a toulousskou) jména
(Antverpy
1492, není
všakjímytstíca
je-lbi. V. aurcto
a theol ogy bylo dílo to schváleno. R. 1704 dáno na tohoto spisu), „De passione lDorouiui“(Basilej 1514)
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Srvn Huf/er,

Nomencl. 113(1906), 1117—1118.—

liberassc“
(t. 1578),
„De
et\ 'e
0,e limbo
nec non
indubitato
Christo
et aeterno
Messia
3. Filip, dr. theol. kanovník, kazatel mohučský, animarsinde
nějakou dobu prof. na univ. t., jejímž byl i rekto christianorum libri 111adversus Calvinistas“ (t. 1583),
„De periculoso et abominabili statu concubinan
rem
(1557)a
kancléřem;
horlivý
obhájce
náb.
ka
ss. Pa
tolického, z. 1572, vydal tiskem
mspis
jana Wilda orum impoenitentium“(t. 1„Attestatio
trum, tam Graecorum quam Latiorum, quod s. apo
(F
v...t Srvn. Rat/1,Katholik 18951,54655,[1urler, stolus Petrus Romae fnerit, Romanós primus ad
NomaencL
(190%), 11490Š 111"(1 ímě 1857,
6.
4. prvé lidem converterit, ibique usque ad mortem epi
liíp
o, u. 113
v Urbl
v4Fi
třetině XIX. stol vedlle77Craimřnnccinihonejváženější

malíř italský
klassiclstiv
akademie
sv. Lukáše

csopatumlbgóes)serit,
ollecta per Franciscum
lam“(
Dc camplissrmis
privilegiis Agrico
et cei
íého
sm
měrr„Svatá
u, 1843Rodina“
ředitel tissimis si nis verae Christi in terris ecclesiae“
m.ě M/

1616), "V_hrenrettung
l„Mutter
Gottes“
itae SanctoruMaria,
d. i.der
Leb
nund Sterben
(ISÉŽnLěU
oltářní
obraaz „ vglorii“,
.
nni
in Laterano“
83,9) „Spasitel
kartony
pro mo (t. 1616),„

saiky na(Ifasádn chrámu „San Paolo fuori le mura“;

veškery
práce nevynikaí
avšak
nad znamenitý
prostřed
nost.
— tyto
5. ((JCOI'
acus)
ntišek,
polemik rodinného
XVI. stol.; jména
jméno Bauer,
A.jest Ackerman
bezpochynbypře
kladem
N. ve vesnici Lohn u Aldenhovenun ve vé
voadsntvíjíilišském, rok narození však není znám.
jest vůbec málo známo o jeho životě, a vše to za
kládá se téměř \esměs na udáních, jež on sám
podal o sobě tu a tam
mve svých spisech. Studoval
na gymnasiu vKolíně filosofii pod jesuitou Petrem
Busauscm, otom theologii v Lovani pod janem

der ftírnehmšten Heiligen auf alle Tagedurchs gantze
jahr nach gemeiner catholischen Kirchen Calender

erichtet“lňt.1618).—Srvn.
Mo.." (Bauer)
,353,Hur,ter
'o
emnl.c 113 (1907), 742—743.—6.
Ful

nitus

a s. Antonio,

n. v Enzendorfu 1731,

vstoupil do řádu piaristů 1747, prof. \e Vídni, zprvu
v šlechtické kolleji Ioewenbnrgské, pot
v cis.
vévodské akademii savojské, vynikající znalnecklas
stckých i novějších jazyků, filosofie, zvláště však
mathematiky a věd přírodních, :.
„Disser

tat
io epistolaris de electricitatiso
theoriader
et deut
nsu“
(Vídeň
ndem
nuge
schen Sprache in dero Naturkunde und Gróssen
a vvsvětilj
odokem Ravesieinem
Gebhard,
zz Lovaně
Luttichu,
a kněze'v
voda biskup
Vilém
z julichu svěril mu 1570 faru Rodingen; mezi 1581 lsehre“ (t. 1763), „Propositiones metaphšsicae ac
mathematicae“
(t. 1761).
Srvn. llurdnyi,ác, criptores
583 sta ls sc farářem a kanovníkem v Sittardu, piarum
scholarum
], 3—8—
1661

v Zusamaltheimu u Au špur
kuru, 7vsltoupil 1678 do
1599 děkanem
streenské.
Z ve vysokém
stáří
v Sittar dkapituly
1624. s ivot
svůj strávil
prací a
pmusobildrahně
let jako
rhctori
na ježišova,
'esuí
vicMn hově,
kdežprofi
b
bojem pro katolickou církev. V četných lat. a něm. Tovaryšstva
spisech obhajuje náboženství katol. proti různým taktéž v letech 1719—Zimpraesesem větši mariánské
protest. bludům
.' „Grundtlicher Bericht von kongregace, z. 1729. ?. cenné dílo historické: „Hi
storia provinciae _Societatis jesu Germaniae supe
dem hochwir
rdnšrstenh
Sacrament
des rioris, quinque primas annorum complexa decades“
Abendtmals
Ch
sti jhesuž íligžten
( olín 1576),
„Biblische

_sv ., lAu p. 1727a
), spis
lnstlruction
voncultu
der catholischer
she rMess“
Soaleerzvagel
11, ten zaujímá dobu
No
(t. 580), „De
et venerationebapstisc
divorum,
trac— 1—
tatuls duo catholici: quomm prior de veneratione,
mencl. 112(1893),n1192—
1193. -—8.er
(vlastné
Schnítter,
jan,z
y„Magist
Islebius“
posterlor vero de sacris imaginibus sanctorum _per Schneider)
tractat" (t. 1580), „Diatriba evangelica de coniugio 1492 v Eislebenu,sItIudmalipod Melanchthonem a
et coelibatu sacerdotum" (t. 1581),„Tractatus ortho Luthereem ve Vítem
mberce, stal se1518 magistrem
doxus de sanctorum reliquiis. . in honorem qui
pak nějaký
dem omnium ss. reliquiaarum, nominatim vero illa tamže,
čas ve s řátelil
rankfu se s"L,utherem
.M. jako toůsobil
kazatel,
potom
rum, aus Aquenses pia industria D. Caroli Ma ni v Eislebenu jakožto farář u sv. Mikuláše a ve
possident“ (t.1581), „Ketzerbrunn oder Grun t Vitemberce jakožto docent theol. Roku 1525 b 1
wurtzel aller Secten d. i zwentzig Haupt- und
ředitelem
lat.
školy
v
Eisleb
nu,
zúčastnil
\se
15
a 1529 říšských sněmů ve
ugš
gewisse
Ursachen
aller jemals
etzo purku. R. 1527 dostal se do sporu s Melanchthonem
schwebender
Ketzereyen“
(t. 1%ewesenerund'
83), „Wahrha tiger
Bericht von Martin Lutheri und seiner Consorteni m a s Lutherem pro svou nauku antinomistickou (v. t.).
R.
1536
odebral
se
do
Vítemberka
a
stal
se
1539
Glaubens- und Religionsachen handtgreillicher Un
bestendigkeit, Wanckelm hunnd Uneinigkeit. Ge členem tamní konsistořc. Dostal se však o ét do
sprechsweisz anfenglich gestellt von dem weylandt sporu s Luthereem. R. 1540 odebral se do erlína
hochgeleehrt H.Theodorum Malcotium theoÍogum k _loachiínovi ll., knrfirstu braniborskému, svému
Loua
ainensem,
anjetzo gemehret“
aber in unser
Hochteutsch říznivcl,
kterys žPflugem,
učinil jbjiskupcm
dvorním
kazatelem.
.1547 sepsal
naum
m
ubr
urským,
bracht
und mercklich
(t. 583„),
llscher Bericht von dem christlichen Gebett“ (t. 1585),
s Hcldingcm,
světícím
mohučským,
„Grundtlicher Bericht, ob Zauuberey die argste und a„augšpurský
interim"
(v.t .)biskupem
ž uvalil
na sebe
grewlichste Síind auf Erden sy
1 97, U rn nenavist protestantův. Kurfirstfoachim jmenoval ej
\erbo Dei scripto et non scripto, seu de Scriptura
Sacar,a et viva antum, sed certo divina et aposto generálnímA
raniborské.superintendelntema
v Berl ě1.566visitátorcm
Sp; několikmarky
spisů
lica traditione“ (Luttich 1597), „S.joannis Ba tistae náboženský/CHAa vydal mimo to sbírku německýc
evangelium, seu evangelica doctrina de líri
přísloví. Srvn. G. Award:/„Johann Agricola" (Berlín
auer jiří, lékař, mineralog („otec
Sahatore eiusque regno gratiae et gloriae“ (Koslln 1881)
1599), „Tractatus
de prímatu pontificum“
s. Petri apost015i99
successorum
eius Romanorum
(t.1 et
„Umbestendlichcr Bericht vom christlichem Gehor
saamb gegen Gott, und von Gottesw
en gegen
die Menschen" . 1609), Paralleli s.eib1iorum,
hoc est Demonstratio ocularis, quod plurima, quae

mhineralogie“)
X 1519—2
stol., ».
\'Sasku, v byl
pro0v.1Hluchově
řečtiny ve(Glau
Zwi
kavě, potom odebral se do Lipska, studoval me
dicinu a přírodní vědy, cestoval po ltalii, kdež
promovoval; 1527 usadil se jakožto lékař \ jáchy
mo
ovč, kdež konal studia mineralogická a hornická.

Saský kurfirstkdež
Mořic
jejrkmistrem
1530 do Kaaam
menice
ulníii
ssolique
ctiam hominibus
et (Chemnitz,
A. spovolal
tal se pmměs-t
eaturisDeopercompctunt,
accomodationem
recte tribuí

ským fysi em jakožto plukovní lékař zúčastnil se
výpravy Sasů proti Karlu V. Když vystoupil Luther,
animam revera ad inferna descendisse et piorum přistoupil s radostí ke straně jeho, domnívaje se,
F_íosssint'r“€
(t 1614),demonstratur,
„Demonstrationum
evangeltcarum
ibrl lV quibus
Christum
secundum

.
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Agricola — Agricolus

že
tu Seznav
běží pouze
to, aby
byly
odstraněny-uthe
zlo
řády.
\šak, ojake
ovoce
přinášísimě
rovo, ozastavil se nad tím, studoval církevní otce
a vrátil se ke katolické církvi, kteréž seeod té doby
statečně zastával. Zat
byl zbaven svých úřadů.
Hlavnim
jeho jest Tettelbach
spis „De re
metallica__“e
"" dilem
Seperintendent
srozuměv

Ieinem ze Steinu, rektorem university pařížské,
učinil si životní úlohou, studiím té se věnovati.
Od11—47380
žil svedoltalií,
nebo ke
ve
Ferraře.
Vrátív
svéhlavně
otčiny,v bylimě
povolán
dvoru císaře Bedřicha lll., kdež obylaas do 1483.
Toho roku povolal ej jeho přite že studiíwworm

na unlversitu
heidelber
s ou;biskup4 an Da
Bylherg
to humanista
směru
velmi
sZkuríirstem Augustem nedovolil, aby byl pohřben na ský
půdě protestantské; protozzůstala jeho mrtvola ne dobrého, smýšlení církevního & pln vroucí zbož
pohřbena po_pět dní, až ji biskupjulius Pílug dal od
latinou chválil
klassickou
(zván,
,alter Virgi
vézti a pohřbitiv kostele města iče(Zeitz). Srov. n_osti.
us“); Ffsal
i Erasmus
lepost
a ryzost
slohu
jeho. Také hebrejštinou se zabýval (s Reichlinem)
Richter
„Vita G. Agricolae"
(Annab VI,
er l755);__
Jen,
Geschichted.
deutsch. Volkes
319— 76mm a h ] řeči tě tak mocen, že přeložil žaltářz ori
gín lu. Mimo to chválí se důkladná známost jeho
10.
__jaoscf, cisterc. vBildhausenu, od l645varachu,
hudbě.
vše nezanedbával
svěd
theol
ogi
.r; kroniku
rkpse). vký
, 'ak Př
orcstomto svědčí
list
'akou
cútou
, . ,kl.__ebrašskéhove4svž
ro.fíi|osoíie,s. 1777; (v:).„Dis
quisitio philosophica de certitudine ex relatione sen a zbožnosti mluví o Spasitei, dává ssvtšdcctviu
jeho
suum contra idealistas et _egoislas" (Heidelberg
řeč „De nativitate
Christi't dialectíca“
Z ostatní ch(dílof
spisů__oso
jeho
„De inventione
1768), „Reflexiones philos. in varias recentiorum vynikaji:
quorumdam philosophorum nomen sibi arrogantjum fickč) a „De studio íormando" (dílo paedago ilckě).
Učený Wimphelíng napsal o něm tuto chválu 1507):
opinlones,
sacrae communis
et profa_nae
reipublicae examina
noxias“ „Pravá velikost Agricolova v tom záležela, že
(t. 1769),„ Sensus
philosophice
tus et adplicatus“ (t. 17 , „Theorema“Fontenel veškera věda a moudrost světská mu toliko slou
lianums. multiplex numerlnovenariiusus“ (t. 1772), žila, aby se očistil od všelikých vášní, a ve víře a
„Dissertatio_ philosophica, sistens actatis nostrae modlitbě spolupracoval na te stavbě veliké, jejíž
íncredulum in Deum
prnublicam, seipsum inju
stavitelem jest Bůh“. Spisyrzí -y vyd. vKolíně 1539
rium" (t. 1,774) „Philosophus de anima sua
2 sv.)i_lS__rvn.
Tršrling,
íta), et ?amrm,
merita Rudolphi
Agrico
(Groe
gae „1830
Gesch.
rationen co itans“ (t. 177
Srvn, Adelmfg, Fort
des deutschen
anásl.
setz.u
rg. 11zu92—
jóchers6Gel
Harta, Nomencl.
.
Nomencl.
-.93 — —LeB.
auer) Konrád,
113 Volkes 117(1897),
—1085.80—
17. Huf/er,
těpán
knihtiskař, vydal 1610 za pomociBněkolika spolu se n. (Kastenpaur, Castenbauer), u. v Abensbergu
pracovníků rvní úplnou německou konkordanci
(D_olniBavory),
do
au ustin.,
studo
biblickou:
oncordantiae Bibliorum, das ist, bi val
a vyučoval vstoupil
od 1513v
ve řádu
Vídni,
ologniaaBe
blische Concordantz und Verzeichnuss der fíir
nátkách, 1519vestal
se doktorem
bohosl.,
kázal
v kbl.
nembsten W6rter“ , která potom častěji 7novu byla Rattenbergu
smyslu
Lutherově,
sa_lcpurs
rský arcib
— 13. Magnus, u. v Au
uušprku,benediktin Lan obvmil jej z kacířství a dal jej 1522 v Mílhl
opatství sv. Ulricha, od 1672 prof. filos. na univ.
v Salcpurku; vrátiv se do kl., :) několik pojed do u zajmouti; A. však prchl do Augšpurku, kdež
působil jako
pozděiiodl
stalsluter.1ka_zate1,
líarář rem
v ofu, 1537účasot
náni theol. („Dcmmysseterio ss. Trinitatís“ 1679, rímberce,
nil se sjezdu šmalkaldskěho, od 1542 byl far.
„Dea ctibu
us hun_1anis“3),
1679)331.
aj.; 14.1.688
Srv
I'Íur/cr,
Nomencl.1112(
Michael,
v Sulzbachu; z. v Eislehenu 1547. Sp. „Ein kost
theolog. protest., 71.ve Finsku, stud. vc Vitemberrce, licher guter nolwendiger Sermon vom Sterben“
kdež seznámil se s Lutherem, od 1539 duchovní (1523), „Bedenken des agricola Boius, wie der
správce v Abo. od 15 biskup tamtéž, 2.1557. wahrhaftig Gottcsdíenst .von Gott selhs geboten
und ausgcsetzt mocht mit Besserung emeyner
Pr'al.
Nový Zákon aelagián(Pelagianus),
altářn do íinštiny (Stock
holm1548.
dle Christenheyt \viderumb aufgerichtet werdgen (cca
zprávy Prospera Aquitánskěho (Chronicum) k r. 429
Štěpán
syndpředcšl.,
1555pastor
Merseburgu,
kdcžpju.n,
relož.
do něm. některé
lat.
syn pclagiánského biskupa Severiana, šiřitel bludů v1524).—18.
pelagiánských v Brí annii. Caspari ve spise „Brieíe,
Lutherovy
(kommentáře
k prorokům
ah,umu
Soíoníáši
a Manlachiáši),
1557 stalAbdláši,
se ka
Abhandlungen und Predigten aus den zwei lctztcn saisy
jahrhunderten des kirchhchcn Altertums und dem zatelem při dómě naumburgskěm a brzo pot
konvertoval
s
celou
rodinou
svou
ke
katolicismu,
Anfang des Mittelalters“ (Kristianie 1890) uveřejnil
5 anonymních listu (dv 'sou bez nadpisu, tři odebral se do Říma, -. 1562_ 19 (Bauerlel n)
oalfg ng,
1536 ve Spaltu, stud. v Eichstžlttu
ostsaalnínesou
tyto doctoribus
nadpisy, jež
spolu udávají
„De malis
et operibus
fidei jejich
ettde Vídni, lngolštadtě; 1557 vysv. na kněze, 1560 far
vkl. Marien
1573 děkanem ve Spaltu
judsicio 1uturo“, „De possibilitate non peccandi" a
bergu
u
Norimberka.
Byl horlivě činný pro kato
„De castítate“) a pojednání proti bohatstvi „De

jež prozrazují
vesměs
ůvod
pelagiánský
adivitiis“,
byly napsány
mezi lety
—1F3O.C
Casparí
dovo l_ikyv dia

řoe; sp. netišt. něm. kroniku

1290 až

175
76 (rk_pa.
20. Vo
gang ranky);
Kry
sk PvFichstžlt
hudebni vě)Neustadtě
n. Sálou(
zuje, že těchto šest spisů :pocházi od jednoho a štof,
téhož spisovatele, i soudí důvodně, že autorem jest
se tituluje: „artium liberalium magister,
A. Naproti to
omu GM orin v „Revue Benedictine“ notariusm
__publicuset Neostadiensium ad Salam
mpoli
hus
vydal 1647 ve Vircburku „Fasciculus
diov
tu autor sděluje
ze svého
1898ipřipisujeVspisěmtylibritskému
biskupovi
Fasti
___r__s___ca_s_s__
(8 mhl.
ši), motetta);
1648 „Fasciculus
can
života(vtytto podrobnosti: Opustil prý proti vůli tion
“(2—-8
mimo to variarum
něm. zpěvník
svých rodičů vlast, abyoodebral se na východ se „Geismtlichcs Waldvogelein d. i. Unterschledliche
znat pravý život asketický. Na cestě zast vil se geistliche und in drey Theil verordnete Gessang
na Sicílii, kdež se seznámil se vznešenou iman leín von Gott, seiner werthen Mutter, und heiligen
kou, kteráž jej nadchla pro askesi pelagiánskou. C_iottes,nebens anderen mehr musikalischen Mate
n.r1?a dnt/wu:7, Patrol. (1894),474—475 Huf/er, rien" (známo pouze pozdější vyd. zr.
Nonnlencl.13 (1903), 332—
16. (Huysman)
Agricol us sv., syn 5\. Maagna, u. 630 \- Avig
udolí, humanista, u. v Bailo nedaleko Gronink nonu, vychován v kl. lerinském, kdež pak byl po
1442 (11.1443), studoval v Lovani, kdež dosáhnul 16 let mnichem, potom archidiakon a 600 biskup
hodnosti mistra. Byv získán pro studia klasslcká
avignonský;z
září rr.Šept.
700' uctí_\a'n
jako patron
slavným kardinálem Mikulášem Kusánským a Heyn Avrgnonu.
Srvn. .Acta
,444—456.1-ko

Agriensis — Agudi
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Maximiliana l.., jednak jako professor v Pavíií a Tu

rině;15112učastnil
konciluvv Mettá
Pavíi ch
jtÍikožto
theol.0g
R 11'
)18 stal sesetaké
syndikem
1523
lékařem ve Frýburku švýc., 1524 ode šel do Lyonu
a obdržel titul osobního lékaře královn -matky
francouzské Louisy Saavojskě, 1529odešel o Nizo
zemska, kdež jmenován historiografem cís. KarlaV.,
musil prchnouti, odebral se do Lutychu, otom
do Kolína a posléze do Lyonu, zemřelr 135.6)—
Z jeho spisů zasluhují zmínky: „
Incertitudine et
vanitate scientiarum et artium", skeptická kritika
věd
a umění
(tišt. 1527,
později
kčastěji v iřený,
d.), a „De
oeculta
philosophía“
(zprvu
rukopisně
po
sléze 1531 v Antverpách tištěný). v němž poodvá

svů thcosotický světový názor, jenž jest podivnou
sm si křesťanství, novoplatoniismu a kabalistiky.
Potiral scholastiku, úctu svatých a ostatků, kano
nické právo a hierarchii, žádal návrat k Písmu sv.
a k „prosté víře Kristově“. Nebyl originálním mysli
telem, nýbrž kompilátorem. Ačsympatisoval s něm.
reíormátory,
a ze rrlvrydány
rel jakosouborně
prlslušníkv Lyonu
církve
atol.lcké jehožil spisy

Agrippin v. Agrippínus.
sv. Mpanna
a mě.
Římě za s.cis.
Va—
lerianarlppina
cca. 262.1t/
rt..R 23.
čna.v(„Romae
Agrip
pinae virginís et martyris sub Valcrriano imperatore,
cuius corporus, in Siciliam translatuin, multís mi
iaculis coruscat“ ), v církvi řec. 11102 dne. Srvn.

Aria
sr. ]uLV 1. sv.., 402,
Nillzr,u.K312
Agrippinus
biskupa
nský1,186.
v Vl. stol.,
zúčastnil
se Sv.
5331a1238 Srvn.
ll. a 111.
usnuěmu
orleánského,
zko
]. 4.0
Ada
.jan.1,
49 —

2. biskup kartalgilndský na konci 11.a na poč. lll.
stol., jejž sv. Cyprian nazývá „vir bonae memo
riae“, svolal ko 218—222 synodu, na níž 70 shro
mážžděných biskupů prohlásilo se pro neplatnost

křtu udělovaného
nody“s
Obr. 45. Relikviář s ostatky ev. Agricoly (dlo rytiny \' „Acta

Snnclorum').

činila

pania
s. Asgrippini
Agrt
rltlusv.
Agriep.,
ciumiraeulis elari1“.)

nogr. attribut: čáp, jelikož prý světec hejna čápů
přivolal, aby vyhubili škodlivé plazy v okolí Avig
nonus evyskytnuvší.
Dein/, světcova,
lkonogr. v1,47.
Gotiucký
relikviář
na způsob poprsí
němž
ulo
žena hlaava jeho zobrazen v Aa :.r. 1. c. na pří
loze ke str. 446. (viz reprodukcí obr. 45.)

Agriensisdioecesisv

bludaři
čl. „rAt cké sy
s.v., gviz
iskupneapolsk'

poč. lll. sstrtol. art. R. 9. listop.. „Neapoli in

er.

Agrlfolio de, Vilém, rod. Francouz, doktor de

Agroěltllus v. Agriciu

Agronomov lvanovíčs Alexander,

od 1879

prof. semináře v Rizee, vysv akněze 1,886 nynnt
protojerej t., m „Džichad, svjašěennaja vojna mu
chammedan“ (Kazaň 1877), „Obzor polemíěeskoj
protivomusulmanskoj literatury v Vizantii“(t. 1878)
aj. rovn. Palmícrz', Nomencl. 1,

u/gunvía

v církvi řec. slovo toto dle některých

utvořeno pleonastickým vložením písmen ,? ze
kiretů;
pap. Urb
banaodstoupil
V. jedva ke
281etý
učinén kar
nálem,odpotom
však
Klementovi
VII. slova dimvl'a (a privativum + 075709,spánek), jiní
odvozují'je ze slovesa čyalew—
_ budímn “QW—
_
&Benediktu Xlll., :. 14011;5). „De potestate pšiae
Fxplanationes) decretorum" (tiskem nevyd.)
'n sbírám (duševně); značí totéž co „vigilie“ v církvi
Hin-ler 113(1906

Agrico
Agrigenatlnens'Zis
dioec. v. Girg'enti.

ippal.

Herodesa v. Herodes. —2. Ca

stor (Kastor),

lat., tedy officiumnoční. Nazývá se také „“an 
709 áygvm'ía“ „eh „mawvzžg &yevn'vnró'ť

Z agrapnil nejznamenitější jest a. v noci ze Zele

spisovatel katol. v době Hadria ného Čtvrtku na Veliký pátek (á. 7171-07a/íwv
nové (11.stol.), první, jenž psa
sal proti gnostikům. na3wv) Srvn. 1m“ Kal.*l, 55, 11,zas.
Jeho spis proti Basilidovi (7710170107509701“ Ba—
Aguado Frant., u. 1572 v Torresonu, vstoupil
(TÚ—816W;dvě/109)pohříchieicsel nezachoval. Z knihy

'1589 do řádu jesuítského, pro rozšafnost a učenost

_svěřovány
předniv Madridě,
úřady v řádu;
působil
-y ěerpalxEusebius (Hist.
l 7
8. Srvn. jeho
.MigrlePG.X1269—1272,c31|7,Bardm/tcwane
také jako
dvornímu
kazatel
:. 1654
t. S.

schichte der altvkirchl. Lit. ], 483,
X O -\ :| (D

urlzr,Nonlenc1.

několik asketických a hist. knih
1,1 78, Hurm,

.

mm

Nomencl. 1113(1907)

2Somma;
21.8

ettesheimunjin
nd ich
n. R., mu
eo'byče
ne, WAguas Čalientes (Aquae Calidae), díecese v Me

všestranné, ač nespořádaně učenosti, žale nestál ho, xiku, sutfr. arcibiskupství guadalajarskěho, zřízená
dobrodružného života, prosslul jako právník, boho
slovec,
medik(1506),v
a kabalistický
hfilosof. Studova
vKo
lině
a Paříži
vletec hl507—8
zdržovals

1899. Populace:

.

Lu dvík
Maria, u.„Apostolicae
v Miláně, vstoupil
pašís usd
Lvem
Xlll. dekretem
Sedis“

A6410 do řádu karmelitánského, byl prof. íílos.
epŠ anélsku, učil 1509v Dóle hebrejštině a boho
sleoví, v učoval
v Anglii, potom v Kolíně, a theol. Neapoli a Bologně, později působil s úspě
1511—1 dlel v ltalii, jednak jako vojín ve vojsku chem jako kazatel v předních městech italských;
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Aguero de — Aguirre de

1659 s dovolením papežským přestoupil do řádu
Srvn. sóšommemogel
82—85;
Nomencl.
dominikánského č.p „armCelus sapiens, sive de 11-(189
646 —4 ], Ma
air ano,flurler
souč._sp.v1aš

scriptoribus utriusque Carmeli excalccati ct míti ský; :p. „Scientiae juridicae compen
,
gati“, „De justitia et jure, de restitutíone, de con
plcctcns
institutiones
juris publici,
naturialis,
et ecclesiastici,
institutiones
uris cano
i“ civilis
tractibus",
„De sacramentis
in genere
1nispecie“
676), „Dnecensuris
in communi
et in etpart
lculari" ,
Aguullera manuel, 11.1677 v Alicalta (Sicilie),
„Fontes Salvatoris". Srvn. Ql/cli/ Scriptores ordinis vstoupil do řádu 'esuit., prof. tilos. a morál
vŘimě, potom rckřorcm kollcjc v Palermě, kde
Praed. ell, 6878,Har/er,
Nonzlencl
112(189
86
Petr
z, z Valladolidu,
lékař,
740; :p. „ngvinciaevSiculaeS. ].
set res
člengu:rusal. eřádu sv. na Křt. :). mimo traaktát
gestae
1546—
Palermo
1737 ae dnis
1740
pod psseud.
Alexander Bautnir
vyd. „Exam
o andělíchde
(Madrid
1612l,
Demonstracion
cla1isima
laimmmacula
aapojcdnáni,
da purisima
Conccpcion sertationis theologicae, negantis baptismum inniantis
n utero, cditae a d Martino Orelli, Barnabita“
Hmhr,
de
la Vir enomencl.
Maria 1113(
Nuestra )šetlora" (t. 1618). Srvn.
Flor 1710).
rvn. Salmmenmgzll, 85—89; Har/er,
112(1893,
Agůescaje r,onym šplan.rytec uprostř. XVll.stol., Nomencl.
Aegullera de
erle
eldla Šebastián, špan. kněz,
ryl hlavně obrazy svatých, zvl na obvyklých tehdáž
1603varhaník dómu saragosskěho; vyd. 1618 svazek
programech
k (lisputacím akademickým. —.8hl „Magnificatt“
Aguesse u(thesích)
v. D'A
Ague
A—

4Agulllon

(Aiguillon) Frant.,

„. 1566 v Bru

Aguettaudj.
B. JŠ,"$„LšsCurě
instruit dans
par l'ex
périence
ou vingt
de ministěrc
une selu, vstoupil do řádu jesuit., vynikl jako filolog a
mathematik, zvláště však jakoa rchitckt. Spolu
omencl. de
1112(19
aroisse
caringĚgnelnes
3(1856, 2 sv.). Srvn. Í'Íul'la, s jiným členem řádu, Petremlluijssensem, provedl
arla
uila del, Jan; pod tímto jménem vyšel 1654 stavbu krásněho kostela jesuitského
spis „Ladre mc el pcrr
nommu,erda" v němž se
v Antvergách
obr. 46.
dle návrhů
Ru
bensovýc
umi(viz
připisují
dilo to ývýhradně
A--ovi).
dovozuje,
že názory
morálky jesuitů
m při 11.617 Zmíněný chrám zbudován dle schematu
pisované vyskytu
tujl sev oboru
již u spisova'te
ů dřívějších,
zvláště ze řádu dominikánského, Sommervogel do italské basiliky s emporami; byl zničen ohněm
mnívá se, že autorem spisu toho jest P. Moya (v. t..) 1718, načež žnovu v bývalé odobě obnoven.
nitřek vyniká vzdušnosti a světlostí; mohutná
Srvn. Har/zr, Nome11cl.lP (1893) 5.97
Agullarrde 1. Fran t. An t. :p. „Defensoriumseu taqáda zvedá se ve třech poschodích, členěných
correctorium corru torii operum d. Thomae, et quae
sloupy Thi-.me-b'eclm,
a pilastry dorskýmí,
stiones disputatac ccsscctcsscntia, mensuracogni S1v.n
Allg. onskýmida
exikond km
bíld.1ntskym1
Kunste
tioneque
angelorum“
Kommen 1,140;il(u/m, Geschichte der Baukunst ll,
tář
Ae ilda
de Colum
m(Kordoval701).,vyd
na k sentencím Lombardovým.
veuAš
ulrre KastiJlil,
dej
Saenzz, do
'. řádu benediktin.,
Logrognu
taré
vstoupil
s'.rvn ur/zr Nomencl. 112(189 ),.646— . F
stal se opatem kl. sv. Vincceenc v Salamance, byl
ou.č sp.vla ský;
di historiavstoupil
eccle prof. na univ. tamější, kdež přednášel zprvu dog
sioasticf“(3v
d..—)ms „Compendio
u. 1622vLimě.
matiku, potom excgesi. Byl také radou a sekre
1666 do řádu
jesuit.,sproaf.
tilos.
theol. vLLimě
a tářem španělské inkvisice. Papež lnnocen
Charcasu:. 17
an amě;
:p.a „Cursus
p_hiloso
hiac“ (Šcvilla 1701, 3 sv ), „'lractatus in 1, s. učinil jej 1686 kardinálem. A. odebral se do Ping,
110111."(Kordova1731,55V) a„Sermones“ (8 sv.). kdež stal se členem kongregaci koncilu, indexu aa
sv. otlicia.
1699. S '
hilosophia novo
antiqua, ralionalis, physica et 111e1aphysica,quae
cumquei
solet recentes
ad mentemutrius
Aristo
telis
et in
D.sch_01istractari
mac adversus
ue
impugnatores“ h(3 sv., Salamanka 1671, 1672,

5),

„Philosophia morum, sive libri X Fthicorum Aristo
tells ad Nicomachum commmentariis lllustrati“
(t. 1677, v

imě 1698
698), „De virtutibus

et vitiis

disputationes ethicae. in quibus disscritur quicquid
specta
tat ad (Salam
philmosolphiammoralem
ab Aristotele
traditam“
1677, 2. vyd. v Řlmě
1697,

t17l7).
„Ludi Salmanticenses,
sive theologia
rentula“ (Salam.
1668, jsou to dissertace
o antdlo
lich dobrých a zlých, zvl. o andělích strážných),
A.nselmi archíeplscopi Cantuariensis theologia,
commentariis
et disputationibus
doOj,;matlc
tum scholasticis'
lustrata“ (3 sv., turn
Salarn.
1678 CIS
až
?
imě 1688—90; „Auctoritas in
fallibllls et summa cathedrae sanctl Petri, extra et
supra concilia quaelibet atque in totam Ecclesiam,
dcnuo stabilita, sive detcnsio cathedrae sancti
Petri adversus declarationem nomine illustrissimi
cleri gallicanl editam Parisiis" (Salam 1683; e.
—<

to
proti článkům
gallmikáns
kým, za
jněždůkladnýs
A. hlavnsgis obdržel
důstojenstvi
kardinálské),
„Collectio maxima conciliorum omníum Hispaniae
et Novi orbis, epistolarumque decretalium cele
briorum, necnon p_luriummonumentorum veterum
ad illam spectantium, cum notis et dissertatio
nibus, quibus sacri canones, historia ac disciplína
ecclesiaštica1
et —94).
chronologia
accurate illustra1111:_r“i
(4 sv.,
Sr\'1'1.szge/bauer,Hist.

litt. ordinis s.Bened1ct11198,lll,

Obr. 48. Aguillon: Průčelí kostela sv. Karla v Antverpách.

Nomencl. 119(1893), 521—526.

421,

Hurley—Ž

Agur — Ahia

Agur, TIJN,

v hebr. textu Přísl. 301: „Slova
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Ahaz, hbr. 'Acház, LXX Azaz, Benjaminita, syn

A--0\a, syna áqéh z Massá (l)a-Massá')'; Vulg. Míchy z potomsgtvla
hagiova a jonathova, otec ]oady
přeložívš) 01) vlastní jmen ,:má „Verba Congre
antis tllii Vomentts", a dle ni čes.překl.: „Slova sajův
n.Ahrayzi,Pa
lzbr.:'lAchzíl(v
LXX lnení),
kněz,
Amas
Nel).
3'
.Par.9
-na7.y'vá
se děd
_Iezra.
ghro
omaždhjicího
msynaŠVyvracujicihso“.
Dle
rabbínů
míní se m ne
oun jakožto „shromaž
Aher, lrórl.'Achér, LXX zlóg, Benjraminíta, otezc

rodAinyM„Hasim"
synovéA r“.)1
Achíl.(„Hasim,
syn Somerůvzkmene
AserPar.127
l. Par
ďující"
)) oudrost
většinaPřís
exegetlůapokládat-01:11
za skutečné
jménoaleautora
není však nic známo. Někteří (Delitzsch) mini, ožve 73' (! AXi/121). — 2.s n Abdielův z kmene Gad

v době krále judského oathana 1. Par.556 V,u.lg

Massá'

:)yl on cn kmen ismřaaerlitský,o němž činí

se zmínkav Gen.25

překládá
vlastní rto r)).
l__jměnoslovem „"tratres (a po
čes. překl.
Jiní pokládají ní
Ahia, Ahias, psžtno) Achia, Achias, hbr. ring
i 1)-)_) „\“_ „]alwe můj bratr, přítel", jměno osmi

A--a za bratra krále Llamuelaaz Mass jemuž11535
písu'e
se Úvod
Přísl. 311—
,
Sed a'c'ek,
do 4.kmSrvn. Carne/y, intr. ll.

J.:?

„Epistola
Pauli appůstoloi
ad“)%“
omanos a))alytice
et logicebeati
explícata“
ezno

osob v bibli uvedených: 1. A. Phelonita (A. Felon

lAgustin (Agostino, Augustinus) Ant., historik sk “kim7.obrů neb silných mužů Davidových (1. Par.
119)
.čtou však dle2 .Sam. 2331 Eliam
práva,:r .1517 s Saragosse, stud. na špan. a ital. ('elonskýluílítam
cionites)“. —.2 ..3 Kr. 4, isař
u))ívers., stal se 1544 auditorem řím. Rooty, 1555
pap. vyslancem v Anglii, 1556 bisk. alitským, 1557 3aiomo unův a Davidův, syn Šišy ( eva, Šavš ).—
vysi. ve Vídm 561 bisk. ieridským, 1576 arcib.
,olec Baasy[(_Baašagnn
krá41eisraeiskeho, z kmene
p.„ ntíquae collectiones“ lssachar
(3 Kr.
l""
.
A(Ahiáš)
prorok rrodem
zeŠilo
(SK
142),předpovědl jeroboamovi
z Efratyt
in), že
po
(11576, „Canonesl
(1581),
emen Silonskýd.(ASilonites),
datione
Gratian poenítentiales“
(1587 '
. spisy „De„Antonií

tarra onským,

Augustini
opera 1,5
omnia“
XD? sv., Lucca 1765-1774).
Srvnn. Mama—m

rozdělen svého pláště mu dával 10 dílů, že se po

smrti lalomou nově stane vládcem desíti kmenů

39).Slíbil muatěžvtrvalý dum, bude- li se
_agyoniově agyonitéxů7vvmot, ů'7v70L(&7vvr,))(3 Kr.
—
_ bezženci, název sekt, jež zavrhovaly manželství, na
ríditiomenutí
dlezavzoru
Da\idov
árieem
stal,
prorokm
ýchaš.eroboarns
v ak nedbal neboť
zaved|

na př. enkratitů, m_anicheů,eustalliiů, gra
auliciánů aj.

sraell modloslužbu. Tu rozstonal seerk álí syn.

..]jBorromejsk
farář, v dal
ním. opui
ní životopis Král paoslal svou manželku k prorokovi, aby vy
sv.Ah\
Karla
ho „Vem
frommenLeben
mu
und segensreichen Wirkcn doens
hl. Karl. Borromaus. prosia uzdravení synovo. Královn šlak něm
Ein Gedenkbuch fiir das Volk“ (Einsiedeln 1884, vzjevením
přestrojení
janakocvěděl
hudá žena,
prorok kr
[) [
poučen
vše. a\šak
Předpověděl
2. vyd. 1888.
lovně, že vyhyne dům krále Jeroboama, israel bude
žiAnasverus 1. v Assuerus. — 2. v. Věčný roztroušen a nemocný syn zemře. Při návratu
do Thersa bylo úmrtí synovo již ozná
žlAhalab, hbr. 'Achláb, LXX daláťp, město matčině
meno a proroctví Ahiášovo tedy stvrzeno (3 Kr.
toto roroctví již po 1224,
v kmee))i Aser, 7. něhož Kananejšti vgspuzenienebyli 141'9)
(Soud. l131).30Nevyskýt.')seve
výčtu n)
kemen Aser
ještě před nastoupením
eroboamovým
na trůn
vjos
S.nad bylo totožné
s Gischatou
(za tedy
israaely,sk
pk
schází.
i\esrovnalost
tato
Jlaialala) u josefa Flavia, rodištěm ůdce židů v řeckém zněníp se růz č V k.iádá — Ahiáš dle

,jenž

př) dobytí jerusalema od

anů by1 2.
dějích alomounových;
knihy
se Par.
však929psalo
nezachovaly.
,synA chitoba,
vnuty

zaa
nat. Glischala,.t nazývá
v Mišně(rostlo
(Arachin
9,6)
„ůšd
j. tučnáse hrouda
tu hojně

Finccsa,
syna
Hetil,4byl nejvyššímjejknězem
lově
době
(143)Stotožňují
mnozísv Sau
Ahi
olivovncilkt't,
ajbež dáv
valky
výborný
olej);
misto to bylo
nedaleko územi
tyrsk
eho;
jest to
nepochybně
ny
melechem
(Acarimlelech,
Abimetech),
jest
nější el-Džiš v sev. Galilejsku, západně od jižního vl
Kr. 211-6psáno,
že podal
Davidovio a němž
'eho sou
konce jezera iiůle. jini stotožňují A. s opevněným
druhům posvěcené chrámové chleby predloženi
městem Makhalliba mezi Tyrem a Achzibem, jež Itento se zove s nem Achitoba; mohl však to býti
vyskytuje se v nápisech klínových. Srvn. Hagen, i bratr A-ův (l
.
žjonathas se sv m
Lexicon biblicum 1,172—173.
AharavA.hiramaEcl)í.
, zbrojnošem Filištinské překvapil a na útěk obr til,
Aharehel llór.'Acharhěl,LXXůóeMpOS“Pandu poručil Saul A--ovi, aby se ottázal věštby. To uěinil
,že úmluvy
přinesl(hebr.,
etod (L
dotazoval
sš apomocí
s )) Ammaz
du Kosova, kmenejudova 1. Par.4
archy
vulXX),aram.
a syr..)S
lpře—
Ahasitě (Achazitě, Anttochovcí), Přívrženciučení rušil Achiáše a ten od věštby upustí1y(l Kr.allitw'lg).
o neobmezeně moci vládců světských ve věcech cir Ahimelech byl Doegem idumejským u Saula udán,
kevnich. Králově Achaz a Antiochus jednali dle této že podporoval Davida, Saul porručíl jej usmrtili
zásady a odtudtéž název stoupenců zásad těcl
s celým
oeg 70
too.)—.
vykonal
símrtl Ahime
s 85rodemXDo
(LX
305
Fl.. 385)a us
kněžími,
pouze
Theoretíckým zastáncem tohoto názoru byl Hobbes. lecha
Ahasthari, Itór. há-'Achastárí, LXX & 'Aaačřňo, Abiathar se zachránií. Tim zah nul, jak bylo před

7.l;)mene4o ]udova, syn Assura z manželky Naary
Ahava, hbr. 'Ahavá', LXX 0 F u, (: ÁOUG,řeka,
níž Esdráš shromáždil šidř' kteří do Palestiny

chtěli se vrátili (Esdr. 815Zl 3). Vulg. 815 překládá:

pověděno rod ileli. — 6. A., tý syn ]eralunceela,
sžna
Hesrona
z kmene spojka
_Iuda (1.yPar.
225). sechpo
ak před
tím jmenem
mm a proto

chybuje o tom, je-li tu jmenován bratra asyn jc
rahmeelův, či není-li to spíše jeho rvá manželka,

neboť v následu"|cím verš) e řeč o ( ruhé manželce
ak b pře měnem A. měla býtí
pře
edložka min. LX
přelo ili A.. „jeho bratr'1
enalotaké
nějakou
hbr.vlévá
text se
možno
pře
ložiti
takto: krakjínu;
„křece, ale
která
do A-y“.
[. Par. 87bythla
Někteří stotožňuji .4-u s městem Ava (Ava
t.). („ůóeltpugcume“) _.7
vouAr/
neb vl.
knížetem
čeledi Benajaminítů
v Gabaaa.
—
8.
Par 2690,Lev
byl za Davida
usta
Negoaby
och oni)
bně A. byla řeka nebo průplav (ahokolí) noven nad poklady domu Božtiho. LXX misto vlast

„ad
timium,
a,dA“
česA.překl.:
„u řeky,
kteržguidecurr
běží k itA—
(=“, takadle
žeebyn) tu
zna jerahmeelově.

Ahialon — Ahumal
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ního
čte nad
„MWh/"H.
bratři jména
jejich, byli
pokladymHůl'“
atd. “)

Ahialon,llór Élón, 153

(„A Levité,

flava

jest snad totožný s Echi (Itó/'.'Échi, LXX

fflyyíg) v Gen. 4691,ač tu uvádí se mezi syny Ben
jaminovými ne na místě třetím, nýbrž na šestém,

(t. j. tamaryšek),LXX nynější čtení WN'YL .:.-M_\—
(Vulg. „Echi et Ros“)

Alurin, byl z kmene Zabulon a soudil lid o deset

vzniklo nepochybně porušením z DFT-'$: Srvn.
ho v Élónu Ajalonu)
Ahiam, Íló'. 'Achi',ám LXX (ir/iu, syn Sacharův, Humme/azmer, Commentarius in Genesim 571.
Ahlsahar,
Ílbf. 'Achíšachar,
syn
z kmene
Benjamin (1.LXX
Par. 317109119
7).
jeden
z obrů neb silných
mužů Davidových
1.Par Balanův
113'; v2Kr.á1233.
Liz/g.piše
jmeno to „Aiam"
Ahlas Mr 'Achíšár, LXX flzwug, vladař
(čes. překl. „Ajam“), LXX fljlváv
Šalomounova (3. Král. 45).
Ahiezer, ltór. 'Achi'ézer, LXX .471ĚC89 l. syn domu
Ahíud, lzbr. 'Achíhúd 1. syn Salomiuv z kmenne
Kd o
ž nsku.12"'9.)
zemřel,opochovalli
v1.etZabu

Animisaddajův,
náčelník (kníže)
kmene Dan
,225,
1025).—
ZBenjaminita,
syn (Num.
am Aser, jeden 7. mužů, jimž Hospodin přikázal aby
maúv, Gabaaský, t. j.zzČíaabaa, jeden z vvborných rozsděllilsrdaelitům
zkmene
Benjamin
zaslíbenou
zemi(1.
(u Par. 87).
57.—
bojovníků(lučištníkůa
prakovníků),kteří
AshlbomdAugzust Vi elm julius 71.v Hanno
se
k Davidovi prchajícímu
před Sauleem pripopli
Ahikam, Mr. 'Achiqám, LXX 11717411: s n Sa veruo 1796, malír krajin, zvl.itsalsksých; 1838 kon
tana písaře a otec Godoliáše, vladaře ju skěho,
katolicismu, poku
také ve figu
jeden 7. knížat judských v době králu josiáše, joa rállgřmě
inallšoě:
7náboženské (1e vzolrů squattrocenta; ;.
chaza a joakima. Byl spolu s jinymi od josíáše po
slán k prorokyni Holdě, aby jejlm prostřednictvím
Ahule 1. jan Nep., dr. theol., kanovník v Augš
eurk
an ngenmosenu, hudební skladatel.
poradili se s Hospo dínem'34o nalezen
nize zá Ignaz“„(lieilstl. Christbaum, Fests iele etc.“ (32se
—99)„ ,dEitío Medicaea“ 195), dále mše, li
ona (4 Král.
221',A.2. proroka
Par. 3420).
Za panování
joakima
ochránil
jeremiáše,
„a krále
ne tanie a moteta.t — 2 jn nRud., hud. skladatel, n.
byl vydán v ruce lidu a aby nezabili ho.“ (ler. 26%) 1625v Můhlhausenu, od 1654 varhaník v Erfurtuu,

Ahllud,hbr 'Achilůd,lXX171/010rl7l/0Úí'ř,

]

gtec
josafata,a Bany,
královského
hannalisty
za Davida
alomouna,
jedno ho
z 12 úředníků
Šaloa
msou)nových (2. Král. 810, 2024, 3. Král. 43'-'1, 1. Par.

le54

ve svém rodišti, kdež se stal 1661
.;1673 vyd.. „Čieistlíche Dialoge“(vícuehl.

pisně
usik“ (5—Š
„Neue 1648),
gcistl. „Chormu
Lhorstiíckc“
(5— hll.,1motetta

1668),

Ahlmam v. Ahiman 2.
munion-zehn
u.11ausfestandachten“(shilnstr.11668),
„An
rmííige
geistliche Aríen"
9)a
3.anj
Ahlman, Achlman llbr 'Achíman, LYX./71,ur?1' jiří, syn před.,». vMúhlhausenu 1651,nástupcesvěho
1. jeden z Enakitú, bydlící s bratry Šesajem a 'l-hol otce ve varhanictví; vyd. „Geistliche Andachten“
06.
majem v chr ronu, za onéd by, kdy vyzvědači (1671)a
Mojžíšem vyslanín tani
KálebemzHebro
vy

přišlin
(bcliunl.
13'-3)S;o
byl [potom
uze1100
os. l5“,$
)l.—

Ahfleld ridrich,

ev. theolog,8n. 1810v Mehrin

genu
(Anhaltsko),
stud. vvHalle,
3818—47
v
Alslebenu,
1847—51
Halle, lod
1851v pastorem
pksu;
2.
chr mu po
( Levita l);vrátnýn
Vic/g.nazývá
jej zajetí
„Ahimababylonském vynikl zvl. jako kazatel a vydal několik sbiLrekká

zání („Der verlorene Sohn 849

1cAhlršieleeh

]. Par. 1810, 243-831 v. Achime

„Predigten ílber

den christl. Hausstand“ 1850 a j.);z . 1884.

Ahobban, Mr ',AchbánLXX 'flzafiáe. synAbi
Ahinhbr. 'Achján,LXX zlín syn Semidůvzkmene
sura a Abíhaily, z kmene juda (lP r.)ZW.
Manassc 1. r"..7
Ahod 1.11Ar.'0had,LXX Anh), jeden ze šestl
Ahlnadab Žár. 'Achínádáb, LXXvia/zzz'aóáů je
synů
Simeonových, jenž s jakobem, dědem svym,
den ze dvanácti úředníků alomounových;by1vl
dařem .kiltaujiiny
Manaim
).

(Mahanaini)

za jordánení

Ahio, Mr. 'Achiól. syn Abinadabuv, spoln sbra

odebral A.
se dhoEgýpta
((jen. 461“,
6'“). jmčno
rodiny
hybí v seznamu
rodinEx.Simeonových
um. 2612—14,
jakož i v seznamu ]. Par.4

.

trem Ozou doprovázel archu úmluvy, když ji David 'Échúd, LXX .lwó, Benjaminita, náčelník rodin
bydlících v Gabaa (1.
SŠ.)
dal převeztiK
z domu
v Gabaa
dooej
rusalema
Kr.ál
63 4 Abinadabo
(na tomtoova
místě
Vulg. vlastní
Ahoe Mr ',AchóachlŽXX Ayia, šestý syn Balea,
'meno řekládá „frater eius“
. s
biga
prvohrozenceBenjaminova (l.
r.8.
hohitský, !!ng Ahohites, 201.72'Achóchi, LXX
aona (eehiela)1,a mani—elky jeho Maachy, Benjamí () flwi'rng, () Ž/lywyí, (: 'Jzanri, :: 1.1.Xn-iz, značí
n]itapar
(1. Pá!
3. syn Bariův, Benjaminíta buď tolik jako „potomekAhoeuv anebos nadv zta
Ahion, Aion, libr.'1jjón LXX ??ln 1)z/íaív, huuje se jméno to k nějakému místu 'akožto rodišti
město v území kmene .\eftali; uvádí se mezi měst
anebo Sídlišti dotyčné osoby (2. Krá
%,.1 Par
dobytými králem syrským Benatladem 3. Kr.1ál , „A213 27Onndřej, malíř XVlll. stol., jesuita, ml.
2.arP
ar. 1599.
a králem
assvrským
Theglathíalasarem
4.
Král.
Snad nyn
'ší zříceniny
zvané
několik fresek (sceny ze života sv. Františka Xav..,
Dibbín severně od údolí erdž 'Ajun (toto jménlo jakoži z bojů Poláků s Turky) v jes. kostele v Piotr
vzniklo snad z hehr.ná1\u A--u 'Ijjón.)
kově; malby ty dokončil 1741. Srvn £d.1?a.rta
witch, Slownik malarzów polskich 1,3—4.
'Achírá, LXX Žflzrge', syn Enan
Ahriman (v Avestč „angró mainjuš“_— „zlý duch“,
náčelník kmene Neftali, jenž měl 53.400 bojovníků,
když Mo žiš lid israelsky sčítal; dvanáctý mezi ná v pehlevštině .,Ahrman“, řec. zlgujíawog) v dua
listické soustavě Zoroastrovč původně princip zla;
čelníky vanácti kmenu, kteří obětovali dary Bitti
npsvčcltóni svatostánku & oltáře (Num. 115, , později personifikován Š'akožto náčelník demonů,
protivník
Ormuzd
mysteriemi
vniklo
jméno
jehod („Arimanius“)
i k iMiathrovými

Ahlram llór 'Achírám, LXX laywáv

třetí syn

Benjaminův,nazývá
náčelník
Num.LXX
26
Iibr
syn hm-nai,
jahathúvAhumaj,
z kmene
juda'Achúmajr,LXXa/íxtjlaí,
(1.P
se čeledi
AharaAhiramitův,
kbr. 'Achráh,

Ahura Mazda — Achamoth

Ahura
Ormuzd.
Ah
hyto Mazdatv.
v.
Acha (Achas) sv. syrský (25. led.), poustevník,
Řanž2tšííszteěku69
Sv kříže do Persie přinesl. Nil/zr,
I

Achab 25x38 lzaájó',t. j. otcův bratr, 1. syn
Amri (Omri),

G—bšlrcisrašlským
(rálem
a sídlil
v Samaří odrpo němž
K.r (dle
Schradera,
Die Keilinschrilten). Manželrkou jeho byla dcera si
donského (tyrského) krále Fthbaala; osel Fl. uvádí
z Menandra, že byla dcerou lthobala, Aštartina kněze.
lcjim vlí\em rozmohla se modloslužba v lsraelí;
v Samaří postavennchrám io ltář Baalovi a háj a
sloup Ašer. Král pronásledoval proroky BOŽIkteří
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Susanny;
byli
souzen-lirllidem a kameno
vání (Daa.n tito
139),
jsouvšak
to osoby
Sdc'.

Aehác, Achacíus sv. v. Achatius.
Achad v. Akkad.
Achadensls dloec. v. Achonry.
Achaeus (Acltal),
katholíkos nupatriarcha
v Se
leucii-Ktesifontu
410—4
dvora oblíben;
král mu svěřoval posláni diplomatická. Sp. prý dě
jiny pronásledováni za Saporall., z nichž část snad
se zachovala v aktech mučedníků marutských, jež
ublikovali Assemani a Bedjan. |v.n Aue/„ani,
ibl. orient.

111. část

1. str. 368—70,

La Qurm,

Oricns christianus 11,1111; ]. Labaurt, Le christi
anisme dans l'empire pcrse sous la dynastie sas
sanide 99—100
se ukrýval v jeskyních. Baal měl 150 kněží a Aišera
chaiaC 1101710;názvem timto označována zprvu
400.
Prorok
Klzliáš
zemiopse
tři leta
(3. Kr.
MŠ);redpověděl
ke konci sucho
té dobyv vrátil
Eliáš a potkav se s Achahem, vytýkal mu modlář přímKořská_ktrajína sev. Pelopon nesu; od ro
146
ství a vyzval, aby shromáždil všechen lid a Baalovy mála l.ceI
bgl Řecko
to název
římské
provrcnie,
jzcž
v užším
slova
smyslu (llelzladlu)
kněze na Karmelů. Na obět Eliášovu spadl tam oheň aPelopon ne.s A v tomtossmyslu užívás nzá
zvu
s nebe, lid poznal, že Jahvc jest pravym Bohem
toho
i
v
NZ
Zprvu
b
la
to
Erovincie
sesnátors
kněží Baalmi _sbóylídusmrcení,
za lažílEliáše,
opět a spravována byla tu iž pro onsuly, kteří sídlili
zemi
]ezabel déšť
nenáviděla
.s
a
., “3:9 v Korintu. Tiberius podřídil r. 15 po Kr.
A_chabzaslferzal 8kroátkojejimu vlivu se podal.
kedonií aŽeMoesl přímo císaři (Tm-firm, Annal. l,
si vystavělřidati
v chrael
(_Zerain)
k svémua 76),t
majetku
ivinici,
kter palsáca
nimchtěl
sousedila
eapak země ty spravovány byly cisalřským
optě
náležela ábotoví. Když Nábol nsechtělsvě dědictví legátem (prokurátorem) Claudius však r.
prmincii
podl |8n_oc
senátu s (Sl/tlallilu',
Claud.
tak žetu vvrátil
Sk. ap
—Gallio
rávně nazývá
se
_prodati
a král obžalobou
se proto mrzel,
odstranila
jezabel 25),t
'ábota křivou
a odsouzením
a zednala
prokonsulem .-1-ým.Slv. Pavel hl sal v A-íevan e
králi vinici onu způsobem nes ravedlivým. liáš se lium (srvn. 2. Kor. 1l „cirkvi Boží, kte rá jestv
dostavil ke králi a předpov děl jemu trest, že

budou psi lízati jeho krev a roztrhajl jezabel na |r_intuse všemi malými, kteříž (jsou ve vší Acháii“),
témž místě, na kterém lízali krev Nábotovu po_ lllšgořádalmtam sbi___i_;_ku
pro chud v ]erusalemě (Řím.
tomstvo Achabovo bude vyhubeno. Král pocítil lí
.9'-').T éAp,ollo rodem __zAlex
exandrie,
tost a F.1iáš mu za to slíbil že se ty hrozby ne 1834 _výn_11uvný, 30).
hlásal— Později
v A. evan
k.
tvořillla A. zvláštni
vyplní za jeho žití (3 Kr. 21lé “ I)-). V bibli jest toto
grovincii
církevní,
bylo
tu
na
poč.
V.
stol.
21 sídel
uvedenio__teprve
po říše
bojích
se Sýry.
Benhadad
sy  viskupských pod metropolitou sídlícím v Korintě;
ský
uč
vpád do
israelské
a obléhal
Samaří.
.byly tu tři metropole: Korint, Athěny a
.
byly tu 4 metropole (přibyla
Flia'š
Achalmvi(3.vítězství
a Achab
pře
mohl Eředpověděl
enhadada dvakráte
Kr. —.22)
Po druhé
metropole novopatrasská) a 22 biskupství.
porážce přišel Benhadad (snad Hadadezer) a Achab
uzavřel s ním smlouvu, kterou ž byly ovoleny
Achalku_s,
Achaicus,Štěpán
(Ayaí'xóg
křesťanjakožto
korint
ský
(1.K
16").A
a ,ortunát,
lsraelilům v Damašku jisté ulice, jakoto
volll Syrům v Samarii. Ellášč mil Achabovi pro vyslanci Korintských, přinesli sv. Pavlu list církve
tuto smlouvu výčitky, jichž však král nedbal. Do korintské do Efesu a svým příchodem velikou ra
mníval se, že se tim poiistí proti Assyrům. Salma dost mu způsobili; ne ochybně řinesli ak do
Korintu první list sv. avla ke orintskym. Ve
nassar all, assyrský král, přitáhl a porazil spo ence Vlt./|:. jména Forlunát a A. vyskytují e také ve
u Kar r(8:'>4?),
poče
spojil sainsa
tatemrkjudsk
m, aby
se mžs
zmocnil Ramhot-Gl
15. (\ řec. textu jest tu zminka jen o těpánovi),
bojoval se yry. KÍamni prorocipřcdpovidali aštěstaí ale byla tam převzata z v. .
vy wravě té, pravý prorok však Micheáš, synjemly,
Achamoth, rizaílw—ř,slovo odvozené ne ochybně
lil/Ir. chákhmáh'zmoudrosl, dle Irenaea( dv. haer.
hl
sal
klaml
oněch
prorok
k
,ů
ale
byl
dán
do
žaláře.
V bitv
Achab raněn šípem a zemřel při zá—
1,4) a Hip olyta (Philosophumeean 6, 31) vsoustavě
ostiků \alentínových nižší (n. vnější) moudrost
padu
jehochab
tělov do
Samaří
když slunce;
umývali pak
vůz, donesli
na němžA
bitvě
stál a
kde byla ijeho krev, splnila se předpověď Eliá žump/a Ý?Ešw), beztva'rný plod ženského aeonu,
šoo:va ap_sí lízali Achabovu krev
ochov
byl
v Sam
Salmasssarůvkter
vit_ězn'
pomníkomluvi
obojí
Ahaabbul
ísraelského,
leJOOV
a10.000
mužů, proti Assyrským - o boji tom bizhleazprávy
nepodává, ale snad připádá do poslední doby Acha
bovy. Smrt jeho by b apak asi r. 753. Achabbyl
nejbezbožnějšim z králů israelských. Po něm3vládl
Ochoziáš, jeho syn jehu vyhladil pak rod Amri. —

zvaného
Aeon ale
světla
smilovav
se
naad A.,dinf/"fl
al jí har,
'enKristus,
vzhledem
k bytu,
nikoliv vzhledem k pozna
potom 'i opustil,

zanechav
temnotáchi
hle ati světlo
Krista, jíalev nebylas
s OA.jala
by hosepostihla,
rmou
tila se nad tím a spolu trápila se touhou
]ejí
strasti a touhy vznikla hylická a psychická podstata
světa, z nich také vznikl Demiurg, utvářitel světa.
2. jiný Achab, s n Kolaía, b lklamným prorokem Konečně poslán jí by1_k útěše místo Krista Para
době jeremíá ově. V Ba yloně znepokojoval klet— Spasitel, jenž _jívysvobodil od strasti jejich
spolu se Zedekiášem lid 'udsky ebot' mu přcd a zdokonalil útvar jeji ico do poznnáni. otomz A.
vidal lir/„kou záhuhu Bahyionskýchnea návrat do ]e zrodila se duše pneumatická, kterouž obdařen byl
russ.a1erna Za své lži dostali se oba v mocbaby
člověk.
PoslézeA aby
. očištěna
od sesvých
chyb
do Pleróm,
tam stala
manžel
ou přijata
svého
lonskeho krále a byli spálení v peci. jejich smrt a byla
trest vešel v p'n'slovi:„Učinižt1h_|ahvc ako Zede Spasitele. Osu y A--iny tvořily tudiž jádro kosmo
soterologie
eschatologíc
Srvn.
a eAchabovi,
jež teu_peliděkrál
abylonský
vkiášovi
ohnl“r.1'292
22). Někt
mlnili,
že jsou gome,
m Ida,
Sv. Otce |lrenaea
PateroValentinovy.
knih proti kacíř
tito dva Iamni proroci totožní s klamnými žalobci stvu str. 12 až 15.
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Achan — Achaz

Achan 133,7, syn Charmiúv z kmene judova; jest
05. 2220jmenován synem Zera, jenž byl jeho ra
d dem. Po pádu Jericha vzalsslprotl zápovědl er
vený plášt, dvě stě šiklů stříbra a zlatý jazýček
(regula) padesáti šiklů :: skryl tuto kořist v zemi
pod svým stanem. Jednání to bylo hříšným, poně
vadž byly všechny věci Jericha určeny k zničení,
byvše s osobami tam bydlícímí pod kletbou che
rem. Vina A--ova se prozradila. Josue poslal 3000
mužů proti městu Hai, ale ti byli poraženi a na
útěk zahnáni. josue truchlil a tázal se Hospodina.
Vinnik nalezen
losem A. se přiznal a byl pak
s celou rodinou amenováu v údolí Achor, a vše,
co mu náleželo, bylo spáleno. A. se zove 1.Par.2"

sv.
poustevníka
Getzelina
Goswina),
je'z byl
poznal (]Gezzelina,
1134 přlz aGoscehma
ládání _.kl
hemmerodsk ho. Ale životopis ten („Vita s. e
sellni") sepsal vlastně Herbert dc Torres na zá
kladě zpráv A--ových. Vydal'jej Arnold Raisse, Douai
(1626).M1mo to .rp.
nes ad novitlos
suos"

Srvn. Huf-fer, Nomencl. "113
(1906), 142; Bau

drzi/art, Diction.
Achar djan K' , franc. malíř náb. vprvě pol.
XVIII. stol; proKkapli Božího Těla v Toulonu ml.
1718 ohraz:„Me1chisedech žehná Abrahamovi“ a

Acharius
sv., nástropní
mnich luxeuils
usstasia,
provedl
r. 1725
malběv,v žák
téžesvkali-ph
stal se biskupem tournai-noyonským, 626ezúčastnil
se koncilu v Clichy, povolal do své die
kpů—
sobení mezi pohany sv. Audo
omaraa Amandaa, při
Achar 522 (t. j. zděšeni, neštěstí), snad proto, měl
krále Dagoberta k tomu, by nařídil poddaným
že _Iosue, když mu oznamoval trest, užil slova
rv.n pod VtrestembpřiietíÉ
Vna
Étude
crit.
et , litt.
sur
les
svým
křtu,
z.
.
27.
lis
s.lop
akhar- „Proč jsi nás zděsil 15131337? Zděsl (za
vitae des saints mérov. de l'anc. Belgique (Louvain

hubí) _FÍDy: tebe Pán tohoto dne.“ (103.755) Na

ŠH_Ž3
Achart v. Achard 2.

Achatlus v. Acaciu
místě tom nahozena hromada kameni. — Obyčcjnč
Achaval Václav, 0? F. M., rodák argentinský,
se dle Vul. losování ono vykládá tak, že bylo
71. 1810, vstoupil do řádu františkánského, zastával
iz 'm
na no
sanš'ch
vytaženo
km
mtalmudisté
enea pak
eledilístků
a rodné
méno jméno
vinnika,
m(Saan
Cuyo
v repuhl.
argentinské,
různě _Iuande
úřady 1867
jm
menován
biskupem
cuy
v ak mínili dle hebr. znění,dkde jest na místě „“los 8_<snem
psáno „jahvet', že veškeren lid kráčel kolem archy joižkyAmerika), 1884ny
býval málem vypuzen
neb kol osudí velekněze a že byl při tom vinnlk zednáři, jichž byl rozhob nýmo půrcem; :. 1
Srvn Baudnllarl, Dictionnaire d'hist. et de géogr
zázračně
zadrženjestneb
naznačen.
Údolí Achor
(.ú' ecclnesiast.
hluku,
zděšení)
uvedeno
i u 052
als
leželo dle l::usebiova Onomastika severně od Jie— Achaz Tí'lN (t. j. chopil,chytil),.lyá: i Ázásng,
richa, dle Jos. 157 bylo jižně od Gilgal a od je
richa. Snad to bylo tam, kde jest údolí, nazývané
va bab.
nápise
Jahuchazipanovalssonad
jahudaai, král judský,
SŠ?
nástupce
joathama,
nyni
směrem
e (zdě
míní, Projevil se bezbožným, obětoval kadiodlo7modlám,
že to el-Kelt,
byla pouze
místník.jerusalemu—
pověst. Zejména Akhor
šeni, neštesti) učinil prý lid pověst, že tam někdo
. Prot
oto hoobě
dal
ano i svého
dal „přeítl
ohněm“,
spáliti,
k poctsyna
Molocha
(.
připravil neštěstí lsraeli a za to
do nešštěstí tovati,
upadl. Ttm enni však vysvětleno, proč to údolí
spodin v moc krále syrského,'Denžašho porazil a
mělo ono jméno. Lée 'est připustiti, že se mu

c1a| po lí ené události.
toho jména Řosltlalo

Sdč.

velikou kořist z judykodnesl do
š.ku Paks
spojil Raziln, syrskýk r,ál sFakeee, králem israel
ým. Raz ndobyl Elath, přístavu v zálivu Akaba

erveného
mo|'učinitia králem
joenciu pak
obléhali
jeru
haar Mr. Éqer,a
LXX Í4zóe, třetí syn Ramův salem
a chtěli
ským
Tabeelova
z kmenejuda
(1.P r227.

Achard, Achardusl. (Acardus, Archardus)

bl.,
ap.oč Xll. stol. v Anglii n. v Normandii,
studia svá započal v Brindlingtonu (diec. yorkská)
a dokončil je v Paříži, kdež vstoupil do kl. sv.Vik
tora, za jehož opata zvolen 1155 1161stal se bisk.
avranchským; .rp. „De tentatione Domini“in deserto“
„De divisione animae et spirltus“, netišt. Tiskem

syna (syrského původu ?). A. outal, že si vyžádá,
pomoci assyrskych. lsaiáš prorok přišel k nčm
mu
s poselstvím Božím a nabízel mu jistou pomoc
Boží, kterou se zmaří záměr nepřátel.
se vy
mlouval, že nechce okoušet Boha, a nežádal ani
znamení pomoci Bo i, a tu předpověděl mu lsaiáš
neštěstí od Assyrských, zkázu Davidova rodua

vydány pouze dva jeho nedůležité listy (králi angl. znameni:
„Ejhle,
as porodu
aa
nazve jméno
jeho (ta)
Em pníianna
neuelpočne
(
námi)“ sny
15.714.

X.LV14.229Vabř.l
rvn. 1Hurler,
NomenclPIP Pannou tou nebyla anaimanželka Achazova, tŠýž
jcilndřichuz
lisieuxskému)v
%),1 11 a Amoulovi,
am! 1,. bisk.
2,.(A1chard
tehdy LIŽsyna
jinak jehož
jmenovaného,
e,
E\lchart)4 sv.,Vbenedlktin k1.3jlumieksého, od 654 měl
ani manžel
a lsaiášova,
synové seEzechiá
též jinak
nazývali, vyloženo jest to proroctví o Panně Marii
mingského
nástupce
sv. sFilibe ršštšq)zp.at15kl.září
opat nově zal.
kl. quincayského,
ju
Acta Ss. Sept. V. 80—
—3. augusti assyrského
a Messiáši. krále
A. Tiglatpilesara
nedbal rady proro
kovy iamenoval
prosil
za pomoc,
nián kl. aroualsského, 1099 stal se arcijáhnem the se v prosbě své synem a služebníkem assyrského

vladare, a oslal jemu mnoho „lata stří
'ež
rouannským,
se dobáseň
Palestiny,
stal vě
se
převorem
přiodebrali
Tem U.Sp
o 517 kdež
verších,
vzalz203amašku,
adů chrámových.
Tiglatpilesar
přít do
hl,
novanou jerusalemslkému králi Balduinovl ]. n.
dobyl
Razina usmrtil,
mnoho lsraelitů
jest to nevalná parafráse textů Písma sv. , toliko vyhnanství odvedl. _ludsko zaplatilo spojenstvi
v několika verších na počátku a na konci jsou za s Assyrskem svou samostatnosti, stalo se totiž
jímavě zprávy o „Tcmplu“ za doby spisovatelm y Assyrsku poplatným. A. sám řišel do Damašku a
Báseň tu uveřejnil z rukopisu bibl. vatikánské
dal tam daremchrámě
i kovové
býky, vodní
na nichž
bylaav 'e
rusalemském
položena
nádr
Vagůd'v
„Les _Iarchives.uh'
de rler,
la Société
deul'Orient
latin“
l 562—
Nomencl.ll
(1,906) drobením svým ničeho nezískal, nebot Tiglatpilesar
32,19audrz'1/arl,Dictionnaire d'histoire et de géo— jeho kraj přece zpustošil. A. oslal z Damašku vele
graphic ecclčsiastiques ,30.. — 4. cisterc. v kl. knězi obraz oltáre pohansk ho & poručil, aby byl
clairvauxském, kamž vstoupil asi 1124 v době sv. učiněn dle něho nový oltář v jerusalemě, což se
vzoru s r
Bernarda, jenž jej vysílal k zakládání nových klá isto.al Neni jissto, stalo-li se takd
štaerů;
později
stal1170.
se A.Připisuje
novicmistrem
kl. clair
uxskem,
z. asi
se muv životopis

ského
assyrského.
byl kamenn
16" a neh
2. Par.
'2228a d). Oltářten
Zavedl vchrámě
ješt Žár
jiné
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Achazjáh — Achilles
změny, jak připomíná 2. Par. 161715; snad chtěl

živlal
mnohými učenci své
doby
U'
yl veveliké
stykuvážnosti;
(obsáhlás korrespondence
chová
se
služlbuknihy
přizpůsobiti
obřadům v ná1. bibliotl1.pař1žské). Největší zásluhy dobyl
achrámovou
zvykům. Podle
Kronik pohanským
povolalA .Assyrské
si sbíráním a uveřejňo
ováním starších splsu dotud
na pomoc
protimu
Filišntinům
a Edon1itůn1;nsetníudáno
však tiskem nevydaných Z. ]
zno,ám
kterak
přisp
pěli.—
lavnim dílem'
stáří A-ovo, kd ž nastou íl trůn, dvaceti letsy; vláda
jes
o.rum
spícilejeoiu111“
ř'
13stsv.„Vete_rum
(Paři,žmali_quot
165
55—77) scr
Spolupracovnikem
11m byl
nastoupil
ve sedmi posledních svazcích byl Mb 11.10n
. Dlee't po()
oby
měl A.Ezechiáš
toho syna
ile
tomto bez určitého ořádku otištěny některé spisy
všedenáctém
roce
svého
věku
a2prvorrozence
svého
je tě obětoval Molochovi! V2
řecky a sv. Isidora Hispalsk ho, sv. Theodora Studity,svv.
Anselma Kantua1. Petra Cellskél1o,_lonáše Orleásn
syrský
i hebreszské
Kerí&snad
udává,také
že počal
A. vlás tpřeklad
v _25roccs
ověku;
nebyl ského, sv. Petra Č11rysologa, dáleh ojn životy sva
Ezechisátš při nastoupeníil na trůn stár 25 let — a tých,ákroniky, akta koncilů, listiny aj. Nové vydání
tím
bys eobtíž
odsttra
Sál.
eál tky a et spořádanépanicilméně přesné, uspo
Achazjáh
v. Ocho
řádal Frant.
de la scriptonupn“
Barre „
11eíš1um17
aliquot
( anž sive collectio
Achezlb, Achzlb(a)z Mr. 'Akhzíb, ]. přímoř.městto veterum
v zemi kmene Aser, z něhož lsraelšií Chanane' ské
Mimoopus
to vydal
11.:„Asceticorum,vull7ol
iritua
lo.rum
..indiculus“ (Paří s ),
nemohli v pudííi (Soud.131).Sennacheríb, t hna liam
proti juds ému Ezechiášovi, ho dobyl; naašesti Lanlranci opera“ 11 6481). „Guiberti abb. de No'ví
gennotoopera“ (t. 1651), „Grimlaici regula solitari
bokem
sloupci Sennachšeribově
čte asi
se jméno
města „Ak-zi-bi“.
Dn
neš ní ez-Zib,
3 hod toho
sev. Ol'lllll“
(si. 1653)..Srvn HII/ICI,N01n€nCL 112(1893),
od 'Akká poblíž ústí Vádí Qurr.n — 2. město v ro
Acheul v. Ach
vinách judských, vjos. 15“ uvedené ve třet1 sku
Achey d', Claudius, arcib. b_esanqonský 1637
pině měst
sefelsky'ch.
Snad (Odollam).
nynější 'Ain0 Kezbte
mezi
Bét Nettíf
a ld el-Má
měst
ž 1654, spravoval výborně svoji diecesi, o jejíž
je se zmínka ještě na třech místech Ile/v. povznesem neustále pečoval, byl rozhodnýmo
textu bible: a) Mich 114.Prorok, narážeena jméno půrcem jansenismu; v jeho diec. (v Mattaincourtu)

A.,jakob!
od kmene
háti, praví:
„Domov pocházelo
Akhzíb stanou
se lží kazab:
králům israelským'i,
t.j. 0110místo, jehož jméno jest „l_ež“,dostane se
v moc nepřátel tak že naděje králůuv ně skládaná
se zklame.
en. 38“ „A byl íjuda) v Kezib, když
porodila (dcera Suova, Chananejka) jej (syna Selu)";
vulg. překl.
cl1ybnézes„quo
parerekdyž
ultrase ces
sav1t,“
a podle
nič s.přek nato
l.: „který
na
rodil, roditi více přestala“, cl)
miez po
tomk Selovými vyskytují se „a'nšérkhozébáh“,což

sv. ůPetr Fourier založil svůj ústav řehol. kanov

Auchía,Ach1as v. Ahia, Ahias.
Achiacbarus v. Achio r2.
Achlgían
biskupsyrskychjakobitů,
jenž
1646
sjednotilOndřej,
se s církví
římskou
Achllas sv. 1. asi od 312 (dle iných _311)biskup

alexandrijský, nástupce sv. muč.
,js a rozhod
ným odpůrcem meletiánů dal se scvésti k tomu, tže
posvětil Petrem vylobcmaného Arian nkězeb tím
vulg. překl.:
„viri khozébáh
mendacii“ ,míněno
ale někteří
soudí,
že slovem
měs c)vykladači cshismatíky oslabil. Z. 13. čn3313 (dle iných '31_1).
Mart. R.7 listop.: „Alexandriae b. Ac illac epis

(Aicl1l)auer)]anjiříl,
stavitel praž
skýAchbauer
v prvép 01.
XV111.stol., proved 11734—35
pre
copi,
qui insigms.
eruditione, f2íde, conversatione
moria
bus íuit
chhilleus“ u ac
Rufina
stavbu a rozpšíření kostela „Narození Páně“ v Lo
retě na Hradčanech v Praze. Srvvn. Max Dvur-dk, xariich
bollandistů),
mnichegyptský,
v menaeích
a syna
připomínanýl
led Zachovaly
se od
něho
„Maria Loretto am Hradschin zu Prag“
.
Ache (Acius), Acheul (Aciolus, Acheolus) sv.
1nč.,velice ctě11ív diec. amienské; akta jejich se
nezachovala; dle tradice byl Ache jáhnem, Acheul
podjáhnem, loba pocházehp prý z Am
miensu, byli
umu
u.čS:.
3031
kv. zavlády
Ada
Maiusl
44, Vll, Maximina Herkula. Srvn.
Acheim

některé asketické výroky24v„Apoptegn1ata
patrum“
(UllgnsPG.L
—14l.
cta SS.Jan.
11,
528) '\esprávněv byl23identií1kováns knězem téhož
jména, jenž podepsal sesazení Ariovo na koncilu
alexandrijském 321.

lz Allschwllleru,
něm.
dominikán,
převor
v Achilles
Basileji1—,1258
později
kazatel,
1266hlásal

(14215111)tak nazývá se v menaeích ře křížové tažení.

es jan Berounsky,r1asi
1545vBerouně,
kněz hiell
lutheránský;
po studi1ch v Praze
byl tři léta
acheiropoiétos (ázezgonoímog scil. sir-th) správcem školy v Chotěboři, 1569 zřízen b | na
kněze ve Vittenherce, načež byl ka lanem v hru
acheropita
imago,
rukou
neučiněnžobraz,
zo
dimi,
odkud
přišel
za
faráře
do
osic, pak o
vou se obrazy tváře Kristovy, o nich podání dí,
Níllz: kadlenl1230.
ckých
ze sv. sedmi bratří makkabejských.

že nevznikly rukou malířo,vou nýbrž nadpřirozeným Chroustovic, načež stal se před 1589 íarárem v Pa
zůsobe1ndolekem tváře Kristovy. Viz čl.
iš cově, od 1611 v Přibislavi, tam asi zemřelvbrzyfo
1.617 A. byl p1111y1nsp1sovaíele1n R 1587 česk m

Achen odstaveec
ristus,v
“jednající o ikonografii P. ežíše. překladu vydals

ssta„Cež1vota věčného“ Miku

lpáše Hemmin ia 15595a 1611„'V klady na evangelia

Acheruntla (cAceherunt.dioec.) v. Acerenza.

nedělní a sv teční“ (dle Osían era), 1595 Postillu
Acherry d' (Achéry, Daeherri11s,Acheeri
Lukáš OSB., 7.11609 vSa int-Quentin, vstoupil “do (z lat) 1611E0010/07lat. j. kázám sváteěm aneb
kl. bened. tamtéž, přešel však 1632 do kl. kongre vejkladové kratičcí o životu, ráci a smrti sv. apo
štolů, \ yznavaču a mučedníků i některých mučedl
gace
mažurinské
odkudž 1637opatství
poslán nicc“ (dle Drrse sera), 1612 yklad historie evan
o Paříž
kdež veseVendóme,
stal bibliothekářem
Saint-Germain des Prés. Byl řeholníkem vzorným
elické o umučení Páně“ (dlveyeron ma Wellerra).
čtéměř neustále churav, oddával se neúnavně ůvodni jeho práce jsou „Výkla krát ýna proroctví
studiím
m, dával popud k učen
ným pracím, jež kn
Danielenedělní
proroka“
(l 5 ), „VýkladovéK
epi
a sváteční"
(1595),„ krzatiěcína
10 moru"
gregace Maurinská zvl v oboru patrologie podni štol
kala; mladším nadaným silám (na př. Mabillonovi
(la5ŠQQ),
tro' í zaslíbení
nPána Boha
poskytoval návod k práci vědecké. Svěřenou sob
šehoo„Kratičký
Kris v k'lad
ánu, na
které
učinil lidskému
po
knihovnu obohacoval všemožně a sestavil důkladné R'š
nolenní, Adamsovi Abrahamovi a_lakobovi, svatým
katology její. Pro svou skromnost a učenost po patriarchům" (1613), „Výklad některých písem sv."
v.

Achilleus — Achíor
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(1616), „Výklad na dvě kapitoly zjevení sv. jana“
(1617)rn
rvn. ii,-zim
1, 4—5, Ruk
Vávra.
král.
Berouna
150, Ruk.
A. I'm/:la'ř,
. l, Pa měti

MAchilleus
1. jáhen,
ve Valentii
v4Gallií.
Mrt.
R. 23.sv.
dub.
Srvn. mč.
čl. Felix
sv. —
liměks olu s bratrem s 'm sv. Nereem. Mart.
vt. Dle c'ejich
(značně
legen
dárnichkvvzniklý
asi řeck
v ch
. nakt
b.Vll
století
na

Achimaas Ill/r. 'Achimaac, [XX

Axtyaag.

1. otec Achinoamy, manželky Saulovy. l Král. 1450.—

68'stn
Sadoka Da\idův.
(2K rál. 151W“
03),velekněze
věrný přívržence
Když odboPar
ny
Absalom obsadil jerusalem, zůstali iam k radě
vidově velekněží Sadoka
athar, aby mohli od
Chusae, jenž byl na oko rádcem Absolonovým,
vyzví ati a Davidovi podávati zprávy o záměrech

základě
latinskéc
předlohy
7. V?bstoleti)
pokřtěni Achitofclových
nenápadnému
od sv etra,
stoupili
do služby
Flavie Domltilly,
dodávání zrprvá aAAbsalom
syn
nos ových.
dokův, Kajonathas
syn
s níž pro víru Kristovu sdíleli hnanství na ostrově
Abiatharův,
skrytíslužka
byli u pramene
městao,
kamž
jim věrná
přinesla zRogelu
rávu vně
o tom
m,
Pontií,
lŠozději
zmučen
n
i
a
v
erracině
statí.
Dle uzavřeno v radě Absalomovč.
nápisu amasova nalezeného 1873 (Kia/:., Roma
dyž šli s posel
soiterr.2 1879,.84, ,. Wrryman, „Vier pigramme
k Davidovi,
byli zpozorování
od se
jednoho
dees hl. Papstes Damasus“
byli praetoriány, stvvímtím
7vědačů
Absalomových,
načež ukryli
před
Neronovými. Těla 'ejieh pohřbena v rodinné hrobccc
tak
se zachránivše
odešiistěho
k Dav
radou,
stihateli
v cistemě domu
muževi vs Bahurim,ba
Flaviův
ve
Via
Ar
eatína.
tKard.
Baronius
přenesl
ostatky jejich spolu s ostatky sv. Domitilly do rychle přešelJordán (2 Král. 1717-!?).dPo vrtě7stv1 nad
svého titulárního kostela, světcům těmto zasvěce Absalomem A. vyžádaal si na joabovl dovolení, by
no.éh V coem. Domitillině nalezen 1874 dřík sloupu
zprvu mu
(patrně z bývalého ciboriového oltáře), na něm směl zvěst o tom přinésti Davidovi. Šjackab
to OĚŽPřEIa
jiného
poslal,
vak posla
k opětovné
jest relief asi z konce IV. neb 7,poč. V. stol., enžž. pros
mu tod
ovolil,
načežpotom
A prvého
před
představuje popraveni mučedníka; nápis „A [L běhl a Davidovi zvěst o vítězství řinesl, ale smrt
Absalomovu zamlčel (lb. B***-.W) Ie Fl.av Josefa
LEVS" pouka'azue
tomu, že tu znázorněna muč.
smrtsv.
.Áktak vd..iyAWr1/,_e:iBQOlép
lí. (Ant. X 8 6) A. byl nástupcem Sadokovým ve vele

Apl/ali:
aeext Uu.ntersuc|1. zur Geschichte der kněžství, aponněm
mpak Azariáš. Leč pravděpodob
něji po Sadokovi následoval Azariáš, syn A-ův
chilleus (Achilles Achillis), biskup s_poletský
1 Par.6
Žid ze 12 vrchních
e zdá, A.
zemřel
(Spoleto) v prvé pol. .s.tol isař Honorius sdělil (srvn.
před Sadokm
úředníků
4119prefektu římskému Symmachovi v době nepo Šalomounov "ch, z3nichž(:každý střídavě měsíc pe
kojůp způsobených
proti čoval
Bonitáciovi,
žeevs řiprotípapežem
A-o-vi konání Eulaliem
obřadů veliko
o dodúzemí
vání Neftali;
potravy za
pro
dvur lkrálovský;
A.
pravoval
amlanž
kuměl dceru
nočníchv imě. De Rossi uvádí dva lat nápisy zacho
alomounovu Rasemath (3 Král. 415). Někteří cxc
vané ve starém rukopise (Coo.d Palat. Vat. 853), getové soudí, že est totožný s A. sub2. uvedeným.
Achim
man v.A1iman.
z něhož
vysvítá, že byly
vytesánysv.v nějakém
ko
stele
mimořimském,
zasvěceném
rubis ku
Achimelech TŘDW'QŠ (t. j. můj bratr jest král,
má'ménem
Achilles. Nápisy
jsou svelicte
rudůležity
s hle
iska dogmatického
pro důraz,
nímž
se zmi neb: bratr Melekha) 1 syn Achitoba, jest snad to
ňuji o praerogativách sv. Petra. De Rossi míní, že tožným s Achiášem; vizAAhia 55. Za jeoh žiti vy-_
konával
snad již i jeeho syn Abiathar některé věci
biskups Achilles
jest to velekněžské,
tožný
uvedenýmv nápisech
AchilleemtěchLmenovaný
bis upem spoletským.
poněvadž 'est u Mark. 2'“ uveden Abi
vn. Ron.-iš: v Dictionnaire d'hist. et de géogr. athar, kdežto v 1 Krá. 211-9jest jmenován A. —
ecclés. 1,314—315.
,
2.sspolečník Davidův ve vyhnanství. (1 Kr. 268) —
3. Abiatharův syn byl veleknězem za Davida spolu
Achilleus Tatios
t(Tatius,
čenec se Sadokem, synem Achitoba.2Kr.8";1Par.
1816,
alexandrijský
ve W. s tl.o
IV. v ÉTUTLOQ,
oah nství, uzprvu
spis. oplzl. románu, pozdě'i přijal křest a stal se
pry biskupem. Sp.oobsáhl dilo nadepsané 11.591 24,Achimoth lzór. 'Achimóth, LXX 117Lllwwř,leviía
arpaígag, z něhož zachovala se část nadepsaná z rodu Kaathova (1 Par
chi oa m Mr. 'Achinožam, LXX jlznróoy,
llou; eíaaywyrr si; za Ždgázov (pawóyeva.
Jiní rozlišují dva spisovatele téhož jména: s iso
1. ldcera Achimaasova, manželka Sau
vatele zmíněného astron. díla, jenž pry'z .pře 3.36 zlzwáay
lova
_
anželka ojal
Davidovař
zs_|c
a onoho obráccnce, jejž kladou do . sto
zrahel(1 vKrál.
te
Achilli Giacinto, „. 1803 ve Viterbu, vstoupil časně 5 Al udslku,
užmDavid
u
ailou ktero
(l Král.
2543), k dpyž jakomu rrchlik
1819 do řádu domin,ik.
ro nemravný život dlel v pouš' | judskě. S oběma uchýlil se k liištin
suspendova'n, přestoupil na ostrově Koríu k anglika skému králi Achisovi. Amalekité obě manželky za
nismu,
na kdež
ital -prot
kaollejiza
v Maltě,
ode ali když plenili Siceleg, naačež David je vysvobodil.
bral
se bdvlproi.
Anglie,
vydáva
„mučedníka
Obě Davidova
byly pak účastny
lesku300“
královského
důsto
evangelia“ a konal protikatolické přednášky. Veliký sotvi
1K rál 273,
Kr.ál222
V en
rozruch způsobil jeho proces proti kard. Newma bronu A. porodilar prvorozeného Ksyna Amnona
novi 1852,jenž jeho minulost odhalil, a jenž přes 2. Král. 3)
přesvěděu
důkazy pro svá tvrzení odsouzen byl
Achíor W1N“H\_ (můj bratr jest světlo n. bratr
kpeněžitujícíku
poku
světla) 1. kníže neb vůdce Ammonitů ve vojště
hlllnl
71.1463,anatom
a filosof,
protcrlv
vBolo Alexěander ov,č
přivržcnec avcrroismu
Holofemově. Když mluvil v radě Holotemové ve
(v. t.)směru umlirnčného, křesťanského; polemisoval prospěch lsraelitu, poručil Holoiernes, aby byl od
etrem Pomponatiem, .. 1512. rvn Blanc, Hist veden do obležené Bethulie a vydán lsraelitům Ti
altchrisllv. lit." X1,“2 0893).

A

(sie philosophie

(Lyo

).

náležel
k vyvolenému
lidu. lpodrobil
2 s atřil
hlavua
Achillius sv., biskup larisský v Thessalii ve ho
přijali
laskavě, později
se statou
i obřízce
lV. stol., dle řec. mcnologií jedenz otců zúčastniv— Holoiernovu, ulekl se tak, že pal k zemi, pak ale
šich se sněmu nicejského, :. cca
cia vstal a velebil [s.raele V knize ]udit 55,61,1327-31,
Ss., Maiuslll,
-—,466 [Villa—,Kal.2 ", 160n
. kinze To biáš0\ě ve znění Vulg. 1130;

v4řeckémznění jmenue se Achiacharus

i Achi

Achim ((ÍZGÍH).
Šsyn
a otec
v rodokmenu
P. ježiše
e.MatSadokův
1". V hebr.
snadEliudův
znělo
kar.
DleTobiášovým,
řeckého zn ní
Tobíášov
knihy
bYl'nglí;
buzným
synem
star ího
bratra
jméno to „jakin“.
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Anaela, a sloužil Assarhadonovi, králl assyrskěmu, poradil, aby si vzal ženy Davidovy, jež byly počtem
v hodnosti správce, ta emnika, ministra či vezíra. 10 v Jeru sale mě. Proti druhe jeho radě postavil se
Ahikar mudrc ujal se le pověsti v „Tisíc a jedna příznivec Davidův Chusai Arachita (1713'1)a
noc“ sirotka Nadanna a doporučil ho králi Sanheri seznav, že jest věc Absalomova ztracena, sedln
bovi. Vychovanec vsak nařkl lstivě Ahikara ze zrad',
alel svého
do Gilo
tam se oběsil;
b lpohřben
vosla
hrob
otce a (IT—").To
jest jc1n_y
případ
lest hdůstojnosti
eho se po čase
a lprozradila,
adan došelAhikar
trestu. dosáhl
Pověst op
tatot rozmyšlené se \ražuy vSZ vyjímajícarc1lpnpady
jest starěho původu: _bájkyjeji odoba íse Esopo— v bitvě. O nevěmosll a zradě/í o-vě činí zrn nku
vým ba kám. Tobiáš' i mohl zn ti a odvolávati se Ž. 4010, 5412-15).Pozdější rabíni ho druží k Balaa
na osu Ahikarů an ž by tím trpěla pravdivost a movi a ukazují na něm, jakou zkázu působí mou
drost, neni-li darem
věrohodnost
kanonické knihy.
odalz arab. Sedláčekv
„“HlasuPreklad
americkgověslti tě
Achlatt,(Kelat) někdejší biskupství v Mesopo
rvn. Revue bibl. 1899, Nau, Histoire d' Ahicar. tamíí, pod patriarchátem seleukijsko-ktesifontskym;
1
.
_
.an
dle 21. kánonu
koncilunisíbsk
seleukijskeho 410 bylo sut
fraganátem
metropole
Achis, WDR 'Ayzočg, král íilištínskěho města
Aehleuthner Leonard, 71.v Kremsmiínsteru 1826,
Geth, k němuž..se utekl David, když přišel z Nob. vstoupildo kl. bened. t., kdež byl prof. a posléze
V nadpis
.
ese Abimelech, v někte ředitelem m11.S.p„De Gualíeri Castellionensis
rých vydáních Vulzgaty je 'menován Aehimelech, Alexandrei e" (progr 1861), „Schwarzenbrunners
snad Achis melech, t. j. Ac skrál. David seznal,
historische
„Catalogus
že by nemohl zůstati u A-Ž pohostinu,
religiosorum Táhgkeit“
monasterii čprogr
remífanensis OŠB“(1877),
\ něm poznali Filišlině vitěze nad Gol láŠakmile „Das álteste Urbarium vou Kremsn1í.inster“(1877).
Achmetav
.
proto asesliny
stavěl
tloukl na bývali
chrámové
dveře
mu pomatenýs'm,
šlyz
Pomatenci
še
min, Akhmin (arabisovaná íorma kopt. Šmin,
tření,
neboť
lid považovkal
osvícené;
tím Kse řec.
stala, že
byl je
David
pak vkliduza propu
uštěn (LK
Panopolis),
město
\ Horním cír
Ežyptě
na pravém
břehu
Nilu. Bylatu
tukvetouci
ev křesťanská

sto A. proslulo ob' evením křesťanské nekropole
211915).Po
synjim
Maocha
Davida se druhé
600m přžijalAchis,
yvkázal
město (Maaka)
Siceleg se starožitnostmi ze íV.—
tol. Zde nalezeny
na jihu Judy. David činil odtud časté
ravy na b)lym jApokalypse Petrova a Akta avlova;
jih do krajin Gessurů,A111aIekiíů a přin el odtud tkaniny adrobné předměty s motivy náboženskými.
značnou kořist.
že byli tito Fílištínům ne
(fr
r,rzr die frtíhchristlichen Altertůmer

pi-átelsk' mi. David chtěl tim Filištín asi otom
aus3)
dem
Gráberfeldev.
Achmin-Pano
řesvěd iti, že jest proti ]udským.
dyž _táhAl
tj.—',
Die Gráber- und
'lextilíun eolis
von(Strassbg.
Achmm
proti lsraelským dohhoje uA [,ek táhl s ním i David
Panopolis (t. 11891) 11. Lcclzry v Diet. d'arch.
esvými soudruhy; knížata však Davidovi přec cI1rět.1042—
nedůvěřovala a pro
o..4 poslal zpět do Siceleg
(] Král. 28l *,291). oSnad nechtěl tehdy David bo Ia11a11a,
Achobor,
'Akbór, LXX.
„7015140
1. otec9Ba
králeÍlól'l.
idumejského
(Genn.35,36
I.Paar.
jovati A-ův,
proti Saulovin,
avšak
nemoha
opustiti
tábor
táhls
,a by
se muhned
naskytla
pří 2. s n Michův a otec Elnathanův, jeden z lknížat
ležitost odejíti. David _prodíeítak v kraji A-ově rok při
Aehon
os Be edikt
Moaícel, kazatel íranc.,
dvořeJJosiášověA
v.
n. ve Frýhurku Brýsg. 1804, prof. semináře v Str
a čtyři
měsíce.knPozmděi jest
A.,král Geth,
nMaachy,
se vjmenován
prvých dobách
Šalo
mounových utekli mslužebníci Semeioví (3
burgu, od 1842glen.víkářt., .l855. Sp. Sermons set
discours
(3 (Achad
sv. l856hh-Chonnaire,
-.58
Aeho
onry_
Achade usis
251 40). Dle toho by byl A. panoval aspoň 50d_let.
dioec.), biskupství v lrsku se sídlem biskupským
Achisamech, hbr 'Achísámákh, LXX 'f/ztatguáz,
v Bala hdereenu, suřfra
graannát provincie tuuam
otec Ooliabův z kmene Dan (Exod. 315,353', 3823): Zal.
:za prvěvho biskupa pokládá se Nathise(a
Achitob,31f0 HR bratr jest dobrota,L
LXX Žfízt snad byl jen knězem-opatem , jenž cíěn jakožto
patron díecese. Až do
!. s.lo OAmálo jest
TNB.]. syn Fíneesův, vnuk lleli, otec Achiáše neb
známo.
Na synodě
kelllskě|1152byly
hranice
bisku
tv1A vy
ezeny.V
lecteh1603—4la
1645—
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Achimelecha,
velekněze, jenž
byl nzarozkaz 55.
Saulův
usmrcen
(1.3,220
-"0).
—
spravsováno biskupství A. apoštolskýmí vikáři. Diec.
ednou z (1901)
nejkatolzičtějšich
2. jeden z předků Eždrášovýoch, synzAmcariáše z Ele obnášitt populace
2.95 duši,(liecesi
z nichž vůbec,
pouze
azarova domu aotec Sadoka či Meraiotha,iotce 2242 nekatolíků (tak že počet katolíků obnáší
Sadokova,,rjenž
v Král.
dobbě 8"3v tento
ově 97 30/10;2 far, 51 kněží, vesměs světských, seminář
(Ezd. 82). ěkteřibylo velekrdíězem
ravuji znění 2.
sm sl: „A Sadokka biathar, syn Achímelecha, syna 5 pět1 proíessory, ] dům školských bratří, 1 dům
Ac ituba“, a míní, že tu poovstala změna chybou
marislů, 7 stav
kongregací
a v got.řeholních
slohu, zasester.
očatá vNynější
letech
opisova
— 3.sv11 veelekněze Amariáše z doby kathedrála,
]osaíatovv (2. Par. 1911)a otec Sadoka (l. Par. 6“ 1 padesátých, dokončena před několi a lety.
...

h.ebr
537Šějest
—4.s8).
syn Melkiáše
z kmene
uben,velm1nej1styudaj
předek Juditin (lud
5:1:

Achítofel, bránil-ng (t j. můj bratr jest poma

Achor v. Achan
Achrída, Achrís, Acrída, nynější Ochrida
v Albanii,někdejšíJustinianopolis(17?!?th Iov

OYQWGWÍ,
Justiniána prima), kamžjust1n1an l biskup
tení) L&K-411109381 těš1l se velikě přízni Davi ství lychnidské o své újmě, hee7 dorozumění s pa
dově, nebot byl Davido
dovým rádce alslynul mou pažem b 1 přeložil a za autokefální prohlásil. Od
drostia rozšaíností ,nebyl však stáelěpovahy (2. Král.
gapeže i[žllzttriarchát
lia byvši uznáno
stalo propadlo
se metropoli
1512—172', ]. Paar 2733. Rodem byl z Gilo v horách gulharův
achridský),
však
judských. Když se protivil Absalom svěmu otci, schismatu; kol
1320 vznmlok lat. arcibiskupství
ovolal A--a do Heb onu a ten mu dával radu. tohoto jména aeudrželo se jako arcibiskupství mis
sijní pod vládou tureckoua
2; nyní titu
avidbprosil, ab Bůh jeho radu zmařil (2 Král.
Hierarchíal
Gelzer,Das Patriarchats vou Achrida
1531)
byl dědem
Bethsaby,Elíam
neni lárn1arc1b1skggstv1Snn.Gam1—,Se]ríc3392;Euóel,
to
vakš ěkitseígmní,
jeho že
synem
j' st jmenován
otcem Beltlhseby těž Eham neb Ammíel. Absalomoví (1902),Aller ka1.2|,'151,457, 1,
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Achsa, lm'r. *Aksáh, LXX z/aza, dcera Kaleba, sury zbaven a suspendován; podržel však plny
plat R. 1862 byl jakožto professor rehabilitován;
syna Hcsronova (l. Par 2m). VízA
podrobiv se úplně, zbaven suspense; :.
Achsaf, Mr 'Aksáf, LXX ,I; íf/l xměsto chana v1873
Bonnu 877.
ncjské. jehož král, spojiv sc sjabíncm, králem asor
Achtermann (Theodor) Vilém, sochař,„. 1799
ským a jinými králi chananejskými, poraženjosuem vMůn stcru vc Vestfálsku, syn mistra truhlářského,
(jos.11,121-9);
později
městopiše
to kmenu
.
věku svého jako
Aser
(los
attom přiděleno
o mIS
stě Vulg.
jmeno zaměstnán byl až
prostý čeledín na statku svého strýce obliž Miin
Axaph“9
. „.
X.L\a
(f). ASnad
n);(něojší
severovýchodně
od [\cár
městaA
áAk(
o). Keir jásíf, steru
ru. Vyučil se čpak ještě truhlářstvr a pěstoval
Achterfeldt Jan Jin dřích. „. vcchsclu 1788, vedle toho neob ejnou \\ něho od mládí se jevící
od 1817 prof. morálky a homíletiky \; Bonnu. Byl scohopnost k řez árřství. Konečně podařilo se mu
horlivým přívržencem Helmesovým k hájenl 'eho tenl
šastonpití
dráhuaby
uměleckou,
níž puzen
nou touhou,
uměnním ksloužiti
mohlneodola
Bohu a
názorů založil 1832 spolu s Braunem ler/.r: n'fz
liir Pln'lowp/nc umí kat/l. [Zm/og/c (vycháazel až do katol. církví. Obrátil na sebe pozornost příznivců,
jichž prostřednictvím obdržel malé stípendíum, načež
1852).\ '_yda1Hermesovu Chi/1110100115001:
Dog/„auf

(1834—36), jež dána na index. Kdy/. A. echtěl po odehral se na akademii berlínskou; potom stal se
žákem Rauchovym. V Ber ěpobyl v letech 1833
drobírí se Hermes
papežským
gyným
názorům
esovým rozhodnutím
(breve pap.vy
oře proti
XV[. až 1839. Největší jeho prlací v té době vzniklou
sádrový model
„Klanění se sv. tří králů“
z 26. září 1835 a 7. ledna 1836), byl 1843 profes jest
do průčelí katoL kostela sv. Hedviky v Berlíně
R. 1839 odebral se do Ríma, jenž se stal druhou
vlasti jeho a kdež setrval až do své smrti.
přím
mnkul se k malíři Ovcrbcckoví, jehož způsob
přenesl s hlubokým porozuměním v obor plastiky.
A-oví bylo umění modlitbou, bohoslužbou, povo

lánim od kBoha
jeho díl: „Sní
kříže“ určeným.
(viz příl. Hlavní
III.), nejproslulejší
jeho
práce (zakoupena
18.010tolarů),
od
jednom zza oltářů
v dómu\\anlézajicíse
tm;sterském
„Pietá“ (tamtéž), „Kristus na kříží“. mPráce A--ovy
jsou nejen prodchnuty hlubokou vírou, ýbrž eví
zároven pilné studium přírody. A.
ím 1

Srv
rv.n HzrrkmrmWílhelm
Achtermann'šřTrevír1895),
Á'ulm,Geschichte
der Plastik
11,802. Ve velechrámu
Víta v Praze jest v kapli sv. Ondřeje n. Mar
tin cké oltář z bílého mramoru, zhotoovnye A-em

v 40.00)
ímě,
jejž zl. zakoupí
1873 kaťit.Oltář
probošt
Wííríel
za
ten dr.
(vizAdolfy
obr. 47)m
prostou architekturu gotickou. Uprostřed jest ve
líký relief „Ukřižováni“, nad tím v hrotítěm, oltář
zakončujicíín
štítu n„sZmrtvýtchvstavši
Spasitel mezi
'“
ou jes krás ně komponovaný
vlys „Klanění se sv. tři králův“ (viz obr. 48..)

ns stranč
lč(el_niův

mensy posléze skulptura „Pohřeb
Achudemas sv. syrské církve, hoch, jejž sv. Šal
lita vzkřísil z mrtvých, stal se později biskupem,

žíl 4ve 1V. stol.;

2.. kv. Srv.'1\'zlle.r, Kal.,4214,77

Achzíb.aAchziba v. Achazib.
allór 'Aj'áh.
z —2.
pokolení
Seíra Horrejskěho
(enči 1.synl Sebeona
.
10).—
otec
Rcsfy, souložnicc Saulovy (2. Krála.r37, 12s '“ ").

Aialon v. Ajalon.
Aiam v. Ahlam.
Aiath v. llai.

Aíblinger Jan Kašpar, n 1v779vc Wasser

burku na lnnu, jako hoch byl vokalistou kláštera
\; Te ern,see stud. vnMníchově,o
1800 na uni
versit landshutskě; saekularísace zmařila jeho
úmysl \stoupíti do řádu benc.d Včnovavse hudbě,
odebral se 1802 do Italie, kdež zdržoval se hlavně
\ Ber
er,gamu Vincence a Miláně (tu byl druhým ka
pelníkem ve sluužbách místokrále) 1819 vrátil se
zpItalic, 1826stal se dvorním kapelní em v Mnichově.
R.1
odebral se zase do Itálie, kdež k rozkazu

bavor.mistrů,
krále Ludvikal.
polyfonní
díla star
ších
jež potomsbíral
provd
ěl v dvomím
ko
stele, í byl tak jedním z předchůdců hnutí směřu
jícího k reiormě círk. hudby. Skladby jeho (ora
toria, mše, rekviem, nešporní žalmy, ollertoria,
litanie, písně mariánské na tex Górressovy a j.)
Obr. 47. Achlermann: Oltář ve \'clcchrúmu sv. Víta v Praze .

dosud velice jsou ceněny.; .l

v Mnichově.
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Obr. 48. Achtcnnnnu: Klanění se sv. tři Králův, Detail : oltůtc ve \'cletfnrúmu sv. Víta \“ Praze.

Aidan sv. 1. (Aedan, Edan, Aidus, Aedh
Discours(Pař.1t'96);
phylsique vsurprvé
l'établissement
la
Médecine“
části tohoto de
spisu
Mo-Aedh-og) biskup fernský V VI! stol. ou
A. dovozuje, že pěst0\ áni vědy lékařské neen

nemá býti kněžím zakazováno, nýbrž že stavu kn ž
ed! „Acta ss. Hiberniae jl
(i27eho
Bol/and. Aciaprvni
S.:-. biskup
lan
1113, skému lépe sluší nežli kterémukoliv stavu jinemu.
sv. nleííendárni
.
— 2. životopis
apoštol Northumbrie,

lindisfarnský,

'

. a ostrově V dmhé části dovozuje, že každá země plodí pro

středky k léčení nemoci v ni se vyskytujících; po
Lona
(Hy, rieodk krále
povolán
orthum
šířeníoOsvalda
křesťanství,
kol do
635 anglosas.
vysv. na sléze jakožto náhradu za kávu doporučuje pražené
biskupa, zal. kl. lindisíarnský, z. 651 31 srp. Mart. žito a ječmen a v náhradu za čaj listy meduňkove;
R. tého
„L'ancienne médeciue á la mode ou le sentiment
Aldyn(Ald1nyan)aA r s e n i u s,generálni opat kon uniforme d'Hippocrate et de Galien sur les acides
et les alkalis“ (t. 1693), „Traité de la goutte dans
gregace
ve anonymně
Vídni, tit.vearcib.
Ský
(Od mechitaristů
vy.d 1877
Vídnisalamin
v knih
son etat naturcl, ou l'art dle connaitrc les vrais
maladies“i(.t 07).
tiskárně mechitaristův
jazykemgam
důležité
liturgické
dílo „Darevorarmenským
Gark bruthian,
Gar principes desA.ngr1a
vDamasusl, františkán, dr. rer. nat.,
kavoruthiun sčrpo Badaraki ést Ararthuthlan je
„. 1831.21,
ve \'ilsbiburgu, lektor ve írant. kl. v Tólzu,
het_zvoHajastaniajtz.
lbeds sargolva ád
atz mše
jev tčbra
z“ souč. spisovatel přírodovědecký, .rf. „Die ossa
(t.
j. „ ád výroční služby,n
sv. dle

obřadu
nské.
a zpě
vákův“). cirkve
Srvn. arme
Nilu-.r
Kal.2Kuepotřlebějáhnův
11,555—

parletalia des Menschen

onrius,

benedikltin
kl kremsmtinsterského,n.
1651 v ter
din
morálky a speku1.bohosl.
t.,
René, franc. maliř, 11.v Ro 170 uopat kl. kremsmíinsterskélro.z.170-t...5) „Di
rectorium compendiosum ad contessarii et poeni
dezu
(Aveyro
n)
1,8%
z.
v
Pařlžl
1867,
ml.
„Umu
čeni sv. Proku y“ v kathedrále rodezské“, „Kristus tentiarii munus rite exequenduum“ (2 sv.,
vyhání kupce _z chrámu“ (185), podobiznu arcib. 1692—93). Srvn. Huf/cr, Nomencl. ll'l (1893)S,a936
až 937. — 3. Petr, architekt polský, „. ok. 1746,
pař. Aíirea aj ].
Algard v. Achard.
oslán polskou vládou na studijní pobyt do ltalie,
kdež setrval do 1788. Stal se prof. architektury ve
Algenn,Karel malíř, 11 v Olomouci 1684,[usadil Varšavě, kdež m. j. řestavél průčelí kl. otců ber
se 1720 W Vídni, kdež stal se prof. naym s.aka— nardinův (1788) a z udoval chrám sv. Alexandra
dernii;
1. 1762.
Od nho
m.j. obraz
v.anj (do .1826) ve slohu klassicistickém. 2. ve Florenci
Nee.“p 3.2„.Sv
Sebastian“
v Českém
Bejdzově(Waid
hofen, Dol. Rako
„O Swintyniach starožytnych i slowtan
skich“ (181„l), „Budowy košciolów“ (1825)

Alephlm v. Ajefeím
Aiffre Raymond

Alřn
nRuupert,oOšB.v
kl.sv.
Emmeramav
tgolštadtě
1729,prof.
lheol.
a 1ilosotie,z Řezně,
1813;
:p. „Epitome seu conspectus philosophiae“(Řeznog

Artradus
Ansgraa,duskol.Ans
us a j.) (An
OS .,radus,
mnich lontenellský
700,
1758),„Conspectus theologicus de vitiis et peccatis, $; život sv. Ansberta, rouenského biskupa (z. 695)
de legibus et sacramentis" (2. sv. t. 176 —
Ai ler Theodor, 5 is. ném. voboru pastorálky, Acia
„Vita S:
s. Anslierlř',
ozdéji interplolovaný.
(Srvn.
Febr
lon ll,
6
z.
srvn. H1r/er,
omencl. 1112(1895), 910.
Anal. Ball. ], 179—191) a života lyonského biskupa
Aiglerius Bern

rd

OSB., oat

lerinský

(1256)0od 1263montckasinský,.
2; p.., 0 Landberta
:.
7) ,Vita Landberti;
(S.rvn Arm (Lamberta,
...?r Apr. 11,216—218,Mabillonlll,
culum de his, ad quae in professione oblígatur ap; end 462—654.
monachus, et quae sint in regula, quae habeant
Aigrefeullle d Karel, doktor bohosl., kanovník
\im praecepti, uae mandati et uae consilii“, dílko
vy'ob rné a _urc olniků velmi ob rbcné vydáno ča vpeller“
(13
Montpellieru,v.„
Histoire ecclčsiastique de Mont
stéji (na
1616;

v Ben. 1505 Pař 1507, Kolíně 152),
rýb. Brýsg. 1901); „Ex ositio in regu

Iam s. vBenedicti“
(vvd. péčiNomcncl.
Ans. apleta
v Monte
Casino
1894). Srvn.!lurter,
ll3(1906),4:>
A_algnn František,
71.1644, člen řádu kapuc.
(zván „.P Tran ilulus ), znamenitý lékař franc.,
obdržel titul tělesného lékaře krále franc. a prince
z Condé, spolu s jedním členem svého řádu řídil
od 1678 chemickou a fannaceutskou laboratoř
v Louvru (odtud oba vůbec zváni byli „les Capu

cins du Louvre
),
vány byly léky

Alguani
v?)Angri
nlgue
belle
(Aquabeilla), klášter v dép. Dróme,
diec.
Valence,
zal. 1045z jakožto
kl. benediktinský,
1134osazen
cisterciáky
Morimundu,
17
ruešn
1815 osazen trapplsty, stal se jich opatstvím ma
teřským se šesti podřízenými kláštery (mezi nimi
kl. v Staouéli v Alžírsku.)

Algues-Vives
(Aquaviva),
ánske
v diec tourské,
zal. 1147,opatství
7. o atůaugustini
tal se
jan lV d'Espina biskupem valenckým (1491—1503)
outhilher arcibiskupem tourským

v níž pro chudé zdarma zhotovo a Viktor le
1.709 Sp. „Le Pretre--Medicin,

(1630—7 O).

Aiguille — Ailloud
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Aiguille v. Raimund z A uile s.

canzonette spiritali 3 v.“ (1603), „Corolla eucha

(AiBguilphus)sv.,
níuč., ristíca“
(Augš et 1621),
s conviviig5
6 v.“„Flores
(1626) musici
Srvnn. J!:ltenlez'ler,
„. Aigulf
k
od 6111.50n(SB.,
ich ve rjmen
Fleury,a vyslán
byl opatem Mummoleem, by přinesl z Monte Cas Musikgesch. der Oberpfalz 34 misi.; Ricmamz,
sino ostatky sv. Benedikta a sv. Scholastiky; 670 Musik-Lex.715; Fi,!ner Quellen-Lex. 1 58—69.
Aichner Šimon Dr., kanonísla katoL, n. 1816
povolán za opata do kláštera lerinského, by tu pro
vedi reformu, leč od několika nespokojenců vypuzen v Terentenu v Pusterthalu, studoval bohosloví
mřel smrtí mučednickou o. 676. Mart Ro
om
eilŠtfes
8511 kmu sv.
ebestíana
v em
Brixenu
1840“vysvěcen
na tem
kněze,
stal se
kapla
3? září. Srvn. Acta s: Septemb. 1,728—763.
Alch Gottfried, podpřevor raemonstr. kl. ve v Luftachu, 1f852povolán na theol. dieces. ústav do
Weissenau (Virtembersko), hu ební skladatel ve ále
Brixenu,
jsa zároveň
prefektem
em v tamním
biskup.
alumnátěa plgzdě'i
druhé pol. X '.11srtkol.;v dal tiskem „Fructus eccle kathedrálním kanovníkem brixenským a 1zároveň ře—
siastící“(dAugš|:>|166..)
lcal-hus (Aichadrus) sv., druhyopat bened ditelem biskup. domu kněžského a komisařem theo
log. studií. Roku 1882 byl prekonisován ako titul.
gemetského (v díec. rouenské)
k.o
„..kol 68121511: Sy. Septem br. V,
12.0 Mart. biskup sebastenský a stal se generál. viká
Rom. 15. září: „Eodem die depo'sítio s. Aichardi arlbergským a světícím biskupem brixenským, n
1
jmenován knížetem-biskupem v Brix
1xen.u jako
abbatis“.
professor kanon. práva vydal 1862učebnici této dis
Aichl jan v. Santin

Aicher 1. Jiří, dr. th., univ. docent exegese NZ cipliny podn názvem „Compendium juris ecclesia
v Mni hově, J). „Das lte Testament in der
stíci“
900,Ljejíž
IX. ta,
vydání
pořídil
dr. 'lheodor
Friedle
bnice
všímající
si bedlivě
i rakouského
hliischna'h'(Freiul)aím Br. 1%), „Kamei und Nadelóhr“ práva občanského,upsána est solidně a došla obliby
R. 1
A. resignoval na stolec
19086— 2.L
ctister.c kl. reunskěho,z. 1770, po celém Rakou
ne flirstllllillche
Tyrol“.0513.,
rvn.z. Xenia
ernara'mal
[, Grafschaft
. — 3. Otto
17
biskupsk—ýv Brixenu, a byv jmenován titul. arci
J). „Epítoníe chronolo ica hístoríae universalis sa biskupem theodosíopolsky'm, žije jako všeobecně
úcty a vážností požívající arcipastyř v ústraní.
crae et p_rotanae“ 8(Éřis'fsoin
lil-I.“?

Srvn. Zx'egelbauzr,

koAichspalt(Aíchspalter, Aspe )v

r, 11.

L1240—50v
vLAspeltu( uxemb.), vynikající státník
„Histi rei literě OS
5 24; Huf/er, No
mencl.11'2(18
1296 stal se proboštem vyšehradsk ým a
Alechinger 1. Alan, opat císl. kl. ve Wilheríngu, aoučen
„. 1705, za opata zvoolen 17
1.780, :). „Notitia kancléřeecmkrále Václava 11., 12975 tal se biskupem
fundationís monasteerií de Hilaria“ (1741)„ opo basilejským, setrval však do 1304 vsČechách, naačež
ode bral se do svého biskupství; užíval však“1dále
graphic des Eydenbcrgs“ (obě díla zůstala v rkpse). titulu i důchodů probošta vyšehr. & kancléře čes.,

oomt,k yžl
vpoýšen na arcib. mohuč
Xlzm'a OBU—„anima
—2
1828 vikář při dómě
v Linci, an
od ato i po
ského. Zůstával tedy stále ve spojení s vlastí naši
1829nadljunkt
hluchoněm' estným
ch, 1831kano
ředitel a měl značný vliv naaosud její; byl jedním z hlav
téhož
ústavut.,Oústavu
1852 jmenován
kem kapit. linecké, s. 1
' .íý. „Organische OErnit ních podporovatelů povol ni rodu luxemb. na trůn
čessky av za
panování
krále kn:
dvakráte
bylvvla
anceláře
a písaři
ze
_vdařem
Čechách.
[I'/“adm
wicklungu(ler
tintellijíenzi
u. Sprac
.Alscc1849).
Leitfaden
3.Jiři,a
kněz
v Straunterríchte"l
". Lin
zum
um-men
mích českých
1892,3—
_?V l., Korunoval
čes. jana '
Lucemb
cís. ]índřicha
cís. Ludvikakrále
Bavorskeho:
1311 konal důležitý sněm provinciální, byl výborným
„Straub.
Tageblatt“,
gKHOStCl
i\riettecn“(1510859)f
„Leben des
Bischois m."
Saíler“
(1865)
— 4.
(pseud.Alois Hagenau er), beneficiáthr. Pech- vrchním pastýřeni. /. 1320.
Ev.

JIL/3189010 v Kateřfin

larŘ ehoř,
(Dol. Ra
ak.),skladatel,
„. 1869, básník
a ieuill tonista.
—
hud.
71.kol. 1565v
e,zně ce
n Ch aries F., )rof. a)ologe1iky na katol.
stoval po ltalíí, od1584 varhaníkem při kapli Ja universitě \vashingtonsk, r_a.„
mand Christi

anity“ LiColl
L(Bostonn.)1903; franc. překlad díla toho vydal
kuba Fugšera v Augšpurku, 1603vv.sv na kněze, abbé
stal
sedv1 ářelm
dómět. ajeho
kanovníkem
sv.
Gertrudy,-z
.
tK.rásne
skladby, kapit.
říbuzně
Aikenheadová Marie (sestra Marie Augustina),
skladbám rozkvětu italské círk. huudby X 1. stol.,
1787, zal. 1815 kongregaci irských milosrdných
řadí jej mezi nejpřednější skladatele něm. one sester, jejíž vrchní predstavenou potom se stala;
neúnaVnou činností získala sobě velikých zásluh,
domy
Sl. „Sacraš
cantiones
4—10v
u.agšpBen
v Dublíltě 1858. Srvn. S. A.,
Aikenhead,
15
Ii.ber
ll. e_n
1595, líbe
elr, lll.“A(
Norimb.
1597),
her Life, her Work and her Friends Dublin 1882).

„Littn'
tn'gíca s. Schra olficia 4 v.'('1603 ),
)„Cantignes

ecclesiasticae
3—4 v.“
(Dililingen sacr.
160/),har
„Cmant .
2—5
v.“ (t. 1609),
„Fascículus
(1606), „Lacrymae B. V. et.]oh in Christurm a crucc

depositum
eus 8—124—61vs..
605), „Tricinía

Aila,A ilath v. Ela t.h

Ailbeus (Albeus) sv., biskup v Emly ([rsko),
vrstevník sv. Patn'a,k z..52'7n .541. Z dochovaných
historického jádra, jak
v Axla S:. Septemb. IV.

legend těžko dobrati se
Miserere
mei ukázal
Mariana
3 ef 4v
P. Const. Suysken

(1598), „Divinae laudes ex floridís jacobí Pontaní 26— 31. v. 12. září.
potissimuum. advvoces ternasfactae“ (2 díly 1602, Ailbert, mnich v Tournai a stavitel, „. kol. 1050
1608), „Sacrae Dei laudes sub officío divino“ (2 díly v Antoingu. Vysta
tavěl v Tournai opatský chrám,
1609), „Kia elíetler vom Tod u. letzten Gericht mít potom 1106 kostel v Elsbechu, 1107/8 posud za
4 St.“ (161 ), „Officium pro defunctís 5 v.“ (1615), chovanou k ptu opatského kl. v Rolduc.u
„Quercus Dodonea 3—4v.“ 69), „Odaria lectis
Aileran ( llaranus, Aeleranus, Aerenanus, Ele
q D us) sv.,
mím „aSapienss" opat irského kl.
sima
Bernardi angeii
jubilo cuslodís
delíbata 4a
et 3vex“melllítissimo
—1161),D.„Oificíum
clonardského,pz.|1664 (dle jin 'ch 703), :p. „Interpre
S.oRomana
ecclesia approbatum
pro enitorum
(,hrxístí“
WLVŠŽŽM
FanaticusM,
1667,mystica
znovu otisk
Mig/u LXX
(1617),
.,Míssae
“ (1606), et concessum
íssae 4—64v.“
v.“ tatio
s. Patritii“ (vyd. Colgan v „Trias27thaumgíturgathi
(1616),a„Magnificatv 5 v.“(i 603), „Víirginalía, laudes
aetern
eV.salutatav
M..) 4“(607),V„Vu1nera
Christia
D. bern ae“614647).
Sv.29. pro.s Srvn. Hurter, Nomencl.
— 9
Bemaradeo
et
(1
eutsche
Ailloud Vavřinec, u. v Savo sku 1817, jesuita, _
Gesenglein aus dem Psalter vDavíds sambt andern
geistl. Liedern zu 3 St." (1609), „Ghírlanda di missionář na Madagaskaru, z. 1 9 v Tananarívo.
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způsobilý aneb když několik uchazečů jest ve sporu;
nebot pravidlo kanonické platí jen rpo papeže ne
v<
pochybného a způsobilého. Za nynějšího smutného
ntarilvo)1872) a slovn k francouzsko- malgas
stavu může sněm ohecný svolatl nejen sbor kar
Srvn Sanit—lzmogel,Bibliothéque de la dináln, nýbrž mohou to učiniti í věřící dostatečně
(Řím.
8GSdejésus
ly, Pierrel d', Petrus de Alliaco, Petr způsobili a mocní, a to i tehdy,k y y oba ape
z Alííaka, Petr Allíacky,vymkapci bohoslovec, žové byli proti tomu. Sněm ten pak může tegob
filosof a círk. politik v čase velikéhor ozkolu pa
pežské h.o N. 1350vCom íc nc. Ve13. roocevstoupil svrhnouti a zvolití nového, kdyby byla naděje,hže
se Aednotyf'
Sněm
pisánský,nýbrž
od ně
do kolleje navarrské v aři i a započal studia svá tím
tollkdocílí
se oček
valo, nejen
neprospěl,
ještě
na fakultě artistské. Potom vstoupil na fakultu theo
zhoršil
neblahý
tu volen
byl nový
žAlex
exan erpomčr,a kdyžavadní
papeežové
od
logickou, 13722 voeíen za „proktn'
tn'átora národa fran papež
couzského“, stalvse bakalárem- kursorem, 1375 sen stoupiti nechtěli. Nástupceo Alexandra V.Jan XXIíl.
tenciářem,13801íccncíátem a posléze 1381mistrem. povyšil a. na kardinála 1411 a oslal jej r. 1413
již v habilitačních spisech jeho, které k tomu koncl jakožto vyslanceAdo Německa a ízozemska Roku
předložil Sorbonně, jevily se patrně stopy hnutí a 1414 odebral seA asněm kostnický. Tn zúčastnil
se všech
jednáníhjmenovitě
kdyžjež
jedno
se ojakož
blu
zmatků, ljež pocházely z apežského rozkolu. Roku dech
Víklefov
vých a Husov'ch,
potíral,
13815 akolíe
seeeA navarrské
kanovni em
ktoremt
ap rnoynským
lessorem atheolo ric
o učenížjcana
Petita
(v při
zavraždění
tyrana).
Gerson a
ikuláš Clema nerský byli tehdy jeho 1Byl
pnvr cnccm
zásady,
že iné
sněm
obecný sto
1nad
žáky. Vedle svých předn ek v kolleji ůsobil též papežem. Předsedal třetímusezeníkoncilu 12.brezna
m.M jan aHuusa 7. a8. června
a'ko kazatel a měl mnoho posluchačů. eho věhlas 1415, jakož i výslechům
siřil se vždy více, ajméno jeho bylo tak oblíbeno 1415, vyvraceí námitky jeho a na omenuul ho b
že již 1389 stal se kancléřem university pařížské, se podrobil, že koncil s ním mirn naloží, a Oještě'
5. července hleděl usnadnili mn odvolání. V březnu
arcijáhnem
jakožčasto
i almužnikema
z1391
ovědnikem
králcambraísk'ým
., jenž
užíval jeho 1417 podal návrh na opravení kalendáře, navrh,
kterýž byl íž 1412 v Římě učinil, v květnu
sužeb
v důležitých
Papežkupa
avígnonský
Klement
Vll. chtěl záležitostech.
povýšili A. na
laon návrhy v priéíné nové volby papeže. Zkrátka, na
ského, avšak král Karel Vl. nedal oblíbenci svému sněmu rozvinul činnost neúnavnou, ale ovšem ne
odejiti; ale odškodnil jej tím, že murrzozlíčně pro-_ vžd šťastnou, měně mezitím opět několikrát své
jevoval přízeň svou, jmenovitě tím, že jmenoval' jej
mín ní,
na l.vev
vgříčině
papeže jana
XXIII. [velmi
oně
1394 thesaurářem Sv. kaple (Sainte chapellevvPa vadž
zvlášt
cech tykajících
se nápravy
říži. Po smrti papeže avignonského Klemen
spor působil
národů,Adle
čle
A. zasazoval se oto, aby byl zvolen Petr de Luna, tuhý
nové byl
sněmu,
.k nichž
tom byli
ay rozděleni
bylo učiněno
'enž si dal jméno Benedikt XIII., a docílil toho, že dohodnutí v ten rozum, b prorhlášenny byly
ho ve Francii uznali za papeže. Nový protípapež
o ravy, o nichž stalo se dohodnutí, ostatní pažk
byklř've
bude z\olen
nový
pa£ež
(proti němu
byl tehdy Bonifác
l)_(|.)dovedl
ksoběm
nornhoocněho
A audělil
mu 1395upoutatí
bisskup ay
V kok
avponechány,
.—.11 ažlistopadu
1417byl
by m
elm
ství puyské a 1397 bisku ství cambraiské. A. ne byl zvolene zadp_apeže. Nový pa ež Mar tin V. bví
přestal zasahovati do v cí světských, a rozvinul mu nakloněn; 'menoval jej lcgatem v Ayignoně;
tehdážx té věci velikou činnost — jmenov
ovítě za v důstojnosti tévytrval A. až do své smrti 9. srpna
tím účelem, aby odstraněn bl rozkol apežský. 4211—
yl muž velmi nadaný, velice sčetlý,
Pettr de Luna snažil se sice, a y jej udržPl na své v 'mlnvný a obratný i opatrný. Miloval církev ka
straně, avšakA —mušlo více o zájmy círke vní. Pů tolickou, hleděl odpomoci mimořádnému stavu doby
rozkolnické &hledal k tomu konci prostředků vhod
sobil
sice
dříve
ve
Pzrospěch
Benedikta
XlíL,
vida
však, že rozkol ne ze jinak odstraniti, vystoupil
proti
tíněmu. Ti, kteří byli pro jednotu, ustanovili se ných; dospěl však při tom k plochybnostem, jež
[irenesl
i na
věci dogmatické.
theologii \'ílléma
speku
atívni bjl
nominalistou,
přivržencemzzásad
po mnohých poradách a plánech na tom, aby oba Okkamského; bylp roti důkazům o jsoucnosti Boží
z rozumu čerpanýnpi,domnívaje se, že důkazv ta
šapežove
odstou
puili.
K
nim
pat
t
třll
A.
Král
arel
Vl
schválil
jejich
úm
sl.lodebira1i
se
do
íma | do Avignonu v slanei, mezi ním žbyl í A. kové jsou nemožny. Poznání smyslné nepokládal za
Avšak posláni to nem lo žádného úspěchu, jako tak jisté, jako sebevědomí a první zásad rozumové
všecka ostatní, která byla vyslána za týmž účelem. jakož i co z nich nevyhnutelně V)plýv, - neboť pry
Mnozí v nerozhodností kolisali se brzo na tu, brzo
oznání smyslné závisí na odmínce, zachová lí
na onu stranu.
.
opět pro Benedikta Xílí.;
ůh )řirozeně obecný pořá ek přírodní,
však horlil zase 1pro jednotu . V tom vznikla sebev domía užívání prvních zásad rozumových
my lenka, aby byl svolán obecný sněm církevní.
lv tě věci měl A. přední zásluhu, že 1409skutečně se se těší jistotě naprosté, nepodmíněné. Theolgggické
tast
sněm v Pise sešel. On sám patřil k nejznamenitěj sgísy A-ovy aji pouze cenu historickou
jším eměpisem
byl A. jakožto
mystik. Mimo
toazabyva!
se
ším členům sněmu toho.
atrno ze slov, která nakéz
aastronomií.
Spísovatcls
á čin
krátce před zahájením s_něnamna shromážděn ívAlx
pronesl, zaujímal v
toto stanovisko (v čas nost ljeho byla velice rozsáhlá, zanechalf neméně
enž 154ns které
isy, z několikráte.
nichž téměřUvádí
všechny zmnílh
rozkolu změnil své mínění několikrát: „Jednota tiskem,
chvydány
„D
církve zakládá se na jediné hlavě její, ežíší Kristu.
vy_.d,'"na
př. vCantica
Paříži
1494, (1372, tiskem
aj.), častěji
„Ex ositio
super
Nezávísí tedy jednota církve nutně naje notě pa anima“
pistola ad novos He
pežské a trvá i bez papeže. Církev mánbez ro eantícorum“ (předl
středně od Krísta moc, shromažďovati se k o ec braeos“ (1378,vvyd. dr. Salembier v „Revue des
němu sněmu, aby uchovala jednotu. Dříve svolá
nymíanaeecclésíastiques“
versionis“ (vy1889),
d. t)„Apolopíeticus
oogia concilií
vala sněmy církev am.a Teprve později vyhradilo sciences
Hiero
Pisani contra tractatum ydomtiníBonifacii quondam
se svolávání_Ijlchpapeži,
to uznalo
za
přiměřené.
že poněvadž
původní se
právo
církevní
prioris
Car-thusiae
"(vyd. Tschackert
ve spiose„Peter
obmezilo se_,_nebylo právo to zrušeno; nebot jesst von
AiIli“
1877, appendix
str. 31), „lmao
mun
undi“
(1410, tiskem vyd.vvol..oivan 1480 n. í
voosmé
oprávon m
řirozené
Můžezví
ted tě církev
svo
obecnýa i božské.
bez papeže,
když
kapitoleštohoto s eisudo
nalezl
Krištof
Kolumbus
lndie
možno
plavltístvrzení
se po
papežská stolice jest uprázdněna, když papež není svémmyšl,enky
Vydal v nářečí maígaském různá asketická dílka;
mimo to vydal mluvnici jazyka malgaského (Tana

Český slovník bohovědný ].
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moři směrem západním), „Super correctione Kalen theol.., rektor v Barceloně, otom v Cerveře, kancléř
darií“ ,po ednám o žádoucí opravě kalendáře (1411),
akademie
zruJP.
ení„. řádu
jesuitského
žil
Ferraře,gandské;1po
kdež
1799;
omina
et acta epi
„Co
oncor ia astronomíae cum histtorica veritate“ ve
scoporum barcinonensium“ (Barcelona 1760),„Quintí
(1414,
tiskem pvyade.vmAu i“,
špnrku
1490, v de
Ben.le1494),
„Epilogus
„Tractatus
íbus Moderati Censorini de vita et morte linguae latinae
et sectls contrapsuperstitiosos astronomos“ , „ igín
paradoxa
phjlologica,
crítícís
nonnullis
díssaertatío
tiloquium de concordía astron. veritatís cum theo níbus opposíta, asscrta ct probata“ (Ferrar 1780),
logia“ (vyd. v Lovani 1480), „Devota meditatio „S eeimen veteris romanae literaturae depeídítae
superpsalmum ,judica me', 1,nte, unine, speravi'; ve adhuc latentis" (t. 1784), „Novum lexicon histo
su per ,Ave Maria“', „Oratio dominlca anagogice ricum et criticum antiquae romanae literaturae" (Bas

exposita“ (vyd.v „Tractatus ctscrmones“, Strass

sano
rvn. l/ur/ckr,1S.Píerre
Nomencl. 11120895)
Aim17l O.SB,
sur Dive 374.
cca.
1490),
vhurk
Lovani
148„Liber (llíbellus)P
487, v? sacramentalís“
11488), „De (vyd.
duo 1140, z. cca. 1150.OS;).„Epistola ad lratres Totes
decím honoribus1485jolseph“,
s.
„DeÍžquatuor gradlbus beriae in Anglia degentes“, v nt poodává zprávu
scalae spiritualís“, „Speculum considerationís“ ,
uspěšné činnosti bratrstva zřízen
ného ke stavbě.
„Compendium contemplationís“ , „Apologie defen
a S. _Pierrc(Migm,
PL,CLXXX1,
—
o.
siva astronomiae ad joh. Gersonium" (1419), „Prín kogšílůov Chargres

Almo Lamla, jami) Domenico, řeč.il Va

cípíaum
cursu _Bibliae“,
„Abbrevlatío
m“, in„Quaest
iones super
rimum, díalogorum
tertíum et rignana n. ilVecchio Bolognese, socha'bo
quaartum librum Sententiar m" (1375, tiskem v d. lognský, 1514 zhotovil nákladem senátu města íma
1478 v Bruselu, otom v trassburku 1490, v e mramorovou sochu papeže Lva X. (nyní v kostele
nátkách 1500), „ uaestio vesperiarum: Utruín Peteri S. Maria in Aracoeli vRímé),p otom byl delší dobu
zaměstnán v Loretě při plastické výzdobě tamního
ecclesia rege águbernetur,
ge reguletur, „Quaestío
fide con „Sv. domku“ (S.C assa) pod vedenim Sansovinovým,
firmctur,jure
minctur“ ( trassb.1490),
de legitimo dominio: Utrum Christi gerens ote— V
statem solus in hominibus juste dominetur“, „[ trum pošlélzjnzhotovilrněkolik soch na kostele sv. Petronia

indoctus'míjureU
dívíno gossit juste praeesse in Eccle
siae
regno,
tUrum
inítas personarum
inlbuna
natura
creaturae
sit incommunicabilis“,
„Deli
tate creaturae rationalís ante et post lapsubmg,
„Utrum conscientia erronea excuset a culpa", „Trac
tatus pro Carthusiensibus quod ratíonabiliter absti
nent ab esu carnium“, „Epistola diaboli Leviathan,
„1nvectiva
Ezechielis
contra ( ař.
seudo485ěastores“
, „
materia concilil
generalis“
„Tractatus
agendorum in concilio enerali deeccíesiae retor
matíone“ (sps. kol. 1 , připisovaný druhdy ne

Aímonius/

(Anoní us, Haymo) z Fleur

SB., franc. historik, n. ve Víllefranche, :. 1

,

žák sv. opata Abbona (\. t.) a svědek eho usmrcení.
Sp. „Historia5lFra'ncorum“
4.k v oZ'ští
20d Script.'
v.d
v Par.
4„1567 Dutilenlt
Hlst. Fr.
11,1, 120, Bouquet v Rec. 111,21—143, X1, 274—2766),

„Vita s. Abbonis“, De míraculis s. Bcncdictí“; spisy
jeho
otištěny
v Mi (1903),
PL. CXXX1_X,627—871.$_
Hurt"Nomencl.
959

ze

t.

er main des Pré

.

Pratis) u Paříže,
B,z 889(d1c jin
nvch po 896)
učitel na tamní klášternlz ško le. Sp. „De inventione
pirávemZabarellqvi),
de poteslate
eccle
st1“,ca „Tractatus „Tractatus
super reformatíone
ecclesiae
isnaconcilio Constantíensí“ (také pod títu lem „De et translati ne b.V1ncentdilLevitae et. M.“ (z Va
do bs
panjan
aku b Ddus.Oermani
Breul v Pař.
1603. Acta
d—406,
ep.
squaloribus ecclesiae romanae“), „Víta bcatissimi lencie
patratís
a.D84$6—874“
808,
nov ab
vyd.
v Analecta (Acta
Boll.
palrís d. Petri CelestinyidV. pontificís maximi" aj. gansrensrs mir7acu11ís
Asketické
A--vy
ysoubomě
pod lMitullem SSZÍHP
„Tractatus spisy
et sermones“d(Štrassbur
k,1490
69 a[ násl.), „Translatio ss. Georgii, Aurelii
45,9—469); připisují
1574, Douaí 1634); nčktcré ze spisůk A-ovýchovřa eltllNataliae“ (Acta Ss. jul.

děn
ny do souborného vydánís

isů Gersonových. sem tuaké „Acta translationis s. Savini M“ (.-'gll/

—56). Sn'n. Í'Íurtzr,N01nenC1.13
Srv
rv.n ?. B. 56111100,johannes sčerson (Wiirzburg PLCXXVI,
859,) P. T::lmtkerl, Petrv von Ailli (Gotha 1877), (1903) 846, 8512.
[L. salemby'er Petrus de Alllaco (Li le 1888), Huf/er,
Aímon. franc. stavitelel. stol., vystavěl 1172—80
Nomencl.113 (1906), 727—733; Kryštůfek, Všeob.
car
kosteil
při
bened.
kl. v Andres (u Guinesu v Pí
círk. (lěj. 11,2; Flajřilum, Mislrjan Hus, 440—463
Allred viz Ae 1r e.d

Alln,En, ry

Aímericus (Aymericus) 1. z Malefaye, u. v Li

(: oko, pramen), vyskýtá se často

mousinu,o cbral se na východ, kdež Radulf, druhý jako součást mistnich jmen biblických, na př. Aen
lat. patriarcha antiochijský, 'menoval jej děkanem ganním (Enganním), Endor Engaddi, Engallim, En
kathedrálniho kostela. A. sta
taseí 1142 jeho
 adda, Enhasor. Ensemes, Ěnaim a .(v. tato hesla).
Bez přídavku přichází A. jakožto mistni jméno dvva
cem
důstojenstvínrliatriarchyizsVystoupiv
proti vBocmundovi
antíoch 'skému, jenžrozhodně
zapudil kráte:1.há-AI\1.um 34" (prldavek „Da hnim“ nyní
svoji manželku, zakoušel mnohá protívenstvl a musil ve Vulg. se nalézající [„fons Daphnim“ jest ne
anějaký čas uchýliti se do jerusalema. Podařilo chybně z glossy nějaké do textu přejat), snad je en
se mu sjednotiti značný očet maronitů s církvi z pramenu řeky jorddm1á aoneb nyn. 2'Ajún , vých.
A. n. Aen
římskou. Z. 1187. Zachová y se jeho tři listy. Dva od již. konce jezera Tíberiadsk éoh
týkají se stavu křesťanů na vcýhodě, jeden sán
město vSimeon
kmenujos.
juda19,jos.P1532,4gzozdě'l
přidělené
e.1111
jest králi francouzskému Lndvlkyovi1164, druhý ráli kmenu
21

angl.stě
jindřich
11.1187, v obou
vybízí
je noví
ku pomoci.
třetímu projevuje
Hugovi
lztheri
radost

z jeho 5 isu, vydaného proti bludům
ucha matého.

ovy

emmon v jedno jsou s ojelIny: „gieén r'm
mmóng

(vulg.

„in Remmon“,)

jin e (105. 153'—,197,1. Par.

0 A. bezprostředně následuje Remínon, z čehož

Otištt. n Mig—nzPL C.CI —

sou ítiželze,
Ain bylo nedaleko
Rem
m
monu, ano
snad
A. že
a Remmon
bylo město
jediné
2. z Peyra cu (de Peyraco)pOSB., kronikář, převor Remmon, v. heslo Rem mon. — Mezi měst kněž
kl.
v St
Luperce,
od 13770
olissacu,
„Chniro
ntcon
a Chris
usquea ad .av 1Mo
“(úryvk.r). skými jos.211“ uvádí se také A. (hebr. Vutlg), ale
uveřejnilBouqutlv„sRecueil"XX111,199—212),z.140tšl LXX má 'Áďa, což zdá se býti správnějším; v.
rvn. filtr/er,
NomeenzL
.
erich (Ayme
ch)113,(1336),
Ma uš 7Sj.,.vBordi1u
Šinngoode Espeleta Petr, špan. theolog, gener
veAŠpanělsku 1715, historik at filolog, profv. filos. & vikář diec astorgské, sp. „Selectae et practicae
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resolutlones de casibus tempore mortis occurren
tibus tam in administratione et receptione sacra
mentorum,

_quam in ceter's

Althamlav(Altllahas)

sv., Peršan, jáhen, umuě.

pronásl.
Saporova 2spolu
d eum confliciunm za
knězem
josefem.!>
dubnas vbisk.
círk.Acepsimou
řec. 3. listop.a

omniummaximums
lectantihus“
(Madrid1660). Sn
[g(ur_ter,l\'0m.1113
),

mllleer Max Emanuel,

Altam

malíř architektur a

Srvn.

an. Bibl orient. l, 193 násl, Bm

315, SsóAprllis 11119l—29,Nil/er, Kal.2l, 267—268,
na skle, „. v Mnichově 1807, stu d. na t. um
měl. aka Acta
Aithon
demii v oddělení Fr. Gártnera pro malbu archlt. a
Aitsinger Michael .rp. „Terra promissionis topo
ornam.., byl přijat jako kresliě do král. továrny na
porculán, kdež věnoval se ozději hlavně malbě na graphice et historice descripta“ (Koh'n
nl582). Srvn.
skle tam ěstovaně. Král udvík 1. svěřil mu zho
(1907 toho, co jest ab ho
lovení ně olika oken pro dóm řezenský a pro nový Hurler,eN0menc1.
elur alege) 111a
protiva)

kostelv mnichovském predměstí Au R. 18445talsse ml ne. Tak jurisdikce delegovaná a. i. jeest ona,
ředitelem nově zřízenho samostatného král. ústavu
která ob_ecným
právemon
n.sairrc|()'em0
přenesena
jest na
jiné, kdežto
vaná pravomoc,
prro malbu na skle, kdež pod jeho vedením zho kleriky
tovena byla okna pro dómy kolínský a špýrský, která s očívá na zvláštním výro u řádného soudce,
jest deeegaei ab homine. Podobně trest na nějaký
pro Pavla
universitní
kostela j.v Ornament
Cambridge,
ro těchto
chrám _zlo_čin,samým zákonem stanovený, zove se poena
sv
v Londýně
lni ást
iuris (canonis, legis), kdežto trest, jehož výměr
oken provedena
jehohnávrhů,
figu
rální
pochází oddle
různých
umělcuukdežto
, jako část
Fischera,
ponechán
v Kaulbacha, Schnorra, Scliraudolpha, Schwínda a (iud
ls-) vůli soudcově, zove se poena hominis
Alutí (A utl) Ondřej, papežský diplomat, 11.
,'
zodkonalil značně techniku v oboru sklo
malby, zvláště co do odstínů barevných. Z. 1870. !984 v Řím, vychován v řím. semináři, 1871vsvy
sekretářem při internunciatuře
alnol.al1'0t, tak nazývají se v řec. církvi (v rus. na knz e,
v Brasilizi, 1879 sekretářem nunciatury v Mnichově,
ch.
círk.
tří posledni
žalmy
4 „clhvalitny“)
.), jež pějí
nebo recitují
se žaltáře
ke konci(148.,
ran 1882 auditorem t., 1886a ošt. dele áíem ve Výc
-)!
ního aofficial (azoloubia
101 0939001) před ve Indii, 1887 tit. arcibiskupem akrlds ým, 1893 da
likou doxologii. Dle Goara vznikl název tento vzhle mieltským, 1892 sekretárem propagandy pro věci
dem ktomu, že v řešených žalmech často opakuje týkající
se Orientu,
1896 nunciem
v Liss a1893 nunc1em v Bavorsku,
se slovo divá“ (: chvalte), anebo vzhledem Alx (Aquensis dloee), někdejší „Aquae Sextiae“
k toomu, že tímto slovem první z nich se začiná. v jihozápadní Francií. Křesíanstvi bylo tu zaští
peno
již
v
].
stol.;
již tehdáž byl tu prý biskupem
Srvn. Clugncl,
Diclíisgnnairevgrec-francais
des noms sv. Maximin. Nepřetržitá
liturgiques
(Pař.
Cabral, Dictionnairc
řada biskupů počíná se
.,1
rth 1038,
jin 13911510,
řich, Ka?
theol. angl., příslušník iv.
stol. byly
V 1x.s stol.
se A.bývalé
arciblskupstvim.
_FU
1801
ním stalo
sloučen
metropole
16 ; .rp.
„Annotations on the five books of Moses, the Psalms Arles
Embrun (arcibiskupové
aixští uživí-jí
tudíž
titulu: a „archiep.
Aquensis, Arelatensis
et bredu
and the Song of Solomon“ (nejlep. vy.d londýnské nensis"). akožto suíira anály náleží k němu:
1639) v díle tom podává doslovný, místy příliš
otrocký překlad a cenné poznámky.
Ajaccío,
igne, Frejus,
ap, Marteille a Nizza.
Aion v. Ahiou.
Statistická
ata (1905) 188.872 obyav.,e25 far prvě
far drluhětrídyca
21 kur
Aix-la-Che
C
aiwvía ?) yvnun, slavná akklamacežQwY-aew řid106
Ajacclo (Adlaclensís dlolec.), biskupství zaujima
„nás) v círk. řec. v neděli „Kvngxq 1179 6900

sektiynsnwonkonformistů, z. v Hollandsku

9051019"(v círk. rus. nedělja pravoslavija_- Dom.
].vquadrag.),
připomíná
úcty obrazů
a'ch; přikdy
zmínce
osob,se obnovení
tere o pravověrnost
získaly sobě zásluh, pěje se vždy třikráte a
v círrkvi rus. „věčnaja pamjat" ). Nille: Kal. 11,

líci
územízúčastnil
ostrova se
Korsiky,zazl.
V. stol.
(biskup
vander
313 synody ve
v imě),
ve středo
věku bylo jako sutfrag. podřízeno metropo011v Pise,
nyni metropoli aixské. Statistlcká data (1905)

Airray8jind
rich 1anlgl.drp.„1esonup
uchovníupuritánský,t;;.
1559,
z. v Oxford

značí: místo zvěře) ]. místo a údolí v kmeni Dan,

108—11

Il
\ávhole6
Eggistle of St. Palul to the Philuippíans“ (Lon

295.589 obyv., 70 far pr\vě tř., 351 fara druhě tř.

Ajalon ,)"be Allróv, Aílwu. Ilan! (snad
na hranicích
Benjamina, vd
nynější
misto
Město
Aialuna
jest jmenováno
eshkác
Tel-jáló.
el—Amarna

yAlre (Aturum), biskupství v Gaskoňsku ve vdopise
jerusalemského
krále.
Onomasticon
bylo na Silnici
z jeru
ruals ma,
dvěDle
římské
míle od
Francii,
círk. íprovincii
auchské.
Založeno
bylo Emmaus-N-ikopolis vzdáleno, což se sjáló shoduje.
stol.v (prvn
známý biskup
Marcellus
zúčastnil
se VŠOGsněmu v Ad
boy
němu připo Bylo levitskýnli mistem (_jos. 2124), když se pak
Danilé 1 část vysstěhovali na sever, osadili je
jleno
zrušleně tehd
že iskupstvi
daxskě.
1:9051.586
obyv.,
28 far prvé
třídy,Populace
293 far Benjaminitští. jlest uvedeno ve slovech josuových:
druhé třídy.
„Slunce se0nepohybujž proti Gahaon a měsíc proti

a'ígew ěx ,uéaov vyúv _. vyvrlmoutl ze středu Ajalon“(1012) Saul pronásledoval kdysi Filištin
(obce), jsou slova, jichž sv. Pavel ]. Cor. 52 užívá skě od Machmls až k Ažalonu (1 Kr. 14 1). Roboam
to
město seopevnil
ulo il tam(2 zásoby,
za Almaz—a
dostalo
v moc a Filištinů
Par.
na označení39.exkommunlk
ace. Sv. Aug.
Deuteron.
(Kobzr, Kirchenbann
12). Quaest. in
místo v území kmene Zabulon (Soud. 01212),po
Airola
la Veronica,
jeptiška v kl. loha jeho est neznáma. Tam byl pochován soudce
S. Bartolomeo dell' Oliveta v janově, malířka, Ahialon; ulg. toho jmena ne
žákkyně Sarzanova (Domenico Fiasella) zhotovila
několik obrazů pro_ svůj klášter, .1.670

Airolí v. Ayrol'

jak to
tohoslkontext
vyžaduje.
Vulg.p.rekl
pře
Alsora, Aíawga, město, jež Židé opevnili proti K.rá1
kládá 1614,
jméno
em „al
a"ssus (čes.
Holofernovl v řeckém textu knihy Judith 44- ve ,ustalý"); místo „Přišel tedy král iveškeren lid
Vulg. v neech o). Jest to snad Aslret el-'Atab snu-n ust al
občerstvilise tu přeložitidlužno
severu od Nablusu (Sichemu).
„Přišel tedy král iveškeren lid s ním do Aj efím
*
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a občerstvili se tu“. A. hledati by bylo poblíž
Gol ala n. Jericha,
adn ího břehu
_lorcřánu,jakož
vysvítá nedaleko
z 2 ráL zlápa
Ajna
alov Dmt .
., rof.1dějin umění při
hist. -fi1. fakultě tetrohr. university. S). Freskovaja
rospis chrama
31905)
spenija Bogorodicy(
mužskom Bogorodickom
monastyrě(Mv o$vijažskom
Pamjatniki christianskašgo Chersonesa. Vypvl.
valiny chnramov (t.

25'o 13,Deut.10—“),desky stojaté, z nichž skládaly
se Cstěn stánku (Exod. 2615),stůl chlebů předklad
h(nyocl 2573), ollářzzápalný (Exod. 271), oltář
kadidlový (Exod. 301) a ]. Dřivlm tím est nepo

chybněmíněnodřevoiakácie
n. arab
ské,:z
se yal ac
v r,a egyptsk
mimossa nilotica

viz obr. 49, kterýžto strom náleží k rostlinám
citllvkovltým (mlmosae); není to obecné známý
u nás akát (robinia pseudo- acacia), jenž náleží

leh roniku
benediktin.
kl. croylandského
v An líi, k Akaclus
Aca
s.
rostlinám v.motýloklvětým(papilionaceae)
97:4,mrak
zmíněného
kláštera 664—

akademie duchovní ruské pravoslavné jsou

kteroužHuila
později
lngulphus
do3své
Srvn.
Nomencl.
!“ (190
),9.1 kroniky pojal. vyšší učiliště theologická na způsob našich theolo
gických fakult universitních. jsou čt ři: v Petro
aAnt.,
lheatin
neapols)
nesAsjosa
de ss.
Trinitatls
mysterio
(( ý, apl.Dlisputatío
Qu
uae hradě, Moskvě, KyjevěaKazani. Vzni ly enpřimým
stiones in universalem philosophiam naturalem ad
vlivem církvezpůsobu
katolické,
t. j. napodobenlm
mentem s. Th omac A (Neap1636-—42 2 sv.). vyučovacího
theologického,
zvvlášt ejejiho
methodě
užívané
na uěilištich
jesuitských.
Srvn
Huf/cr, NOIanencl
(1907
š olách
polskolitevských
vzdělávalaNa
se jesuit
vXVl.
Ajvazovský
rlel, III3
71.ve
Feodosii na Krymě ských
aX
st.o| valná část mlládeže záp. Rusi.— |. Nej
z rodiny arménské
1812, vvstougil
do kongregace
ruskou a--í d. jest a kijrbd (Kijevskajla
mechitaristův
sv. Lazara
Ben tkách
přijal svě stal-vši!
cenina kněžství, působil)ako rof. orlent. filos. a duchovna a akademija). Bylato zprvu škola
theol.; byl gen. sekretárem ečeně kon regace, vzniklá 161 kpodnětu bratrstva bogojavlenského
studií
v arménsk odpal
kollei (leeveni
Páně),
vyučováno
klas
v1848
Paastal
říži, se1 refektem
vystoupil
z kongregace,
slc rn, rhe
toricev níž
a filosofii.
R. byloljazykům
163
ri,Mogla

lavry
pečerskě
(pozdě
k arménskéegoriánskou
církvi nesjednoc.
kollej archimandrita
arménsko—
v GrenaI lzaložil
u Paříže,
kyjevský), zřídil
ve svém
kláš cre
vyšlgPmetro
1učílišt. olita
Ale
ozději zridil ve Feodosil učllllšltošl
echalibovské.
odřízeni jemu mnichové byl tom
mu na odpor; ky
byl eparchou besarabsk'm
187 —1879
učitelek unii
ustanovené
byl ředitelem nově zal. duch. a andemie ečmia Eevšti
etrem pravoslavní
Mogilou ze podezřívali
snah směrujících
s církví

Ěármeň

dzlnské, posléze stal se e archou
imeretlnským nzk vmTiflise

1

gruzínsko římskou,izpůsobilivzbouřen,vněmž
archimandrita málem přišel o život

. „Sp. nRěkolik knih

b byl by\al

crt Mo
ogl
leevský, aby učinil hnutí tomu konec, sloučil 1632

jazykem
armřišsek
(Stručné184
děgnyR
ussk,
.
1836, Dějiny
otomanskét.
sestavilveliký
svoje učiliště
školou zvaný
zmíněného
ky evského
arménsky slovnik a j.)
n.Ústavsonou
tak vzniklý,
„kolleji
ratrstva
áíe. V kn. Exod. a Deuteron. vyskytá se kyjevského“ n. „kollejikyjevsko-mogiljanskou“, trval

"j.—B]),
což Vulg. do 1701. Přednášeny tu: jazyk slovanský, řecký a
latinský, zpěv, katechese arithmetika, poesie, rhe
překládá „Iigna setim“ , ča. překl. „dříví Setim“ , torika, filosofie a bohosloví. Mimo to každouuso

zmínka o „acé šillim“ (D'DW

botu kyjevs
konán (:byly
disputace.
osm.učených
Z kol
LXX
_Evlorzhotovena
610871107"
neporušitelné).
vyšlo
Vll. Třid
stol. bylo
mnoho
Z
dřlvintoho
byla (dřivi
archa úmluvy
(Exod. leje
mužů, na př. lnnokentij Gize1,loasat l_(rokovskij,
Lazar Baranovič, loannikij Gol'atovskij, Antomj
Radzivjlovskij, Gavril Domcckij, arlaam asinskij,
Dimitrij Rostovskij, StefanJavorskij, Theo ilakt Lo
patinskíj, Theoffan Prokopovič, lnnokentij Kulčin
skij Gavriil Bujaninskij aj. R. 1701 prostřednlctvlm
Ste ana _lavorskčho,metropolity rjazanskěho, udělen
kolleji kyjevské titul akademie a příslušné výsady.
Po čet vyučovacích předmětů byl rozhojněn fran
čtinou,němčinou,hejbrejštinou přirodopisem,země
piscm, mathcmatikou; někteerv svvučováno také
architektuře a malířství, vyššímu Řrasořečnictví,
ekonomii, medicině'| nlské rhetorice. Filosofie spo
čívala na spekulaci arlstotelské, v theolo li ře
vládal vliv scholastik, zvláště sv Tomá e kv.
Učitelů na konci XVI . stol. bývalo 20 i více, stu

dentů
bývalon a500, vět
íšinnou chudých,
bý
vali
vydržovánnla'ednak
nákladem
klteáš akteří
edna
sami sbírali sob
mužnu 0 městěa kOll. Kon
cem XVlll. stol.

aočmalavld a posk tovacti určité

sumy
v ll.
držov
ni akademie.
dinc:
osvětynaXV
zaujímá
a-e kyjevská dů
ežitt

vyšlo odtud mnoho vynikajících pracovníku v růz
ných oborech; mnoho
ovychovanců stalo se profes
sory8 v jiných ruských akademiích a seminářích.
R. 1817 a. byla] zavřena, ale 1819 zase otevřena.

1860ečas
sopisv „Trudy
kievskoj
duc ovnoj daka
mii“;
časo isu tom
ulo
ženo mnoho cenných praci, zvláště vztahujících se
k círk. dě' inám zá. Ruska a k dějinám katolicismu
v těchto ončinác (system. ukazatel kr
860—

Obr. 40. Akůcio egyptská.

vyšel v Kyjevě 1905). Knihovnao a—eljest

velmí bohatá: 74 555 svazků, 888ruk o isův. R. 1872
založena při a. církevně--archaeologic á společnost

akademie duchovní ruské pravoslavné
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(j j'í publikace jsou: „lzvěstija“, „Otčety“ a
„rené ja") a zrizeno museum církevních staro
žitnoestí,s
tohoisů,d 1599vRusku
vůbec,
chovvá nejbohatší
tu 1160 ruko
listin, 1088
sta

zatlačen. Metrop. Platon potlačil nadvládu kultury
latinské: učinil konec povolávání učenců z Ky'
a odstranil jejich v učovací systemy. 1814 a. byla
zreformována a um stěna v troncko--sergíevské lavře
66 km. severovýclt od Moskvvv). Má 10 protessorů
rých tisků,
2989rytin,
tiskůfotografita
knihy,íbmžlggóíia pře
p.),3848
kreseb,
maleb,
edmětů rádnjch (pro latinu dogm., círk. právo, NZ,
církevních
přeedmětů _protánních. R. 1906/7
řogiku
past.
sl.
., círk. archaeologii
a kdéje
liturgii,
ogiku aa metafysiku,
apologetíku,
všeob. círk.
měla
a.
212
posluchztčůd,o10
rádných
prof.,
8
prof.
mimoř., 4 doce
enty soukr. a 2 lektory pis, mravov,du) 5 mimořádných (pro sychologil,
pro řečí.Srvn.e?1f.'a'karijdc;)šl'ulgntuw„lst.k1evskojdu
patrístíku,
theorii literatury
a dějiny
cízrch (pro
literatučr,
chovnoj akademii“ (Petrohr.
V Artačzmáz'j, rus.
cirk. dějepis,
bibl. dějiny),
7 docentů
dě
„Kiev s drevnějšim ego učiliščem a ademicju“ (Kyjev jiny ruského rozkolu, hebrejštinu, řečtinu, pruštinu
'1'356), „lstoríja kievskoj duchovjno akademii po
at arě
slov.doby,
řeči,homiletíka)
dějiny západních
církví,(pro
všeoÍ).
dějiny
a 1 lektora
němčinu).
p_reobrazovami eja v 1 9 godu“ ](Petroh.
(A

/ .Malyřevrkíl,
c„lstoričeskaja
o sosto
janii
kievskoj
akademii vzapiska
minuvšee
piatí
desatilětie“ (Trudy kiev. .
.
,
.,

Sttuduejlclíchjest asi 215. Knihovna a-e maa80.000
120000
svazcích.
V letech
%$!
„Pribavlenija
k tvorem
nijam1843—1892
sv. oteev"vydá
IP). elmov, „O slovesnych naukach| líteratnrnych 1892 vydává časopis„ Bo oslovskij Věstník“ (v. t.).
zanjatijaclt v kiev. duch. aka demii ot načala eja do UJ
&. .S'mmm
av, „lsto rja moskovskoj slavjano
preobrazovanija v 1819 g.“ (Trudy . . akad. g_reko-latinskoj akademii“ (Moskvaa1885), týž, „lsto
1866—68),
. Linhai-ti
„Pedagogija drevnich riaam.osk -d.uch akademii do eja preobrazovani a“

bratskyclt školu'1dpreimuš estvenno drevnej kievskoj
akademii"
), .s Galubšsn,„lstoríja kiev
skoj dnchovnoj a ademll“ (Křjev188 Sabatini/mv,
„Kievskaja akademija
ovrny (t.
X 1897),A.ja
111.věka do
prcobrazovaníja
eja v sSpo
18 9 godu“
blonokai, Akademia Kijowsko-M-íhilatlska. Krakow

<a.

1 14—70(t.1—87)

dpetrohradská

St.

Petrhurgskaja duchovnaja akademia) vznikla 1721
ze školy slovanské, která k rozkazu cara Petra Vel.
zřízena byla při Alexandroněvském klášteře. Roku
1726škola ta přeměněna v slovansko- řecko-latinsk'
seminář, v němž vyučovalo se bohosloví, tllosoti,

1_399—
aakadernita.Partv,
vper
voj
poloviněVlt/In"l.rl'1_],„KlE\/Ska
XVlll.stoletija“ (t. 1903),
„Značenie kievskoj
školvRossíi“
(Tru akademii
), N.v].razvitii
Petr duchovnych
Aktyid
kument k istorii kievskoj akademii“ (dosud 2 sv

rhetorice,
dějepisu,
zeměpisu,
starým i onovým
ja
ům. Vyučov
ánovi dálos
se, tak jako
,me
thodou latinsko--západn. .1788 seminář tento na
zván „hlavním seminářem“, kamž osiláni lepší
žáci ze seminářův eparchiálních
předmětům
Kyjev1a;1906 jestto publikacevydávanákoslavě vyučovacím přibyly: církevní děje is, mechanika,
třísetletéhotrvání a-e
2.A d. moskevská
(Moskovskaja duchovnaja akademija). R. 1685 dva prílrodopis
&experimentální
tysika. o devíti
letech
1797 přetvořen
„ltlavní seminář"
„
ro
učení ekově, hr. loannikios a Solronios Lichudiové
něvskou
s kursem
pětiletým:
2 létaan
filo
a 3 akademií“
léta theologie.
R. 1809
preměnčna
byla
(Auznvótft), tanatíčtí bojovníci řecké orthodoxie, sotíe
o.a v duchhovni akademii petrohradskou'. Od
založili v moskevském klášteře bogojavlenském tato
školu, v níž vyučováno řecky, latinsky | rusky ra 1821 vydává a časopis„ Christianskoe čtenie", od
matice, poetice, rhetorice, logice a tysice.
ola 1879 „Cerkovnyj Věstník“. Roku
obohaacena
ta nazývala sc akademií slovansko-řecko-latinskou; knihovna a- e sbírkou rukopisů kathedrály sv. Sofie
při přednáškách užívalo se tu způsobu scholasti
v Novgorodě
klášterarukopisů.
kirillovského;
sk a a4200
Řádnýchhnynmt
profes
c.kěho Bratři Lichudiově zasěvalí do srdcí svých 200.000sv.
žáků nenávist vůči latinismu; akadem
mie jejich se
stavěla na odpor vlivu latinsko-západnímu, jenž sorů jest 14, mimořádných 11,docenti 4, lektoři3;
posluchačů asi 40
Srv
A.
Hoz-iť,t„lsltoríja
s.-peterburgskoj
duchovnoj
akademii“
(Petr 857,)
převládal
v Kyjevě.
který
tehdážpřed
se roz
předlotom,
kd
yp pořiVebésporu,
mešní
nastává
od
889.—)
kza aň
statněni, škola moskevská hájila epiklesi proti kole 30
týž,lět
„S:-Peterbu
_uarggkajat188
duch.
9akademija zadposllědnie
aza
anskajal duchovnaja akademija) vznikla
kyjevské, která shodovala se v te věci s učením ská“
Clrkvcn
éŽácí a nástu cí bratří Líchudiů Ni 1723 z elementární školy slovansko-latinské, zalo
kolaj Semenov a Feodor
olikar ov šli v zášti
111.(1700
1724).Rk
1732 metropolitou
třetvořena Tichonent
seminář
po způso
proti církvi západní dokonce tak aleko, že vypu— žené
dili
školy
latinská.ogovskij,
Když však
vedení jevsk
odk_udž
povolábni
bžh
iprvni duchovní
učitele'. aklademsíe,
977 seminář
tento
přeměnn
školyzeujal
se 1jlazyk
00 Palladij
a. přiklonila
se zase k zá adní kultuře _Bylin nl dosazováni
v to
akademii
s vyšším
theolokgickým
kursem.
protessoři z yjeva a zavedli na ni svoji methodu bl imo
vyučováno
tu vzhledemk
potřebám
mls
vyučovací užívání latiny obnoveeno. A. přizpůso sijními azyku tatarskému.R. 1818 a. byla zrušena
bila se úplně kollejím jesuítským. Sám ředitel školy a změn na v seminář, znovuřizcna byla zase 1842
dokončilvzdělání svěnna západěaby nějaký čas a umístěna zprvu v kl.spasském, ozdě'"1ve vlastní
budově za městem. Při a-i jest o dělen pro missie
uniatem. Směr-u tomu napomáhala i vule cara

Petral., ja
lsympatie vzdělanců té doby (na
tatarskě a mongolské. Od 1855 vydává a. časo?apis
Včele
Stefana
ojavorsk
ého)
západni vzdělanosti.
„Pravoslavnyj
a- i působí
ea-e stáli
rektor
a prefekt,rrektor
dozíral na ných
prot. emer.,obesědnik“h
7 řádn
ných, Namímoř,
8 docentů,
učitellstvo,prefekt
posluchačstvo.
a—e
měli též ú astenstvína při
upra
ravovánt Učitelé
. bible
(1714—47), Na a- i této nab li svého vz ělání mnozí
z nejznamenitějších mužů Vlll.stol. ,na př. metrop.
Gavrii1,Theotilakt Gorski', Bantyš--Kamenskij, kn.
A. D. Kanteemir, Kostrov, omonósov a j.
pr
tektorátu metrop. Platona (1775—1814) byl počet

3 lektoři a 2 praktikanti. Studnjících cca. 170.
Knihovna akademická má 77.462 svvazků (mezi tím
2000 slovanských r_ukopisů z kláštera soloveckěho.

Srvn. A. Blagavéščamtij, „lstoríja staroj kazanskoj
::
duchovanakademii“187.Znamau:k1_'j,
o: N

D?

„Ducltovnyja školy do reformy 1808“ (t. 1881).—

Duc/mm a. pravej-lame by y zreorganísovány spolu
předmětů na a-i přegnášených
rozhojněn;
přibyl
ový regulativ
_všeob.církevní
i ob anskě dějiny,
ruské crrk.
dg se semináři za Alexandra ,I
li M. Spera
a Theolilaktkomisi
Rusanov
10 a podřízeny
hylnskij
bezprostředně
jiny, círk. právo, výklad paschalii, dějiny tilosotie, všpracova
církevní
školy, zrizenš ukazem z
1
medicina, círk. obřad a zpěv, nové jazykya j.;
zavedeny nové učebné přlručky, vliv scholastiky Nové změny provedeny 1839, zvláště však 1869.
_,
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akademie duchovní římsko-katolícke' — Akademie gregoriánská

Tehdáž přiznána a- ím větší autonomie; za před
všechnya-e
katolickéksemináře
v Rusku jedletéto
vzoru
vilens
tv.), podřídit
a- i, du
a--i
povinně prohlášeny: Písmo sv., theologie fun chovní
damenfálni,logika,
psychologie,
filosofie,
meta
fysika
a řeči klassrcke.
Ostatnmdějině
pre měty
rozděleny
ve tři skupiny: bohoslovnou, clrkevnč-historickou

adencírkevně-praktickou;
výběr jejich
stu
ntům. Roku 1884 poznovu
d. a. ponechán
zreformo
vány. Dle statutu toho roku v příčině tě vydaného
a-e podřízeny jsou vrrchní ravomoci sv. synoudu,
podléhají přímému dozoru príslušného biskupa die
cesního a rrzeny jsou dvěma sbory: sovětem (radou),
jehoož členy jsou: rektor, inspektor a professoři
rádní i mimor. a jen zabývá se záležitostmi pae
daagogickými, a pravlením (správou), jež zabývá se
záležitostmi administračními, oekonomickými a jehož
členyčjsou
inspektor,
3 prof. řádní,
inspe
ktor estný rektor,
:: správce.
Bezprostřední
vedení
a-í
přiuáleží rektom. Může jím býti mnich (archiman
drita) nebo kněz (protojerej) 7 pravrdla mívá dů
stojenství světiciho biskupa. Dává povolení k tisku
thesí magisterských a doktorských, est officiálním
censorem publikací akademických. o a-í přijíma'i
se absolventi duchovních seminářů i klassickýc
mnasii. Učitelé
dělís
ve čtyři kategorie:

BakPetrohradě
samu přenést
kdokPetrohradu.
se tak 1842.
najat
tomu účeluStalo
prozatímně
ve
liký dům kupce Lokotnikova. Prvním rektorem stal

seel nác Holowinski.V1ástní rozsáhlá budova a-e

stsav na byla na ostrově basilevskžwěmv;
mdokončerna
844ŘéCar
ni
tors
“ rMi
otvrkgláš
il v šob
echndařilei a--výsadv
, ódřnídilr 1

všechny Eatol. semináře % jříšia vykážalpjí důchoíj;
rublů. Konkordátem uzavřeným mezi Sv. Sto
licí a Ruskem 1848 podřízena byla a-e arcibisku
ovi mohilevskému, jemuž přiznána nad ní tážmomc,
jež přísluší biskupům dle kanonického práva vzhle
dem k iich seminářům- adě akademické přiřčen
toliko hlas poradní; ře enaěmu arcibiskupovi dáno

rávo ustanovovati rektora, inspektora, spirituála

iprofessory t(_přičemž měl dorozuměti se s vládou,
nemá
ll proti
dotyčneoosobě
vzhledem
k civilní
a politické
konduitě), anámitek
pot rzovati
pro—
gram přednášek. V dusledku tohotorzkoukordátu

navráceny všechn semináře katol vRusku zase
od moc vlastníc

svých biskupův. \,R. 1867 zru

duchovní
varšavská trvá4
(v. t.) 'a tsloučena
a-í byla
petrohr
ardskou.a. Studium
vyěd
professoří řádní, “2. prof. smimořádní, 3. docenti, s ena
4. lektoři. Professory potvrzuje synod, docenty a
theologickě, filosofie a homslletika přednášejí se
lektory biskup
Po stávají
22vletech
pro latinsky,
ostatní předmětěyrus
v. A. má
právoboho
udě
lovati akademické
stupn (magistra,
doktora
fessoři
řádní i (liecesm.
mimořádní
se služby
emeritními,
z nichž někteří i potom ještě přednášejí. Předmět alum
slovín _a doktora kaen.Vllně
"' á.va)
Professorů
jestzalo
10,
vznikla
ze školy
vyučovací
jsou1.jednak
jednak nepovím.
Povinné
jsou:
úvod dopovinně,
studia theologickč
0 (pro žen 1570 biskupem Valerianem Protaszewiczem
a odevzdaně jesuitům. Škola ta přeměněna 1579
pedeutika),
2. Písmo
sv. a biblické
dějiny,kazate
3. dořma
tika,
4. morálka,
5. homiletika
a dějiny
eství, v akademii se dvěma fakultami: theolog. a filos.
Při a-i této 1582 kardinál Radziwill založil du
6. pastorálka a šaedagogika, 7. círk. právos
chovní seminář. R. 1641 jesutě obdrželi právo ote
jsinycírkevní
(v obarchaeologie
církve vých.,
ruské),Šp atri vříti 'eště 2 fakulty: právnickou a medicínskou;
k,a 10. církevní
aliturgika,11.lo

pouzeujala
fakulta
zru
gika a metafysika, 12. psychologie, 13. dějiny filo skute
šení řněuzřízena
jes. 1773
se právnická.
vedení a. Po
komise
sofie. Předm
nepovmnné: šl.ti,na
theorie
literatury a etlukaěáníuaadal “i název „hlavní školy velikého
dějiny
literaturty ClZlCh
staroslovanštma,
knížetství aIlitevsk ho" se dvěma fakultami nebo
palaeograíie, dějiny“fit. ruskŽ, 3. hebrejštinaá a bibl.
archaeologica,dějiny
4 d ruského
jiny a rozbor
náb.6. v ějiny
zn nívše
zá kollejeršuki:filosofickou
a morárli.n
Za (svlády
ruské
měla škola ta4 faktíty:
morální
theologií),
padních,
rozkolu,
obecné, 7. dějiny ruské. Studenti jsou vázáni tak jako
lékařskoul a flilologlcko-filosofíckou.
Roku
1803 změněn
v„universitu vilenskou“
se
chovanci seminářů k živou. pospolitému; dozor fysikální,
nad nimi přísluší inspektoru, jímž bývá jeden z pro 4 fakultami: íyskiklo-mathematickou, medicínskou,
fessorův. Studium trvá 4 roky školní rok počíná morálně--politíckou a filologicko-fílosofickou. Na
15. srpna a končí 15. června. V prvých třech roč fakultě morálně--polítickě přednášeny předměty
círk.,
nících bývá týdně 20 hodin přednášek, v ročníku theologickě: hebrejština, Písmo sv., ěi
čtvrtém 12 hodin. Mimo přednášky studující jsou dogm., morálka, pastorálka, círk. právo.
těsném
povinni racovati dissertace na themata professory svazu s touto fakultou byl „hlavní vilenský semi
daná, ja ož i kázání. Po skončeněm kursu akade nář“ zřízený 1808. R. 1827"fakulta ta rozdělena
mickěm studenti dostávají diplom bakalářů (kandi byla ve 2 sekce: právnickou a theologickou, což
ýí prvním krokeem ke zřízení zvláštní fa
dátů) theologie. S_chopnější a piluějši studující mol
rnuoho se uchzáeti o diplom magistra tištěnou
kmultytheologické;
ale zůstalo
_pouhém
projektu.
zrušení university
vílenskgři7rí7.ena
1833
za-f
thesí a akademickou disputací. Magistři pak jinou Po

tiskem vydanou thesí po approbaci radou akade
mickou a synodem mohou dosáhnouti diplomu do
O
ktora theolo ie n. círk. dějinn . círk.
skončenýchs udiich chovanci jednakvěnují seastavu
duchovnímu, jednak ustanovováni jsou za učitele

len jakož
skéhoseminár
ská duchovní
říms
kulty morálněárcpolitiiclkě
i z „hlavního
vzilen
katolická

a.“, kteráž pak 1842 přeložena byla

do Petrohradu. — 3. ve Varšavě zřízena byla na
místě hlavního semináře rozhodnutím cara Miku
láše i. r. 1835, slavnostní otevření stalo se 1837
v seminářích.
Rektor
má 2000,
4200 doc
rublů
plkatou, kterehož roku a. obdržela právo udělovati stupně
řád.
prof. 3000,
mmoř.
entročního
1200, lek
600 rublů. Professoři jsou většinou 1aikové.— Po akademické. Vrchní dozor nad a-i měl arcibiskup
slední dobou jedná se opětně o zreíormování d. a-í varšavský.
1867 b la zrušena a sloučena s a-i
mnozí chtí vymaniti 'e 7, dozoru biskupů a vrátiti petrohradskou. Za tricetiletěho trvání svého a.
zdárně vzkvétala a vychovala veliký očet kněží
jimyco
možno
největ
přejí fa
si, vynikajících jak v duchovní spráyě, ta i v litera
a
ísto
d. a-í
zřízí nautonomii;
b) ly na někteří
universitách
ea na kathedrách professorských.Srvn. A Pln
kultymtlheolo ickě; takéy o predmě, jimž bv na
4. a--ich rněo bytí vyučovano, ve e se diskuse.
zyryLrL—i,
„Dzíeje
akademii duchovnej Rzymsko-Ka—
Warszaw
Srvn. PA u.r Palmieri, La Chiesa Russa (1908), :tolickie
574—606.
Ak:: emie grewgsorlánská („Gregoríanische Aka
akademie duchovní římsko-katol. ] v Petro demie“), škola chorální k vědeckému a praktickkému
hradě (Akademija duchovnaja rimsko--katoličeskaja) uvedení do re oriánskěho hudebního umění, za
shoduje seecelkem s našimi theol. fakultami um ložená drem. e em Wagnerem, rof. vědyh ební
versitními. Car Mikuláš !. rozhodl se zreformovat a dějin hudby na universitě try urskě ve výc.,

akademie na jesuitských školách — Akademie křesťanská v Praze
schválená
Xlll.theoretické
r. 1901. V ia-iprak
této
“eva učuje se
chorálu poLvem
stránce

dujícího roku proměnil se odbor
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hudební, na

)rvělho učitele
katol.samostatnou
zpěvu
akademie na jesuitských školách nazývánabyla vděčnou
svátněho, pasínět čyril
v celkem
družina vynikajících žáků, která se čas od asu
shromažďovala k soukromým vědeck' m cvičením Obecnou jednotul acyríllskou, aby pod pro
zemích
českbisckup'lmoh
editel svě
tví snahy
71 &. dalo
tektorátem
šířiti ípotomuto
všech
pod
vedením
professora
nebo
jeho
z
stupce;
tedy
v podstatě tá instituce, jako moderní universitní spolku 7,3předsledu =erd Lehnera. Po desxti letech
semináře vědecké. Srvn. Pudl/kr, Ratio studiorum měla Ob.j cyr.vvs8.| olcích po Čec
o
et ínslítutiones scholasticae Soc. jesu
ravě 5359 členů a v Jyrillských školách á2938:lžáků,
Fanck, Wissenschaftliches Arbeiten, 8—11.
doohromady 8232 zpěvné hlasy. Do r. .
pořá
Akadem
mie křesťanská v Praze založená 1875 dala v různých mís ech dvanáct zpěvných exer
má za účel pčstovatní vědu a umění v katolickém eicíí, jimiž theoreticny i rakticky šířila správné
zásady církevní 1hudbya chorálního, ol fonního a
duchu.
snahy, jež
plrojevilyv
v.e-lehn lidového zpěvu kostelního. Cyrillská koa v Praze
rových Obrodné
listech „Cecilií“
(„Cserillu
u“) 0 kostelním
skládala se ze tří ročníků a 7. výkonnného sboru
zpěvu
a v Metho u“ ostálou
církevní
uměni, Jeednota vychovávala sl i dorost kněžský i učitel
ené at. hudbě
zv. Svatováclavskou
výstav,ou
adala podnět k varhanickým kurs .
o“kterou
zasloužil z,áložny
malíř josemfHellich
za podporse zvláště
Svatováclavské
měly
pořádalaj. cyr. koncerty, slavila církevní slavnosti
usnesení v ně hromady téhož ústavu míti v novwife
sdružovala nadšené prátelé círk. zpěvu.
osled
n_íchletech přejala vedení Cyr. ednota v Král. radci.
k tomu ciliozaloženém spolku povolaného pěstitele.

Dr. Kl.
ový, ]. llellich dr. M. Karlach, kat.
Edín. Lan err v_vrncovali stanovy, jež vlád a 15. čce
1875schv lila. atlmní předseda dr. Karlach svolal
psrna t. r. valnou hromadu & sdělil, že se při
hlásilo již 200 členů. Za předsedu byl zvolen min.
v. v. ]. jíreček, za místopředsedu dr. Karlach, do
výboru dr. Fr. Baueer, arch. A V. Barvin'us, Ferd.

cru jebylsepc.ojdobrod
ednoty
také i včas
Praze
a vzkríšen
mroce
zániku
siops

„C rill“, do kterého již 35 let ukládá jednota své
pr ce. — Odho výtvarný, s kterým 1888spojil

se i odbor archaeologický, rozvinul rovněž bohatou
činnost. Chce vzdělávati a povznášcti acsthetický
cit a snaží se, by při dilech výtvarného utněnl
Lehner. prof.). F6rster,. Hellich, ]. Drozd, dr. K1. k účelům církevním šetřílo se liturgických před
Borový, prof aakad.m .J. Sequen
n,s Edm. Langer pisů a uměleckého vkusu. Od počátku byli v něm
a.dr R. Smolík. MÍITa_Iireček zřekl se
edsed sdruženi mužové slovutných jmen: Hellich, arch.
nictvt již v zářla zvolen dr. Karlach za předseedu A. Barvitíus, prof. .Sequens, sochař ímek, arch.
Mocker, fotogr. .Ec,kerl arch. Ant. Baum Edm.
Hellicha dr.
za miastopředsedu.
R. 1878
predsedali
]. Hellich
aer, 1883 arch.
Barvitíus
a Fr. anger a F. Lehner. Langer dal 1876popud ktomu,
bv zřízen byl vlastní paramentní ústavv,
by
hr. ze Scltónborinu,
pak Borový
týž sdr.a arch.
Borovým,
1888
Borov'
a Barvitius, 1893
]. Mocke
er; círk. roucha po stránce líturgické' 1umělecké správně
dr. ]. oubrava byl jednatelem, 1898 biskup dr. Fr. byla pořizována. Ústav otevřený ]. června 1876
měl v zesnulé Aug. Rosenkranzové dovednou, co
Krásl, D.rozda
rch. Mocker,jest
nyníadr
msgr.1E903
Leni-Zig
a.dr
Tumpach.a_Iednateleln
vkusu anadanou,
umělců dobře
chápa"ící
ředitelku
v EdmpokynyLangerovi,
později
Šittler. — Myšlennkyno
sepolk m hlásané došly do
Šíttlerovi, ]. Vajsovíu adjos; Hamršmídovi zkušeně
rů:—

porozumění2
Do konec
1875 řihlásil
1391 člen,
1876 bylo 2610
a
členůu. se
Přihlášky
za

členy nepřestaly sice nikdy, avšak liknavost ve
splácení příspěvků jest již od počátku příčinou
ochablostl v provádění úkolu a pramenem mnohého
aru a zmnru. —
č.dčl ilaasc na čtyři odbory:
včedceckj,hudebni, výtvarný a archaeologický. Vě
hor který
řídili
dr. Borový,
dr. Krásl
a edrkš r.od
Kryštůfek
mínil
starati
se o knihovnu,

otěšila
časopisy,
pořádati
přednášky
Knihovna
A-e
se značně
přízni
členstva aap.měla
za necelý
rok již 1750 svazků. Rylyo dblrány katolické časo
pisy slovanské a některé německé; hlavní péče
duchovní i hmotná věnována vlastním orgánům
„Časopisu katol. duchovenstva“, „Cyrrillu", „Me
houd' a „Christliche Akademie, kterou

Langer
26 roků sevydával
pro německé
členy
spolku. goomýšlelo
na vydávání
samostatných
děl, na vypisování cen, a již před třiceti lety uva
žováno bylo o spracování a vydávání „Encyklo

paedie věd
theologických“,
ale pro
nedostatek
hmotných
prostředk
zůstalo přes
to, že
již i rc
dakcepřisepouhé
sestoupila
sili,
dobrěv a slpolupracovníci
ře .kyse7.přihlá
oboru
umění a věd konány oblyčejně o valné hromadě,

někdšekvečlenů
vědeckémodboru,
nejnověji
scházelpo
se
ku vědeckým rc
cferátům anebo
řádány isestoupil
cykly veřejných
přeidnášek.
odbor
se v prosinci
1875 po Hudební
dvoudenní
hndebnl Voslavěu.sv
Cecílie
F. Leh
ledn n.ásl
r. na pod
rhl předsedou
prof. Fórster
zří
zenípěvecké školy se zvláštními stanovami. K tomu
účelu povolovaloč ředitelslvo značně dotace a tak
stal se prvým učitelem pěvecké školy Fr. Chlum 013.50. Akademie křesťanaků v Praze: Vnitřek kaple zbudm anů
asvédozorcem
proi.F orster.
Mladistvý
sbor slalvíl
hudební prvotinyo
na hromnice
r. 1877.
el
pro její exposici na výslavč pražské obchodnl komory
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rádceasprávce. Práce vůstavu zhotovené, zvláště

sekretář,
ljednatel 150
Klemoerntl
Kprof.,
uffner,redaktor
farář u„Cy
sv.
na
br.0
nákladně'šl, zdobí sta kostelů o našich diecesich, Vít
mezi ka ol. jihoslovany, \'
Americe.
Mimo to zachránil aram. ústav mnoho starých Frajoos.H mršmí místopředseda a komisař para
ll.Htjaméleckdý
odbor:jednatel.
l'KlamilHilbert, mř-Red.
předseda;
nádherných, umělec y cenných rouch před další rilla"';
ment. ústavu,
F..Si1t|er,
akademie římské spadají, alespoň některé, do
zkázou, jež s patřičnou pietou a porozzuméním,
dob počínajícího nebo kvetouciho humanismu. Ne
ílnouž rukou
Zásluhou
jest hlcdic k a. radc írkevnich, sboru zřízenémuza
ak,é
se vrcstauroval.
poslední době
přičinilodboru
i o výrobou
sv. Celestina V., lze tvrdíti, že a. zpravidla utvo
liturgických
v Čechách.
Stavbšl novych
chrámů
a kaalátek
plí, vnítřni
výzdoba— kostel
výroba řily se ze schůzek učeených mužů, rokujících o vě
chrámového nářadi a náčiní, slohové restaurace cech učených a otázkách časových v domě někte
staveb i jednotlivosti a vnitřního zařizení chrámo rého, většinou bohatého přítele, jenž měl bohatou
vého záhy dostatečné zaměstnávala všechny síly knihovnu. Tak u kard. Bessariona scházeli se Argi
odboru, ucméleká výroba zlatnická a střibrnická sofilo, Theodor Gaza, Va\řinec Valla, Platina, Cani
doznala zvláště v archit. Barvitiovi, Mockerovi, ano, v Nea oli na dvoře Alfons
nse V. Aragonn_ského
později ve Fantovi opravdových regenerátorů. Celá accio a Val a ořádali shromážděni jež dle před
rada správně a důmyslně komponovaných nákresů sedy]oviána ontana nazvá a.Pontanovou
ro učenou
sloužila při práci za předlohy a jmenovaní umělci Prvni však, kdo užil tohotoa
mo ziMe '_m_énae lorenci (a.
zcela paedagogicky vedli řemeslnikyo
ečhiho společnost, byl Cosim
a Pomponius Laetlus ve ímě
o
k téžšimu. jich zásluhou vymizely z nejednée dílny Platoníca)
barbarské snůšky všech slohů a neslohů a omezil
an.a) — A. romana, jejíž člen byli Filip Buo
'e obchod s cizím továrním zbožím, kterýv
naecorsi a Bartolom. Platina, za ývala se litera
ro11, starožitnostmi a jazyky klassickými,
vějši dobé čllou reklamou zase se šíří. Místa oněch
ifilosofíi. Utrpéla mnoho, když Pavel ll se dovékdéy
rvých umělců-zakladatelů
arch. Urban,
K. Hilbert,
.Fanta,
akad. malíři K. lzau'ali ,Fr.
Z.
ěnkterých nechvalitebných zvycích, vzatých
života pohanského, o učení, že každý se může pod
u,dl Em. Dítě, sochaři apek,e
Vosmík, prof. dati každé radosti, o tom, že členové měnilijména
).Ed.Ka ittlerem
tner, kteřípřis stavbách
msg. Lehnerem
jednatelem
a pracícha A-í &.
křestní užívajice pohanských, a nad to, že épry strojí
váděných odbor zastupuji. innost odboru zo ra úklady proti papeži. Pavel 11. edal uv zniti, až
zovaly občasn výstavy r. 1908 uspoořádána na Platina mužně je obhájil z nař eni lživého a doka

jubilejní výstavě pražské obch. komory zdařilá filosofií
zoval, žePlatonowu,
není nedovoleno
se
jehož křesťanům
chválí sv. zabývsatii
Au
exposice
ve zvláštní
_kaplizbudované
rde aeolo—
návrhu úctu jeviti keestarým mudrcům. Papež je osvotbodll
arch.
Hilberta
(vnzvnitřeko
r.50
gOic k'y odbor v) dal a rozeslal 1879 „Otázky archaeo—

aaa.rímské

počal) zkvétati. Pomp.Laetus založil

seum aantiquit
a archaeo|o
ckánav Quirinále, .první mnu
sbírku
a nápisů
obdržela výsady od c saře Bedřicha lll., začala asla
viti dcn „natalis Romac“ v kost eP. M. Aracoeli.
Za mecenášů julia 11.a Lva X.cdosstoupila a. ro
v28 ročnících „Metho
ježtos soukromé pro mana vrc olu Ale sacco (poplenění) di Roma
středky nepřipustily založení vlastniho církevního (1527) zasadil a. ránu smrtelnou, počala živořltl
musea, přidal se odbor k myšlence svých člcnů
ano iodzanikla
sotva obnosvena
na raduředsedy
ja na iam
piní
Klemen
rtisvého
kar
dra. ]. Dou tmy
Eda.rŠittlera,
aby některésvěřen)
cenné dinála kníž. Alnbtaania prostektora kartE Gabrie li.——
starožitnostbl,
jež amě
A. Lu ucshovány,
ly Archaeol. sborulmusea král. českého, který
Stoleti však
XVl.dlouho
bylo bohato
mnohými
netrvaly,
takn na a-ml
př. a.vd ímé,
zridiv církevní odbor, úmysly A. I:. usilovně'i pro které
vádí. Místnosti své má AJ .nyní v Praze-L, řižov lntronati (pro divadlo) z. 1530od Huberta Stroz
nická ul. 14. Protektorem A. k. jest Leo kardi ziho,a. de |Ví|gnaiuoli, della Virtu za .1538

sestavené
Baumem
jimiž
|d ncké“
podnět
purvém
pokusua o Lehnerem,
soupis amátek
uměleckých vkČechách, ajež dodaly edna misto
pisný materiál pro „Methoda“, jedna daly impuls
dalšímu studiu, jehož výsledky uloženy jsou

nál
Skrbenský,
-arcibískup
pražský.
ředi— Tolomei, a. dello Sdegno 1541 za Pavla lll. ; svat
telstvu
zasedají:knižemsgr.
Ferd.Lehner,
pap. Vkomoří
a farář na Kr. Vinohradech, předseda; msgr. dr. Karel Borom. založil pro ethiku 1559a., která 156
jos. Tumpach, prelá, metrop. kano ník u sv. Víta, se přeměnila v a. ro ěd po.vávtné s názvem
místopředseda; Ed. íttler, farář v ižkové, jedna

tel; msgr.dále
Jos. Kyselka,
po
kladník;
řísedíci: síd.
jos. kanovnikv
Farsky
ký,sí \gšehr.,
kanovník
vyšehr.;
ácí. Frind, světící biskup, probošt
metrop. kapitulyu sv. Víta; jos. Hamršmfd, řevor
?"amílHilbert,
řádu maltézského,
komisařparamentního
ustavu;
arch. astavntel
dómu svatovítského;

Noctes
(sv. arellsln'
Chaos),r.
1560
založena Vatícanae
a. degli lntrepi
1576
nimosi,
llumi nati od markyzky lsabell Aldobran
dini Pallav cini, od Julia Strozziho Or inati, 1611
Umoris
; do 1670, dky Klement X1.marně se o
_.

koušelovzkřišenia
romanap,ovsta1ya.Fantast
Occulti, D_ebolí,Aborígíni,
lmmobi li,

arci,

teníi, Ma.incon ici,lntricati, Uniformi, Del

msgr. dr.
Frant. metrop
ryštůfek,
dvorní rada,
univ.
dr.1\
Kašpar,
kanovník,
kancléř
kn.prof;
arc. fici, Ne letti, Assettati, 1712a ei Qu
konsistoře Frant. Marat, velmistr ryt. řádu křižov— rini pro istorlí slavných žen římských, lmper
níků;
Kastner,
školy;dr. Václ.
Miiller,jangymn.
prof.; prZof uměl.
Rudí, prům.
ak. malíř,
Leo

fetti17321nfecondi,a.

Pl'

nicklé,a.posluchačůfilosofie,

Pr

ano

a. latina 1814

pro klassíekou latinu — Dosud trvají následující
Schneedorfer,
dvorní
dr. ryt.
_lan
.Sýkora, univ.
prof.;Zrada,
L. uaniv.professor;
podpřevor
a-e
(pokud byly Accademia
založeny za papežů):
l. theolagítkť.
l. Pontificia
dell' lmmacolata

ř. maltézského,

ms gr. Ant. Wcíines
kch, sid. kanovník

založena 1835 u sv. Apollinářc;
vyšehr. Výbory jednotlivých odborů: l. Vědecký Concezione,
odboor: dr. Frant. Kryštůfek, předseda; msgr. dr. mezi zakladateli zvl. Mons. Vincenc Anivitti; 1847
uznána od 5. C. Studiorurn, má pět ří : .pro
Fr. Kordáč, univ. prof., místopředseda, V. Muller, theologii, 2. filologii a historii, 3. filosofií, 4. f siku
, dr.
Sýkora, apokladník,
dr. Vác a 5. prro ethiku a národohospodářství. R. 187
lazuka,p
o.f,janzpzaísmatel
správce knihovny;
Memorie
per litšíatti
della spadá
P.poA.
ll.
Obecně
Cyrillská msgr.A
(Hudehnntí odbor):
delll lvycházeti
mm. Concez.
Periodannejv
činnosti
mr.sg
Ferd. ednota
ehner, předseda;
dnsch, čaly
místopředseda; Frant. Hrubík, kn. arc. otrdinariátni do let 1873—82, kdy byli jejími členy P. Secchl

akademie římské
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vědy právní,ofysiku,
sociální,mathematiku
národohospodářskě
& polí
Mons.
Balan,
Michael
Rossi;
nynit je jen
avědy přírodn
ní,
ne Jatrně
činna.
Schůze
bývajíDe
u sv.
Xll Ao
— ti,3ckč
%on a. teologica zřízenabyla
ai "ootdkard.
pro hštorii,ébstatistiku,
raturu.
dělí zeměpis,
' estné, filologii
skutečn é,a lite
při
Rafaela Kosmy Giro lamího v 'eho vlastním domě po 4.
spívající a zasloužilé. V íměb de úřad meziná
jedné učené hádce o theolooširše1
1707spojila ses a. dei rodní, složený : delegátů odborů národních, kteří
ecclesiastici,dl171
rdostalo
schválení
odobilí
Klementa
Xi. as dlo ji určelno
v universitě
ěSa zvoli presidenta. Sekretářem mezinárodnínr
pienza. Girolami odkázal ji 10.5000 cudů. Stanovvy nován ..k dvorní rada šlechtic Pastor. Od or
národníc sestávají z delegáta a 4 členů zvolenýc
změněny
kard.
Ferrarim
as_chválenysKlementem
Xi.,
n 'ch s hlasem poradním. Protektory jsorr je
členům akademie mčla býtid
řcdnost při tar
ních konkursech. A. 1. má čtyři ardinály rote jaiciiim kard. Rampolla, Mercier a Matti. aso
pisern bude Bolletino internazionale. Učená tato
ktory. A. tato udělu e ceny nejlepším bohoslovrcům, společnost se teprve tvoří dle vzoru anglické spo
dporuge
e
ve
stu
iích;
zasedáusv.
aApol-ínáře.—
Benedik X V. založil čtyry a-e:
aKap tole pro lečnosti z r. 1831. Sídlo má nyni: Roma, resso la
historii římskOua profánni starožitnosti, b uOtců specola Vaticana.—3. Po nt. a. icon erenze
ridiche, zal. 1878, pro pěsto
Oratoria sv. Filipa Neri pro historii církevníua kul stori che e
turu,c v Propagandě pro studium koncilů a d v ko vání historie, arcluiaeologie a práva. R 1880 očala
vydávati vellce váženou publikaci „Studi e ocu
stele P. Nlarre bdei Monti pro liturgii. Každ _pon menti di Storia e di Dirí,tto“ která však zanikla
dělí
ks
na Quinnál
akademiia dle
rado, 1905. Zasedá v římském semináři a má kard. rote
před zval
nírrr byla0bpřednáškar
akademická
rokov
se o tom. — 3. A. litur ica zanikla za revoluce ktora
Tiberina pěstuje v dy a
francouzské a teprve 1 0 obnovili ji lazaristé literaturu. Založetnaa byla 1813. Členů rádných je
v klášteře via della Missionc. Má kar prote
80,
nej\yšši
120.a Počet
dopisujícichš a
čestných
nenípočet
omezen
všechečlenů
koll2em
ktora,
list. docenný
června
každouEpheme
druhou
str
edu. scházíl se odvydává
časopis
z Accc. byly
Ellenica,
založe nélslavnější.
Nibl) ml,
0mstivršišjnaí
rides liturgicae,v ěiirriž vycházejí disertace ve schůze
týdně, měsíčně
r-svě
schůzích přednesené s výsledkem rozprav cen
řeno dílo o historaižidřimské od Odoakralo do Kle

sorů
a římské.
ademiků,
na otázky odjinud
o povídá jala
mentataké
XIV..dpak
01816.
Do svého oboru při
vě obchodní
a národohospodářskě.
Za
dlepraxe
—40.P
aReligione
cattolíca
zřízena 1801 Mons. janem Fortunatem nejlepší práciydává ročně zlatou medaili. Vydává
Rendiconti“ (zprávy). Zasedá v Cancellarii apo
Zambonimd
pomocí morálky.
jinych kněží.
jest
apologied somata
PiusUčelem'jejim
Vll. ji potvr
vrdil.
štolské. Dřívějšíl_zprávyhledati
„il Tibe
5 Pon.jest v uměleckém
Ar
Schůze bývaj měsaíčně v paláci Cancellarie apo časopise
štolské a nyní vyvrací hlavně nové nebo obnovené cadi; jeji po čátkynhleda—iijest ve schůzi v aláci
bludy, o ničh! se píše v časopisech cirkvi nepřá Corsini, kde sídlila královna Marie Kristina věd
.o'q

telských, a tak připrav ulic bohatou látku pro
10
hje„Dlssertazzioni
kar iriál. Přednášky
se \ adá
vajiii.v Předsedou
brožuhrrcác
lette nella
orit
[ic.cad Romana della Religione cattolica“ —5. P'ia

Unione degli Ecclesrastici di Sa
Apostolo,

aolo

za Alexandra Vll., dnne 24. ledna 1656: ve
schůzkách těch rozmlouváno o filosofii morální a
přednášen básně. Po smrti královny 1689 scházeli
se členovévve villách různých, napodobili život pa
stevců proti přepiaténru scientismu, ač se jim za to

založena 1790 u kostela P. Marie della

dostalao
výsměchu
(foliesproti
pastorales);
sloh prostý
Ak ubyl
protestem
naabubřelěmira
para
Pace, schválena Piem VII. 17. květ. 1.797 Schůze u
bývaji každé druhé pondělí v kostele u sv. Apol doxnímu slohu dob. Mezi Arkadyb yl také Meta
lináře, při nichž luští se případ z morálky, po pred stasio. Od na odo eni života astevců obdržela
nášce následuje rozprava akademiků a souhrn ně název, předse a byl custos Arca iae, ve zna
kterého censora-professora, a končí se krátkou du šalmaj reckélio Pana, každý Arkad olidržel jrnněno
cli0\\ní rom
mluvou o povinnostech kněží. Ti, kteří ecké, na př. Alfesibeus Carius (jan Marius Crres
chtějí s ládati vzkoušku na vikariátě pro dosažení
cimbeniy,
jenž slaviljsaschůzi
5. řijna1690
jani
u rantiškánů,
kustodem
na 4 rokyna(olym
jurisdikce zpov
ovědni,mmusí se vykázati, že pilně p_o kulu
deset roků navštěvovali tyto schůze. Předsedou je piadu). Aretes Melleus _(JanV. portugalský) daroval
kardinál vikář. Dlssertace tam přednesené vydává a-í 17723 ahradu na- úpatí Jannikulu „bosco ar

896nMons. Felix Cadene, „Casus conscientiae rasio“ tenkráte' r stanovy up
praveny Gravinou v po

dobč killdesck. Od 1.19

vychází „Giornale Ar

a pro mimi vždy. 1. Accademia Romana cadico“. A. obírá se litelraturou, vědami a uměním.
šroposití
et soluti Romae
ad 8. zřízená
Apollinarem“.
— Schuze v době zimní jsoueted'v domě San Carlo
an Tommaso
d'Aquino,
papežem
Lvem XIII.
a potvrzena
'
.
. Za al Corso Umberto 1,437 kde bývala česká'1kollej;
lé jsou schůze
úkol má rozlšsiřovatia hájiti učení a filosofii sv. To bývají četnč navštěvov ny
v bosco Parrasío. V posledních čtyřech letech za
vedeny byly denní večerní přednášky o umění,
máše Aquinskélio.
(Satolhli),
akademiků
po 10 zPaedsedou
ima ltalleje akardinál
ciziny. Přl
sh
zich slavnostních v Cancellarii a oštolskě předčí Dantově božské kommedii, historii římské, hagio
grafii, studiích historických, literatuře, hygieně,
tají akademikově dissertace, uverejňované od 1
v časo
opise: „'LAccademia Romana di S. Tommaso
d'Aquinď. V"pozdější době zřízeny byly také kursy archaeologii atd., mnohé doprovázeny jsou projek
atoou kniheovnu, obrazárnu a sá
přednáškové pro theology na 3fa kultách římských, '
hodina týdně, jež končí konn.kursy Za nejlepší pi k etbě. Mezi asi 3w0č eny je na 370 sídlících
ímě a.
a 300
-— 6.za
iké pověsti
si
deiLdolplilscujiicich.l
i(rysů),
aVel
ložená
17 srpna
mně práce dostávají tlieolo ové ceny, poodvou— získala
1603 od knížete cBeclřiclra Cesi di Acquas arta,
iseté návštěvě lze skládati zoušku pro doktorát
filosofie.— 2. Associaziione lnternazionale
Anastasia de Filliis a Holland'ana jana Ecka. ázev
obdržela od ry,sa jehoož měla \e znaku na zna
per
scienza
fraicatto
licí ilhperogressodella
( zinárodni společnost
pro pokrok
vědy meni, s jakou bystrosti a důvtipem chtěji zkou
mezi katolíky). Dne 15.5slrpna 1907 sestoupil se
mati Aristotelovu.
záhady přírodyTat(iysiku,první
matlisematiku)
a filo
zabývala
vě
komltét přípravný pro tuto mezinárodní učenou sofii
společnost, v níž má dále trvati „Societa cattolica dami přírodními, dříve onež kterákoliv jinde. Aka
demíkové nosili prsten se smara,gdem v němž
italiana
glí studi
scientifici“.
míti
4 sekce:
1. pro ilper
eologii,
filosofii,
ethiku aBude
Písmo
sv.,
2. pro vyryty byly: rys, jméno zakladatele a akademie.
.—
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akademie římské
San Gallo a mezi čestnými Pavel lll., Pius lV. atd.

Členy a- e Frant.
byli mimo
jiné:
Fabius
Colonna,
Stellní
ii a j.GalileoNeGalilei,
eapolimměla
a. Pořádali ročně výstavu uměleckou v portiku Pan
odvětví. Kníže Cesi svým náklvadqemtiskl díla a., the onu. Vypisovala dvouleté konkursv z malířství,
založil botanickou zahradu, museum a knihovnu. sochařství a architektury, konku
ursy byly mezina
Po smrti Cesiovč 1630ujal se a. Cassiano dal Pozzo rodní pro katoolíky. Mimo to uděluje podpory na
do 1651 za protektorátu kard. Barberiniho. Po 4 léta, zřízené od Ludvíka Stanzaniho. Clenové
miooroce a. přesstala býtl činnou až do 1740,kdy
kongre
ace
řádnic
a
do
o
pisujicí
jsou jenčestnými
uměli
BenediktXlV.jivzkřislilpod mén
enma .dei Nuovi (11 ma |ru 15 so hařů, 15 architektů),
Lincei, ale po
ape ovč utuchla i činnost
ělkec(: států cizích: 'lhe
a. R. 1795 prof. Felicialn Scarpellíni ji zase obnovil. tuto jsou v m a.
býti
jgienmcáiniumé
vyníkakjicí
katolíci.
—
Lev Xll.se ukázal jejim velikým příznivcem, vykázal mohou
American AcademyinnRome, založená 1896 Mimo
(villa
a-í ŽčástKapíltolu;
založena
nákladem
Franc
(villae hmoou
Medici by
na
kni
Alex. orlonia.
Pius tam
lX. hvězdárna
sám zahájil
3. čce. Aurora),
Pinciu) odAccademia
r. 1666 za dí
Ludv
vikacia
XlV.,

1847tuto novoua-ísnázve mPont. a. dei Nuoovi

dliti výstavévPaříži
a pracovati umělci
íraidicouzšti,kkteřmi
obdrželi
Grand
prix de Reme.
Kon
Lincei, a dával ji podpor? Zasedala na Kapitolu, při

tvi, ry
má 4 třídy členů čestných, řádných, dopisujicich a kuursy ony “sou roční ze sochařství, maliřstv
přidružených, předmě
a. sou všechn vědy tectvi a sk adeb hudebních; ccademie inglese dl
belle arti (Via Margutta 53), založená 1821, usnad
mimotheologie,
ethíky,t_lěnkařstw
apolitiky.
d 1847
vydává
měSičník
„Atti del aPont.
Ace. Romana
dei Nuovi Linccei“ ; ny í zasedá v Cancellaril apo ňuge práci a studie umělecké poddaným brltským,
velikouaknihovnu;
di Spagna, založená
štolské. Po zabrání
ima 1870 zmocnila se totiž u s.vPer
MnontonAccad.
r. 188
mlěc
lů,
vláda jmění a. a zřídila svou Accademia reale kteří ročněadostá\ají podporu vlády lIš auělské za

dei Linceí.— 7. Za Benedikta XlV. počala zase
vzkvétati a. romana, neboť obnovena byla jako setegiých podmínek jako u francouzsko ;kupro Italii
ensionantoartistico nlazionale odr kus1891
(Jadzii/am1.pAccademia
Nobil
po 3000 lir nadeidobu
čtyř let.cle—
—
lo ia, obdržela nove stanovy, členůřádnýchmmělo IV.podpora
počala na konci XVll stoleti ze schůzí
bý i jen 14, zasedala měsíčně, někdy l u přitomnosti siastíci

Pontificia Romana a. di storia e di archeo

papeže. Sídlem jejím b [ Kapitol. Zanikla však po
smrti papežové. Při vp du Francouzů do Říma byla
obnovena a členy jejími mimo jiné byli: Niebuhr,
Aker,blad Thorwaldsen, Níbby, lBedřich Vilém lV.
pruský, Karel Albert saský, Canova, Canina. Získala
si zásluh o Pantheon, Tabularium na Kapitolu, o vy
kopákvy v Ostii. Pius Vll. dal ji podporu s_tátni,
take )(.U
Canova
]Í odkáza
Príznivcli
jejími
Lev
a Pius
VIII.;akmnoho.
ehoř XVI.
ji pře|70 7.í|
do byli
Sa—
pienze. Joegiakta se tiskla zdarma v tiskárně Ko
morypeago
VatikáněAlibrandi
|'zřidil 1824
Cam a
nari
ia. tolské.
museumVeetruské.
zavedl—.l

037;

v paláci
Gabrieli al monte
Giordano,
pa
láci
dei Pizzardoni,
až Klement
XI. dpozdě"]
0171vkou

piti palác na náměstí dellaMinerva,a60.1cdu

daroval na knihovnu. Vt tdé ohě všeobecně cl) lo
zvykem, že v diplomatické dslužbě bylouužív no
šlechticů, proto a. tato měla podati klerikům : rodin
šlechtických průpravu k tomuto povoláni diplomati
ckému
a k úřadům
v státě papežskčmL
Zva.l.,ll
této
vyšli
třipapežové:
KIementXlll.,
Lelel.a Lev
75kar
dinálu, 74 arcib. abiskupů. Nyni bývaji pnpmánii kle
gkove nešlechtíci z rodin vynika ících a bohatý
se zpravidla
neefři ů/ymuje
i'maí. ětšina
této
a.ímané
se diplomaty
nestáv
se tamčlenů
církevní
dlplomatice a slohu diplom., politické ekonomii,
jazykům
cizím a připojen
je kurs praktický_při
řim
skych kongregacich
ro poznání
a endy.
Re

epiírafji
studiu práci
práva.o Lev
Xlll. ustanovil
zlatou
me( ailí zavenejlepší
archaeologii
křesfanské.
Od 1821 vydává a. „Dissertazioni della Pont. Acc.
Romana di Archeooíogia“. Mán
100 členů (řád
ale Accarleimia omanadí
an Leua (di
ných, čestných, dopisu'ících a přidružených).
sedá nyní v paláci dancellarie _apoštolské, kde belle _Arti) vyvinula se ze spolku malířů (colle
ium ictorum ozději universitas artium)uuko
dříve býval arcchiv Datarie v přizem
cieta di conferenze diSacra Archeologia st la sv. Lukáše na Esquilinu. Spolekn alezl přízeň
založena byla 1875 _lanem De Rossim, schůze bý
ehoře XI. 1371, SixtalV. 1478; později Rehoř Xlll.
\ají od listopadu do června měsíčně v misínostečll
na radu
nej
před
dešlé akademie. Ve schůzích se přednáší a za iuistanovil
lepší umělci
byli jeronýma
pařiímáni Muzlana,
za čelny,aby
a Len
onečně
Bádi roz rava o novych objevech archaeologie a
Sixtus
uBedř. Zuccariho
uveřejňují se otom
právy v „Nuovo Bullettino Sixtus V.
V., 1588n
stavén kapli ujesliček
u P. M ztřiídila.
dal
strhnonti
kostelík
sv.
Lukáše
a
přenesl
(:
ěk
sva
até
di Archeologia cristiaůaa“ (r.
ročník XlV.),
který časopis je také oftlclelnim908
pro zprávvy ke0 Martině na foru římském kde se 14. listop. 1593
mise dl Archeologia sacra o vyko ávkách a obje za předsednictví malíře Éedř. Zuccarího otevřela
vech v katakombách římských. — uvedeným a- ím škola malířská. A. podporuje pokrok umění; má
možnopřipočístiCollegium Cultorum Mar také školu malířskou a sochařskou, založenoou o
íyrum, zalozené 2. února 1879 E. Stevensonem,
A. Hytreckem, M. Armellinim a O. Marucc him. Čitá Benedikta XIV 1754pro jinochy chudé s Bodporou
ročně ročně
(lnter curas);
k a. patří
razárna;
S.Vl dával
10000 scudůn
na 0zakoupení
přes 300 členů, peč e 0 zvelebení úcty mučedníků 300$cudů
slaví jejich památku v katakombách službami
uměleckých
děl.pro
Canova
Bamlestra
Božími a koníerencemí vhodnými. Zasedáv ampo založili
jistinu
ceny a aarchitekt
podpory Carlo
umělcu
Santo al Vaticano. — Pro Angličany je založena
ožadržela názzevlnsigne e Pontificia Accad. Ro
omana

od r. 1865British and AmerliccnÉnArchaaco
logicalSociety,m
pořádákon

MĚ“

ských

aLva XII.měla 12 stolic professor

ehořaXVI.sdaroval ji originál

Reniho a

ference
výlety,.1archaeglonruiclťé.
má Guercinla. R.ccc
adesmia
di a.San
ta kr
Cecilia.
1870
tala se
tato
lovskou. Za
—
via
S. waingllickěa
oda Tolentino
72, keá e Sídlo
i bohatá
_00

knihovna 00larchaeologií a historii. —-ll. Akademie

čátk; ješ ierluigim
hledati jest
ve školách
umělecká
Insign e Congregazíone artistica ženych
Palestrínou
aj hudebních,
M. Nanninim zalo
1'70,
dei Virtuosi al Pantheon, jejížčlenyjsou1e o 13 letech staly se bratrstvem, a to schváleno e
gmělci,
zřízena b la
1543 dlei řádu
dee Rafaela
dP. Desidería
'Adintoino
cisterc., Sanzia
a po
tvrzena bullou Pavla lll. Má se starati o pokrok
umční, zvláště křesťanského. Mezi členy této spo
lečností byli Jakub Sermoneta, jan Mongone, Ant.

ořem
mXIll. l .Ur ban Vlll. poručil, že žádné dílo
hudební nesmí se vydati bez sch\álení tohoto sbooru
a každá nová škola hudebni směla se otevříti jen
s dobrozdáním jeho Rozkaz tento se máloz acho
vával. lnnocenc Xi. 1684 dovolil, aby přijímáni byli
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Akademie staroslověnská — akathistos
členové cizí, 1774 i ženy.

V letech

1799—1803, _časopis „Slavorum litterae theologicae".

Stanov
jcjí
mají býti zpracovány
stanov
nostiGórresovyy.
Myšlenka,dle
abyvzoru
zřízena
byla„s oleě
oho

1509—22
K a. náleželi
baldi,
jos.bylannečinna.
Tartini, houslista
a autorm.noj'v Frcsco
stemu harmon.., bratři Fede; 1870 stala sevvládní a
obdržela títu1„rea1e“; 1876 přldáno bvlo lyceum vědecká
ronesenaakademie
již r. kattnílickýchnárodů
aeV lehradě dr.slovanských"
A. Podlahoou.,
hudební pro žáky obojího pohplaví;nynfmá38
pro
Srv.24,
Grivec- Pad/alta,
lndaea
CyrilloMethodějská71905,
fe sorů. — Srvn
n. Giráa/i, Storia delle Accademie str.
. convert/u:
Vclchradcmt:
p. 7.|

ďltalia,
Benátkye 1747;
delle
Mo
derne Accadem
da'lt lia anlů,
v časoMemorie
„Annalí
Univer

akaflst rus. názevakathistu

Akai Krrtyš tof 5.1., 71.1706,

..r;) ,.Tra

ctatus Samuelis Raby“ 1742; v něm7dokazuje vůči
salí di Statistica“,
Milánltaliae,
1841; Lipsko
Blair-kim,l
S ecímen
historíae
Academiarum
17
' Mo židům blud jejich v příčině zachovávání zákona
nn.-i, Dízionaario di erudiz. stor. eccles., Benátky, mojžišskělío, akož i v příčině naděje v messiášc;
„lmmaculata eíparae conceplio mille testibus fir
1840, 1 37—
St: .rh

Akademie staroslověnská,

založena 1901 bis mata“ (Trnava 73 ,.

kupem dr. Antom
nínem Mahniéem se sídlem v městě
Akan (Acan, Mr. 'Aqán, LXX Iouxáy)
Esera, syna SeiraH
Krku (v Přímoří,
na praecipue“
ostrově téhož
jmélna)1898
Výnlo
. „Qnae
z 5.l/Vll.
ulo rejskcho (jen.
.
žila sv. Stolicebbiskupům církevních provincií go V 1 Par. 14 nazývá"se

syn

rické, vzaderskéazáhřebské,
aby pečovalíovzdělání
kněží
liturgickém jaz ce staroslověnském.
Bdělý Jakan(ja'aqáu,/11áv)
akant, lst kan
a horlhy' synodě
biskup slaven
krěsšr 1901
dr. Antonin
na tový (viz
díecesní
v i(rkupMahaničmy
oblíbený ornamentální
tvar rostlinný (styli
šlenku, v
jakpři
)%hověti
na ten čas
přáníazy
A 0oštolske
stolice
ině pěstování
církev.
a staro sový
list bodlákovité
Obr. 51. Akont.
byliny accanthus mol
slověnského,
vwten jež
způsob,
že úkol
zalo žili
výše řečeně
literární družstv
má za
pěstovatl
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et Dura/a Synadz' tlz'auuanae Vaglmru 1901 čl.
ných rozšíllínách
oltáře
XVll. azdobícich
z prvě pol.
XVlll.pocházející
stol. (viz
Peo—
academia palaeoslovenica, SIaa-arum litr. theol. zdruhé3.
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Obr. 62. Manlový ornament na zvonu.
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Obr. 68. Hořejší čnsl oltáře s vyřezámnými rozvilinauu ukuutovýuu.
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co do hlasu,
nynějším jest význam slova akce obmezen
pouze na tvářnost řečníkovu, jeho po

suuky a pohyby Vduchu jazyka latin
ského přesněji tudiž vystihuje uvedenou
činnost řečnikovu slovo gestikulace (od latinského
gesticulatio), jež jest odvozeno ze zdrobnělěho
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Prir ozenost, t. j. aby
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pravdivě a spravedlivě odpovídaly jak povaze a
ave, nebo zvedáš toho. jenž vše pozvedá,
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Po slovech P. Marie dí anděl opět:
Ave, \ nevýslovné úrad zasvěcená,
gestemjeřečník každé myšlenky a každého aflektu,
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a nejdojemnější.
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yuasnlažíťto
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aby akce vhodně
se střídaly

akcent přl kázání a při vyučování ve škole

a nikdy tytěž ihned za sebou se neopakovaly. —
Hledíce k jakosti, nazveme akce krásnými, budou- li
význačny, sonhlasny s duševním stavem
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v 'm a s obsaheem řieč, správny a uhazene. V' 
značnost, charakterističnost přihlíží k incúvíduálnosti
kazatelově, vylučujíc nevhodnou a nevvsku riou imi
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vyšší poloze. Slavné a živé ujišťování V)jadřuje
kazatel, klada dlaň na prsa nebo pozvedaje ruku

Lake
Levá ruka
spočívá
lidněkuna přísaze.
okraji kazatelny.
Jen zpraVidla
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se jí
nějaká akce zvláštní. Nechybíme, když levé ruce
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slovo & Uhlazenost předpokládá školský výcvik,
stálé cwčeni, neúprosnou kritiku. jen tak jest možno
odstraniti neohrabanost, nemotornost atd.

osst sop

áž

nou čilostí. Tato nej

le'pe odpovídá velebným pravdám Kristovým í ra
dosti, jakou nadšený hlasatel nauky Páně projevuje
ve své činnosti. S tohoto stanoviska jest zavrhnoutí
náhlé změny v akcích. —-Otáz u,kdy v jednotlivém

k posluchačům anebo když jest vyjádřiti podivení,
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pohyb ruky pravěř5
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ruky
levě, střídá
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na r.eelý
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látky,
kazatelova
a poslu svět, naznačují ruce, rozcházejíce se o sebe.
eču.
y před
posluchači
vzdělanými,
eti dostačuje slovo, není akce Prsty přilěhejtež k sobě volně a nebud'tež přímo
k jířsnémuř
po? třeba, jako v přednáškách pro vztaženy, palec pak iievzdaluj se mnoho od ostat
ajimž
výrazu
tváře toli
ních prstů. Prsty odděluje od sebe kazatel, chce-lt

poslucliačstvo
vzdělané.
Popis jedno
tlívýc
' měně
.
ostava
těla— budiž
evna a
úžaspevný
aneboúmysl
ustrnutí,
zavírá vkša Ač
v oliv
ěst,
a
riailč
a odhodlanost.
ušlechtíla. Kazatel nesmí se dobati nehy ně soše v'jádri2
ani přejímatí úlohu kyvadla. ečník stojí ve středu kažatelský tělohyb tyto dvě akce poslední připouští,
kazatelny, nohy maje tak, že paty se dotýkají,
přecenatřeba,
nejméně
jenom
okam aby kazatel gehvaužílkecoich
jsou:
klada ruce zcela nenuceně na okraj kazatelny tím ajest
z ůsobem, ab prst aeskláněly se cřes
aokraž
lava skloněna,
nebudiž nedom
vyzyvavčá- lipřímo
vz řečnia
mírně
se obsah
zvlnbr;
štní
akce hlavou, jako mírného přisvědčení nebo zápor
něho vyjádření, případně pozvednutí hlavy vzhůru.
Vhodná změna posta vy se ovšem dovoluje při
affektech nebo obrací-li řečník pozornost k jedno
tlivým skupinám posluchačstva. Tvář kazatelova
budiž zrcadlem hlubokého přesvědčení, nábožen
ských cítův i pevně vůle, jež neleká se oběti za
Krista ukřižovaného. Vždy však ať jest zdobena

nepřírozenost
a stro 'enost,
nostJakož
nehybnost,
jednotv
most apríli
stejnotv
rnost,i ztmulá
špatná
imitace, porušený souhlas mezi akcia
m, ne
správnost a neohrabanost i náhlě střídání akcí.
Vzhledem k jednotlivostem za chybu jest prohlá
síti následující zlozvyky: roztahovati prsty, spou
štěti prsty přes okraj kazatelny, tleskati rukama,
ruce sl založítí, rukou hrozítí, tlouct pěstí, opíratí
se o loktte, ruce pozvedati nad hlavu, očí zaví
rati, očima těkati nebo jimi na (jednom místě
utkvíti, nějakou akci zakrýli si oblicej, přitlačovati

přívětivostí
a skromnosti vlídně
Oči obr
mě' ceny.
kazatel
ote se
příliš
na okraj kazatelny nebo i nahýbati 'Idr
se přes
okraj
kazatelny
eny a k posluchačstvu
Pohled
těkavý, utkvělý na jistém místě, mrzutý a nevlídný,
akcent při káaztáni a při vyučování ve škole.
jest vytknoutí za
.
aru ou A. (accentus, :TQOUtpČÍa, přízvuk) vůbec jest se
ridí se obsahem řeči ajejími částmi. jest rozeznávati silení hlasu na jednotlivé slabiky nebo na některé
v této příčině trojí polohu: nižší, střední a vyšší. slovo ve větě, ří adně těž význačný přednes celé
Poloha nižší objímá prostor mezi okra
rajem aza věty dle účelu e níkova. Dle toho mluuví se 0 při
telny až k prso um. Střední poloha mládá prostor zvuku mluvníckěm a řečnickěm, k němuž druží se
veevý i prsou. Od prsou do výše hlavy jest pro důrazný neboli emfatícký. Vzhledem na příz_vuk
mluv nický dbá kazatel'i katecheta násl. pravidel:
stor polohy vyšší. — V nlžši poloze pohybují se a)
Přízvuk v češtině jest z pravidla na slabice první.
ruce odstavců
v ú\odu vnebo
klidnýchypořátcích
no Má-li slovo více slabik než dvě, bývvá hlavní řízvuk
vých
řeči, při
mimo
o
řečník uka
zuje na předměty níže ležící, kkonžečiiě mluvi-li na slabice první, na ostatních slabikách lichych pří
o něčem, co jest ošklivo, špatno, zavržení hodno zvuk vedlejší h) Slabika prvni tratí přízvuk, kdyz
a ohavno. — Ve střední polohu posunuje s_e jí předchází jednoslabíčná předložka. V tomto pří
pboh rukou při jednoduc hčm vypravvování, při
paděpřízvuk
s_plývájako
předložka
slovem
v jeden
celek
výkadech, při důkazech, při napomenutích a v ne má
první se
slabika
tohoto
celku
Výa
priiiie'm cí.tu — Mocn)'-li však cit buzen, zvláště" jimku činí pouze následuiící zkráceně
je-lt blahý, příjemný, ovznáší kazatel ruce v polohu jednoslabíčně, jež přízvuki nemají: dle,

vyšší. Z pravidla po ybujc srue aapr

,zřídka

skrz. c) Slabika první podržlílfřnizvuk,
když0ji ppřed
ebo zkráceně
levá rukaa, někd obě ruce. Především třeba k tomu chází předložka dvouslabí<
ložky bezpřizvukově: dlee, ko,| krom, skrz. d) Pří
hleděti,
abš hrst,
Oto jestDalší
dlaň pohyb
a prsty,pravé
byla úplně
& nenucen
otevřena.
ruky
řídí se dle myšlenky, kterou ruka doprovází. Pri zviukuiietmaji:].
zájmena
jako
t,sěsi,příklonná
se, mu, ho,
kter (enklitická),
žníkdy nemohou

výkladu, otaázce avybízení k něčemu est pravá

ruka obrácena vzhůru dlaní, a jest le ce vzta
žena k posluchačům, jakobyysejím pravda, otázka,
vybidnutí podávalo. Chtě'e stvrdíti naučné věty,
dotvrdítirukou
jistou kazatel
pravdu nahoru
nebo důkaz,
hybuje
a dolů,vlnovitě
maje (po
laň
obrácenu k zemi. Popírá- ll co kazatel nebo haní,

státimnžazlačátku
2.b_lednoslabíčně
čí, lí, že,až, pak,věty.
zdba,
Jsou-li všakspojk:
tyto ásticle

ve
spojení
že-by,
a-b-y,s jinými, anabývají
p. 3.

řizvuku, předložky:
na př. čí--lí,
kráceně
dle kol, krom,as
sklrlz — Přízvuk řečnický Sll
nčjším hlasem označuje slova, ež pro účel reči a

pro posluchače maji největší ůležitost. jsou to
Šak
naznačítí
odmítání
zloře— z pravidla slova důkazná (verba probaatla) nebo
ení,chce-lí
obrací dlaň
dolů aopovržení,
zároveň táhne
ruku astranou,
slova, jimiž se vyjadřuje pohnutka (verba moventía).
jakoby něco odstrkoval. Pochybnost a nejistotu vy Tímto přízvukem v nikne jak smysl toho kterého
jadřuje kazatel, drže ostří ruky před sebou ve výroku, tak i usnad'i'iuje se posluchačstvu pocho

akcent — akcess
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ení citátů.

Přízvuk důrazný neboli

atický nabádá řečníka, aby nejdůležitější citáty
přednášel způsobem poněkud od ostatního před
nesu rozdílným a tak posluchače zvláště upozornil.
Děje se to tím, že řečník poněkud hlasem klesne
nebo i dle své p0\ahy hlas maličko zvyšuje a
v témž tóně zvolna, avšak mocně a slavnostně
celou větu, citát přednáší. _Uskutečňuje vyslovené
zásady okdyž
přízvuku,
kazatelv 'de
i ka
techeta,
dbátiplatně
bude sitěprospěje
prízvuku

písmen
hebr.
názvůhoněch
knih)t.soustavy
jpřízvučníky
oněch tří
poet.
kn h. A-y 3první
slovou
přizvučníky \
:21) t. j. ostatních 21 knih;
ne docela správné nazývají se také rósovými
a akcent „tam“ poetickými, metrickymi. Důležito
jest znáti přizvučniky, jelikož' jimi mění se význam
mnohých slov
a poměre
slov ve až
větěnase nepatrné
stanoví.
Význam
značek
hu
zbytky se v paměti nedochoval. (Srvn. Sedláček,
Základové hebr. jazyka 12—13, Starck, llebr.

ho ěho (exspiratorniho)a zvukového
(toni Grammatik3 8—
—12.)
est rozumětl

ckého). Exspiratorním prízvukem

jakost
síly,ž estaí tonickým
k vyslovení
slabiky, výdeCCOI'IĚI
slova ebo větJy.Prizvukem
ozna
čuje se různá výška hlasu, s jakouž vyslovujeme
totéž slovo dle rozličných významů, na př
tak? tak! V kazatelství jest správn' řízvuk na
prostou podmínkou jasnosti a krásy re nické, v ka
techesi pak jest ne ostrádatelným činitelem ve

v. acce
— atkacepitaěnítaxa
v. akceptace
taxa. — akce
tanti tav.tio.
accepta

akcess se zřenlm k beneficiím (acnctcssus, též

agggresssus ad ben cficium) má vlastně místo
u kandidáta, který a pokud o nějaké obročí

uchází a tím teprve jaksí„ ad beneílcíum accedi ?“,

dokavad po desi naci tím či oním způsobem řádně
provedené beneicia ještě instituci kollativnl ne
nabyl. —Zvánnbyl však a- ení též onen zpusob obsa
m směrutechnice
svědomité
péče a Vyžadujeí
pozornosti.
síprávné
vyu ovací.
tudíž v obo zení nějakého beneficía, hlavně biskupství, jež papež
akcent v církev. hudbě v. accentus. -— Ak

vykonal,
udělív jekanonického
osobě nezletilé,
takové.obročí
která
cent hudební ve středověkuv. neumy.
pro nedostatek
věkut.kj.
knabytí
akcenty biblické (přízvuky, přízvvučná zna toho byla ještě nezpůsobilou. — Mimo to mluví se
v právu círk. téžo výhradě a-u k obročí (reser
mení) ljsou značky, kterymiž massoreté v Vll. až vatio accessus),
když
totiž
někdo
vzdává
1x. sto po Kr. opatřili původni hebrejský text

se příslušného nároku na beneficium nebo bene
biblickŽ.
odd iují větu
od věty,
prvnípřízvuk
polo ficia ve prospěch 'iného s odmínkou návratu, nebo
VlCl
v ty A.od5. polovice
druhé;
označují

jednotlivých slabik slova (přízvuk slovný),u uka když obročí se někomu u ěluje s podmínkou resig
zují, zdalis oo smyslem svým k následujícímu nace na ně buď ve prospěch toho, kdo volbou nebo
slovu se druží čili mc (přízvuk včtový), ako potvrzením ji při zadávání beneficia působil, nebo
nečně jak třeba měniti hlas při z ěvném recito ve prospěch osoby jiné. Na koncilu trident. (sess.
vání textu biblického. Za starod vna Hebreové

.d eere.í) všeliké akcessy (a téžrreesgr ,

řadili písmeno
nerozdělujíce
od uzakázány,
r.)cve příčině
jakýchkoli
osob acjak'
chkoli obro
slova,
větuo kvty.lsmenl,
Pozděj
označován slovo
v pismě
což ius
V. konstitu
„šomani
ontií
konec věty (v poetických llknihách konec verše)

ticis“ učinil, tak že jen papežská ClStoliceze závaž

prázdnou
mezerou,
kteroužpjmenovali
j. kovýmto
ných příčín
a. (i legress)
povoliti
může. jinak
zář
rez; věíu
paknnazýv
uq t.j písqá
část záře
obsazováním
resp.
resignováním
sez tai
zem vytčená. V pozdě' ší ještě dobé, jak se zdá

vsstoL
(:)
zvanou Vl.,
Soi označován
ás uq t. j.konece
km vět'. dvoutečkou
.
značky
sóf pásúq massoreté netoliko šetřili, nýbrž zavedli
také všecky ostatní a-y v textu hebrejském. Zna
ménka ta slovou hebrejsky tcaním, se zřetelem
pak k významu hudebnímu ne ínot. Přízvučníkem
rozpoluje se věta neho ver, a každá polovice
opět na tolik llú se dělí, kolik v ní obsaženo
poa mů
samostatný.ch
Grammatikově
pokládali
dou polovici
vě neb
verše za zvláštní
říši,
kterou ovládají nejv tší rozlučovačí jako cíísař
'sou to: s ílúluq, 'athn ác 11,se oltál, hlavní od
lly menší „králové,
hlavní 5 upiny v oddílech

něnou nedovolenou úmluvou a výhradou vzniklá
simonia confidentialis „per accessum" , která je
stíhána ipso facto censurou exkommun. papeži
prostě vyhrazenou (konst. „Apost Seddis“ č 9..—)
C . Ferrari:, Prom
mtap bíbl. can. v. acccssus;

Hamer,
Die kirchlžl
Zo.l
ensuren, Paderb. 1884; Nil/ner
Zítcě, Círk.
pr.
pti:

akcesss (lat. a ccacss us od accedere—
_ přistoupiti,

p_řipojitise) jest dodatečná volební forma, kde vo
livečo
vykoonaném skrutiniu (a. I.), při
němže však žádný kandidát nedosáhl předepsané
většiny, přistupují svým hlasem k někie rém
mu z kan
didát ů, enž bvl při skrutiniu tom obdržel aspon
jeden platný hias, ale jehož sami ři něm byli ne

„vévodo vé“ čili „knížata“ a jednotlivá slova
načcžs eahlasy na kandid ta toho jak při
těchto skupin „hraba ta“. Tyto rozlučovaci volili,
skrutiniu, tak při akcessu soustředěné čítají do
přízvučníky(accentus disjunctivi),
ichž se

rozeznává 18, slovou Mr. mafsiqím ane mela hrom
a —
měn
př A--uv užlvánonov
o pape užší vodlbž'
ad.y
jako dodatečné,
kím (králové), s arím (knížata), aneb jedním slovem žádný kardinál neobdržel při skrutiniu nutíeíédvou
t. „dominí“ (páni).

lova jeden po em tvořící třetinové většiny. Lístky pří bezvýsledném skru

odevzdané se tudíž nespálily, nýbrž uchovaly
označují se vl),
přízvučníky
sluěovacími
conjuncti
hbr. ešáretí
mt. j.(accentus
„sluhové“ tiniu
se na stole. Hned po té pak vyplnovali kardinálové
sluhů jest 9 a užívá se jich bez rozdílu. Čtenář

zvláštní pro akcess určené a hstkům při skrutiniu
má ustati hlasem po slově o alřeněm akcentem užívaným podobné lístky, na nichž vš
ro
rozlučovacím, a to měrou vgtší při posledním střední rubrice misto slov: „Eligo in Summum on
slově první polovice věty nebvverše, měrou ,: tiílcemR. D. meum D. Card.. “:stálo „Accedo
nejznačnějši na konci polovice druhé (polovice ne Reverendissimo Domino meoD. ar
"Rub riku
jsou však vždys ejné; na př. lKrál. 61 zaujímá tuto vyplnil kardinál-volič jménem toho kardinála,
rvní polovice 23,3'eřádku, druhá1 pak jen 3 slova).
kterýsám
již při[skrutiniu
volen, přistoupiti
ale jehož
bvl nevolil; jinými
nechtěl-b i1 však
ID

ěkteré přízvučnéaznačkš' kladou se na začátek
k11žádnémukandidátovi od jiných volenému a chtěl—li
slova
(praepositivaťáto
jihsoustava
na písmeno
posledni
(postpositiva)
—
a-ů v textě
mas tudíž takto setrvati při kandidátu 5\ém, jemuž byl
při skrutiniu hlas odevzdal, vyplnil svou rubriku

soretském
všecky
vyjímajíc almy, slovem „eNmini" (:ac ccedo nemíní). Ostatně
knihu
jobaplatPipro
íslíov
i; v knihy,
těchtotřechpoetickch

pak lístek akcessní jak v horní (Nomen, tak v dolní
knihách jest jiPnásoustam, složitější a ze\rubn'
odo určování tónu. Akcentyt to druhé soustavy rubrice (Signa) musil býti vyplněn pr vě tak, 'ako
slovou Itór. tam (;Rn
složeno ze začátečních lístek skrutmia, a musil tedy míti totéž heslo i íslo
.—
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a býti zapečetčn touž pečetí; podobně při ode
lístkujako
tohozachovával?
se tytéž
obřadnosti
avzdání
formality,
pri odevzdán lístků
skrutínía,
leda
že neopětovala se před odevzdáním 'ich přísaha,
jelikož již v přísaze před skrutiniem sk ádané vzpo
menuto íakcessu. Po odevzdání všech akcessních
lístků následovalo jich sečtení a navléknuti na nit,
načež dálo se konstatování výsledku a- u tím způ

nemající,
zvali
se a)t
1. i,
přívrženci
haereti
ckých
stran
a to:
kteřín různých vEfesu
r431 nedrželi se ani Cyrilla Alexandrijského, ani
jana Antiochi'ského; b) eutych íansky čili mono
tysitsky smý lejicí bývalí přívrženci patriarchy
alexandrijského Petra
onga, kteří se zpěčovali
Ěřijmouti Henoticon čili unlonistickou formuli císaře
enona,
k radě dal,
biskuprijeti
a konstantino
pols
ského kterouiatýž
Akac r. 482v
jeji všem
sobem,
že
všichni
tři
skrutátoři
prováděli
nejprvei
zdlouha\ou kontrolu lístků, aby z'ístili, zdaž pri nařídiv. Přísní monotysité odtrhli se od patriarchy
akcessu kardinálové, odevzdávajíc hlasy své na Petra Mon a, jenž Henoticon podepsal, a obdrževše
jménoa
.,
ěhem
uopět
v
různe
sekty se roz
jméno některéhok andidáta, zachovali se přesně
dle ředpisův a neodevzdali hlasů svých témuž kan
dělili.
řádným patriarchou
alexandrij
kým uPosledním
znávali a. Timothea
Ailura. S počátku
ne
didftovi
při akcessu
skrutiniu,
kte měli zcela žádné hierarchie a křest sv. udělovali
rýmžto účelem
vyhleJakyo
al sepřilístky,
majícíza tutéž
pečeť, otevřela se ydolejšíyrubrika („sígna" a lístky vodou svěcenou, kterou o svátku Epifanie z kostelů
akeessní a skrutinia se srovnávaly, tak e kd b
vzali.
_spojeni(v.
byli .;)
těž cBarsaniani
Bars
uittč S&nimi
Essíaamité
ti, kdo ž čili
usnesení
se b lo konstatovalo, že některý kardinál volil té o nu
kan ídáta při akcessu jako při skrut'tíniu, bjl hlas ta koncilu chalcedonského (r. 431) potírali; d) stou
kový prohlášen neplatným. Po skončení kontroly penci různých haeretických sekt, o nichž zmiňuje
nneský vessvé
této sčítalí skrutátoři a revlsoři hlasy, jež na téhož se sv. lsídor SevillskýaaAdo Vien
kronice. — 2. Klerikovč, kteří k žádnému určitému
kandidátabpřidocíleno-lí
skrutiniu ani
a při
řádně
připadly
taktakcessu
to u žád zcela
ého kandi
kostelu připsání nebyli (v. absol. svěcení).
dáta potřebné většiny dvoutřetinové, lis ky se 5 při Sv. lsídor Sevillský ve svém s ise De ecci. off.
míseným senem nebo vlhkou slamou spálily a hojný il. 3. píše o klericích akefalntch zvali se též cau
černý kouř oznamoval lidu venku čeka ílClmU z tivi)ta ak:to „Duo sunt g_cneraclericorum, unum
výslédnost
volby, načež
musilo
býti
přikročenoeke
ecclesiasticorum
skrutiníu novému
(buď toéh
ž dne
odpmedne
, bo aliudaaceph
alo sub
rum,regímine
i. e l_epíscopalí
capite,degentíum,
quem se
jiného dne). jestliže však sečtením hlasů skrutinia
quanturotignorantíum.
Hosneque
nequeeinter
laieos saecu
|cíorum studia,
inter clericos
religio
a a--u dosáhl některý kardinál většiny dvoutřeti larium
novč, byla volba ukončena, lístky se spálily a bílý detentat divina, sed solutos atque oberrantes sola
Ti bisku
slaby kouř (sfumata yblllíduuznamením vykonané turpis vita complectítur et va
\olby. Kdyby dva kandidáti bylloobdrželi řes dvě pové, kteří nad sebou neuznávali hierarchy v ššiho,
aí'rm
třetiny hlasů, byl papež em ten, kdo obdr el hlasů zovouce se proto te'ž autokefalními
\íce; kdyby b ll měli hlasů stejně, byla nutna volba
Dle Bin
nšglhama(Antiquit.
zváni
ová. — Pri řívějších volbách papežských a- u se Zář/Jahn).
a) původně
Vl
chní metropolité;l. 216
b) na)
ti metro
užívalo, ale při poslední volbě 1903 oda upro tak
polité,
kteří
ipo
utvrzení
zřízení
patriarchálního
rozvláčnost a komplikovanost “réhou uštěno a vo
leno jen skrutiniem, z něho vyše jako papež kteří
zůstali sice
na patriaršich
nezávislými, c)
podléhali patriarchovi,
ale biskupové;
žádném
kardinálSarto—Piusx., který konstitucí„ Vaca/Ile“ metropolitovi; d) biskupov,e kteří neuznávali nad
caj.
.
.
sebou ani patriarchů, ani metropoolitů. Co se a-mit/z
\oRlbčgggpežsklé_
vůbec
odstranil.
(Archiv
fůr kath. metropolitů druhého způsobu sub b) tyče, byli
Pokud
při jin
'ch kanoni
jimi metropolité na Cypru, v berii a Armen
ckýchvvolbách_ akcessu se užíva, stanoví sta před zřízením patríriarchátu cařihradskeho byli jimí
tuta příslušných korporací a institutu. Obecné právo též metropolité Asie prokonsulárni, Thracie, Pontu
církevní o volbách kapitulních stanmí ve příčině
a-u, e t,am kde zachována přesně forma stano aklejský),
Kapadocie
(bisk.kánon
ánteský,oncilu
caesare
jský a hera
až '28e
chalcedonského
vena ca.p „Quia proppter“ (52) de Elect, nemůže
podří il patriarchovi konstantinopolskému.
ten, jenž dostal prl skrutiniu polminu hlasu, ři o45clo biskupů a-ních způs u třetího sub c,)
stoupití svýmhhlaasem ám kv lé své, aby naby b ly jich ku př. v atríarchatu cařihradsk m přes
většinynadpoloviční,
,všjímajic
případ,
by pouze
a v jerusalemsk m 25. gac(o příklad a-ního bis
dva
kanovníci “bylivolí
| a prípa
a,d kdekde
forma
ka it.
„Quia propter pří skrutiniu zachována nebyla.
kupa způsobu
čtvrtého
c) uvádí jerusalemský,
se od Valesia
(Not.
k Eusebiově
H. E.l(slu23bísku
tlobněnemůže po publikování skrutinia vykonanéh0 dříve než se stal patriarchou Avakg .dle Bin
ng
hama
byl pry
rýtýž biskup odřízen metropolitovl
dle
předpisů
cap.
„Quia
propter“
většina
přistou
iti k menšin (Ctr. Řez/oř: XV. konst. „Aeterní caesarejskému
a patriarchovr antiochi '.skému Za to
atrís“ a „Decet Romanum Pontificem“; Ferram,
Prompta bibl. can v. accessus a electí;o Lucia: Biisnkgh
mdle
Sozom
mne aa 7. ET irndy
l. 1 ve
uvádíSk
jako
pkuam
a-ního
bisku
kthíi.
Let/or, Le conclave, Paris 1894 Piu/hw, Kirchen Biskupové římští, ačkoli oni jediní lným pr vem
recht, V. 715 sqq., Anonymur, íe Pap stw ahl, ihre mohou se zváti autokeíalnimi, nik ys
akne
Arcibiskupové ravennatští snažili se sice
Formen
etc.,
Pius X.,TPraha nazývali.
' _ýž
v „Miinster1812;
katol. duc Pic/za,
1903).
o nezávislost na patriarchátu římském, avšak

7.25prosín
ce176

akce
spři

ao;

akcidencie (: accidentialia, casualia) zovou se
po -Encyklopaedie,
dlouhém boji úplně
on příjmy duchovních osob, jež nejsou stálé, snahy
(KrauJ',ty Real]. 29.; se„ztroskotaly.
Her euro?/ler,

ný rž prekérní, tvoříce opak stálých důchodů
jejich, a nebývajíce tudíž pojímány do fasse. Sem
patří růz
něž každoročně nebo
čase žádatí dlužno a jichž poskytnutí nebo ode
přeni jakož i výše závisí na vůli osoby třetí, jako
jsou príspěvky na dříví, naturální, nadlepšení a pod.

akeldentářlv. synerglsté.

akefa tui knihy zovou se spisy, jichž začátek

se nám nedochoval.

kevnídjep151535nn.)
Kirchenšese_hichte,l.n479, 507 nn.; krajtu/ek, Cír
van, 1. Hans
v. Aacheen. S.
—2.jeronkym
v. Aken
Bos ch.
3. Konstantin
]., 71. 183
v An
ntverpách, prof. bohosloví, uveřejňoval applog.
a polemické články v růz. časopisech (na pr. La
table des „Monitaysecreta“ vPrécls historiques“
1881), konal 1876 v Gentě theolo ické apřeednášky

pro laiky, věd. de Maistrův spis„

1l884); z. l889
min (v.ruggy
Achmln.
akefalově
(ůxěrpalm, aceghali),
tolik
bez známkami
hlaví,
hlavy neuznávajíci,
vy ší hlavy
nadcosebou

spo
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dynastie města L'r (Chaldaeorum, nynější Mgghneir),
Akkllba
l_(Aqiba) ben alosef,
učený rabín,
osáhl proslulý
věku 120
Vy z ojmenována,
kdežto jižní Babylon ezvána
učokvaliv Lyclděo nKrv ]abne (dle sanhedr.l v Bene
near, sumersky Kiengí. Znnálmetedy 'iž od
Beraq). V povstání proti vládě řimské_stál na straně lV. tisíciletí př. Kr dějiny m sta Agade neb kkad.
falešného mesiáše Bar-Kochby; při doobytí Be Poloha města klade se nyní na zá ad blíže od
tharu byl od ímanů jat a na rozkaz císaře Ha Bagdadu, na kanálu, který vystavěl ammurabi a
driana r. 133 ukrutným způsobem utracen. A. jesst
jednou z jsiavnějších autorit, na které se talmud nazval Nuhušnišl (=b oí,hatstv oplývání lidbíu)
odvolává
ársikalo se o něm: „Co Bůh nezjevii Moj-S Prvním lnám dosud známým králem města A.
argon ,.t zv veliký, zakladatel _prvníveliké sv 
žíšovi, zjeveno bylo A-ovi“; „Kdo se odchyluje
vBa
od A--y, počíná si jako ten, kter' se loučí se svým tov říšekbabylonské, se sídlem, jaask
lgonnsídlo své z A--u prřevložil,
životem “ A. stals se vyznamnym hlavně tím,že bylonu
když dobyli.n
těž yjližní a abylonie,s
Elamu,
Syrie-Paie
stíny,
Mesopolamie,
prom
nd 1 až
na Cypr.
začalp
sáti
tak
zvanš'
ustní
zákon,
t.j.
židovský
Na
sklonku
svého
života
dliesnjedne
babylonské
tradicionálnl výklad z kona Mojžíšova, a tím základ
položil k soustavnému sestavení pozděší míšny. chroníky (King, Studies in Eastern History vol. 11.
Hleděl \šechna ustanoveni tariseův za eho doby str. 43.) byl obležen v A ade ode všech vzbou
platná vyvoditi z textu Pentateuchu a tvrdil, že řených provincií. Sargon v ak vytrhl z města a po
vu. To bynsnavědčovalo
v teuxt
m vše, ijednotlivá slova a písmena razil vzbouřence na hlav
zdánlivě nahodilá, tají v sobě hluboký význam. tomu, že jeho sídelním městem zůstalo přec Agade,
Právem možno nazvati ej otcem talmudls mu. a ne abylon. azývá se
mšar A,gade král
dský. Jeho syn a nástuspce, () kterěm praví
Bylo mu připisováno také 110„Sefer ezíra“ (Kniha akkads
stvořeni), ale novějším badáním ilo toto bylo novohab. král Nabů-ná 'id (556—-539, že panoval
tpřed ním (tedv kol1. r. 37 ), užívá vedle
uznáno
za Akullnar
práci několika stoleltlii.li
Aklllna,
nejčastějšíhotitulušar Ři brátim arbaim (_kr
Akimoov lvan Akulmovlčqurliis.ama11ř,17. 1753,
stran ksvdětových)
iluA ade
—bůh
ašar téžA titulu
aed —krá
měs
sta
A-u,
1814 v Petrohrad ě, poby njěaký čas v Italii, čtěřtaA
kdež oblíbil sobě jako vzor hlavně obraz Guer kteréa těžkkvdjuednom nápise výslovně zve městem
svým. Pak z této dynastie známe již jenom Bin
cinovy.
Ml. [_mimo jiné íkonostas alexan ro-něv
ského kláš
akinř'evščina, sekta založená Akinfiem Petrovi Eání---šar ali-ho, syna Naramsinova, který však již
rálem
nejmenuje,
a bratra
královakrálů.
Ubll-Ištara,
též
asi se
z Agade,a
nápisy
neznámých
čemGračevem,kupcemvvSamaře, na gočátx
. T/mreau-Dangm, Die sumerischcn und (a rvn.
stol.kindyn,
'(jest to Akindynos
odvětví sekty
dischen Kónigsinschriften, Leipzig 1907 str. 102 nn.)
v. molokansk
Acíndyn us.
Akka,
aAkko, Mr. Akkó, LXX 11K7Ú, pobřežní Po té vyskytuje se jméno A. v títulaturách králů
město palestinské, 13 km severo- východně od z dynastie města Ur, která vládla 117 let a jejímž
poloostrova, 'ejž tvoři pohoří Karmel, založené zakladatelem byl onen svrchu zmíněný Ur-engur.
Chananejci, pri rozdělení země zasiíbe ně přidělené ŽI—Iil)re;/1l,BE\.'Ol
str. 46.) Officielní titul
kmeni ser, kte 'však Chananejské z něho nemohl čchto králů je: Iugal uríkima lugal ki-en-gi ki-uuir
vypuditi (Soud. ] 1). R. 312 př. Kr. vyvrátil měs to to

ge _ šar Urimsar má

erlm uAkkadim —
_král

města Ur, král země umeru a Akkadu. Tu po prve
sáno Akkad ideogrammem _uri,který známená též
rarl u—
_a města
ArmennA-u
ii. Zda
souvisi tomtou
sumerské
jméno
Zmínku o tomto městě nalézáme častěljí22
v knihách krajiny
se sumers
ru_— město,
že
machabejských
—20slvojí by se tak jmenovalo A. jako m smto par exeellence,
2Mac
45. (1SMach.
Sv. Pavel vraceie *“se 12třetí
cestycprodlel v Ptolemaidě den u tamních křestanu podobně jako se jmenuje Sumer kiengi—_ zem
Luz ěšozn, nelze určitě tvrditi. Po pěti králich
(Sk. a .217). Záhy (jiževe 11.stol.) bylotuusídlo bi
skups
jež se
podr
bylo metropolíl
R.
638 é,
dostalo
vreizno
mocSaracenn;ů
byvš_ll ltyrskš.
0 z této dynastie nasstoupila dynastie města lsinu
po přemožení,
jakskteřízd,á
dynastie
Urské.
itala
16 králů,
vládli
225 let
6 měsíců.
byte Balduinem i., stalo se důležit'
přístavištěm celkem
križáků; po dobytí jerusalema
aladinem 1187 Otticieiní titul této d nastie je: iugal i- linki-na
1uga1 ki-e-n- i ki-uri- ar lsin šaar árnt umerim
usadili
tu].johannitě
(načež
A. zváno
bylo
„St.
an d'seAc
' 1291 po
odruhěm
obléhání
Mame
u Akkidim.
králem _této
d nastie Ku
byl konci
lšbi
neb (dle nnim
Thurgau-Dany
na) lši
luky dobyto.rNyni jest A. sídlem sjednoc. biskupa ura
ritu melchitského.

Ptolemaeus Lagi, načež Ptolemaeusěll. jeho syn v
stavěl město nové, zvan
o ně Ptolema

ttoéodynastie
Libit-lštara
clzívvoojsk5. krále
oBieabyion
dobylom
mčsta Nivtrhlo
puru
Akkad (hebr. 'I_D\', Lxx Archad neb v někte panováník
azbavnlorlasi
vládyNannarav
Libít-Íštara.mstě
eho Ur,
bratrutekl
nan
natum,
zboha
se

rých rukopisech
Achad) jméno
Gbabylonskěho,
které
přichází jednou
ve St. města
Z. G.en
1010)jako
jméno jednoho ze čtyř _rnst, jež tvořila počátek
íše Nimrodovy v zem'
.
názvu
u m e r). Správnost masoretskěho textu aapunktace
přesně potvrzena nápisy klínovými, v nichž na ne
sčetných misstjech méno to přichází jednak jako

o pomoc" kze knížeti

jihobabylmonskému v Larsa,

který, jak se zdá, za zmatků těch strhl nzasebe vládu
v
celé aBarbylonii,
jakajeho
titul: naznačmatt
král Lazrsy,se zdá.
král
z Uru
áŠlumeu
eru
kkadu,
Dle všeho ávšak vliv Gungunův netrval dlouho, neb

obnovil
znovu vládu
dynastie
lsin
nu. V za lsinu však
příbuzenském
poměru
stál
jméno krajiny resl .království, jednak jako jméno zUr-Nínib
města, oněmž té onomu království měna se do
předchozrmuekráli
Libit-lštarmi,
stalo. ůžeme totiž nyni s úplnou jisto ou tvrdití na knástupců
Ur-Niníbovy'ch
spadá, aknevíme.
se zdá Do
dle obly
Hi 
základě K (Ku'undžik, signatura tabulek Britickeho prechta, těž doba panování osta ních králů z Larsy
musea) 9906 Bezold, Catta.l 111.str 1049), že si a ru, kte itéž dle toho, jaakeho vlivu v Baby
delnl město Sargonal. (který panoval dle udání lonii požívali, osobovali si titul králů sumerských
Nlr- mer,
krále Nabů—ná'ida kolem r. 3800, dle nejnovějších a akkadských, jmenovitě Sumu-l
bad
mez l. 3000—2700 ř. Kr., srovn. Sin-iddínnam,jakoži idoba panování králů z Uruk
(bibl. Erech), Sin--gnšida a Sin- ámila. Po smrti
Mlýn:/rt: Agae
BlatžylonianExpedition
vol. XX.
str. 45), posledniho krále z dynastie lsin n. Bism"je n Bis
sumersky
vané jes
est tootžno
s městem
mja), Rim-Sm syn Kudur—Mabuka,krále elamského,
Akkad,kr oe Ur-engura
němž i cel(mezi
severní
Babylonie _jížrza zmocnil se lsinu, porazlv asl Sln-idínnama, krále
doby
7. 2500—2200p

Akkain — akklamace

z Lars
rs,y
nabyl
rozhodujícího
jižní Baby
lonii
a přijal
vedle
názvu „králzvlivu sv ",též
název
krále Sumeru a Akkadu, a byl téžžaps nem v městě
Uruku a knížetem v Nippuru, ošetřovatelem Uru.
Ale vliv elamský trval jenom kratkou dobu (asi
30 lee).
c mu učinil slavný král první dynastie
babylonské
prvnízase
po Sargonovi
'e
a31. llaommurabi,
esvého který
panování
spojil celou1.
Bab 'lonii severni ijižni pod svým žezlem a přijal
snacřtehdy název „šar Sumerim u Akkadim', aspoň
výslovně o sobě pravi (King Letters vol. lll. str.
188 n)., že m od bohů Anua Bel svěřreno pan

209

rabi — druhý Sargon — původně král jen severni
Babylonie,
polgodrobení
l_šabyloniedopomohl
ja
aksi k nadvl
jazykujižní
semitskobabylonskému
a že jeho doba jest klassíckou dobou literatury
starobabylonské, jak bohatá literatura prvni '

nastie babylonské,
jak úřednídokazu
a ottíci
nade vší pochybnost
uje. lní, takksou
kad

v rabínské

literatuře.

Staré židovskéAtradice

neshodují se v Iokalisaci Akkadu. Dle palestin
ských tradicijeAekkad totožno s Nisibis (Targ.
Jerus.). Sv. jeron ým a litrem Syrský souhlasí ve
svych kommentářyíchs tímto názorem Babylonské

ství nad zemí. umeraa,Akkad že způsobil vzejití autority považuji Akkad za město Baškar tneb
nového světla Šumeru a Akkadu (HZ. column. V. Kaškar — v. Rabbinowitsch „Dikduke Soferim“;
8), že v prsou svých nosi lid Šumcru a Akkadu
676), kteréžto město několikrát
coL Xl. v. 50). Tolik o historii města a krá _lastrowu„Dict.“
v Talm ujmenOVáno na př. Joma 10% Jeho po
však .je_nejistá.
( rovn.
nokia/at
lovství
—]lnakže mn
onho vnevime
o městě loha
dia vol.
Lrhratura:
F. ?míJ/t
H. Wa.:.raóall,
Akkau,dakkadského.
než to známo,
byla
něm uctívána
Sumerische Frage, Leipzi 1898, kde všecka lite
bohyněboha
lštar,Anu.
kteráTěžtam
měl'a p(řijmi
Anunitum, ratura o té otázc
žel-g
1898 uv;edena
dcera
vnápise
ebukadnezaral.
col. II. v. 50 mluví se o Bélit Akkadi, což je jistě Haupt, AkkadischecundžSumerische Keilschrifttexte,
lcštar. Chrám jeji v městě tom jmenoval se E-ul
Leipzig 1881—188
, I'. [van/)!,
Die Akkadische
Berl
rlin 1883;
..Strarrmaier,
Alpha
maš, a Hammurabi ve svém zákoníku (ZH.cc.ol IV. Sprache,
v. 48 nn.) výslovně uvádí, že pečoval o její chrám betisches Verzeichnis der ass rischen und akka
dischen
orter, eipzig 1
C. F. Lclmmnu
a snažil se svými
skutkyv jíBibl
se! zalíbitdi
ne Šamaššumukin, Kónig v. Babylonien, Le1p11g1892
bezdůvodně
jmenováno
dpoZajisté
Erechu,
kteréžto město bylo sídlem zvlláštniho kultu bohyně
rut,
he
reat Cylinder lniscriptions
ince, Ma
lštary-Nan_áy, která tam uctívána byla ve chrámu (A B) 01 Gudea, Leipzig 1899;
:ndům
hse). — jméno Akkad má důle terials for a Sum
merian Lexicon, eípzi 1905—190
žitý význam ve vnývojigrammatických studii baby ili vol.; Zmlmzrn & PV"a,b/zr Die Keilínschriften
und das lte Testament lll Aufl Berlin 1903;

lonsko-assyrských.
tot žsou
podnět
tku klínověa
pojmeno Alfred 7:7emmcz,rasalte'1estament
váni
řeči, ve teré Dalo
psány
nápisy

ím Lichte

des alten Orients, Leipzig 1906, F. human-Imu
jež různí se od nářečí semitskýchře Nebylo arci? gi,n
Reclierches sur I'orlgine de l'ecriture cunei
'
ie sumerischen und akka
pro to žádného přímého dl vodu,
tu tak pr) forme, Paris
jmenovati.
ch bný závěr
oftlcielního
titulu
králůJenom
bab lonských,
kde z ko uho
mer
družis
dischen Konigsínschrííten, Lei zíg 1907, C/l. I'm-ray,
Akkad, svedluuence k domněnce (jako Haupat). Manuel de lAssyrioIogie vorl, Parris 1904; 0110
že tento jazyk — neb aspoň 'eden jeho dialekt Weber, Die Literatur der Babyllonier und Assyríer
me-s-al — zváti dlužno akka ským, když jeden
Letters
of Hammurabi lll. vol. London
18 and inscriptigns
' tudesi
dialekt, t. zv. Eme-ku,výslovně zván est lišan šumerí. Leipzigl
K tomuto jménu pojí se dále cel důležitá pole in Eastern History vol. l-lll. London 1904—1907;
mika mezi t. zv. sumerísty a antisumeristy, v jichž Halfar, Le Sumérisme et l'hístoire Babyloniennc,
čele stál a dosud skoro již osamocen stoji Halévy. Paris 1901; ř/ammrl, GrundriISSder Geographie und
ež o tom viz při hesle Šumer ( ine ar). Geschichte des Alten Orients, 2. Aufl. Mtinchen 1904,
Zde budiž pouze poznamenáno tolik, že je nyní Prášek, Děj. starov. národů vých. Pra ha 1899. Hal:
Akkain (Mr. Haqqajin, LXX sloučením dvou
naprosto jisto, že akkadštinou nikdy nebyl jmeno
ván žádny dialekt řečl oné nesemitskě t. zv. su jmen Zanooe a A;Za7.ava1_u)_ město v ohoří
merské, nýbrž naopak žej azyk babylonsko--assyr judss,kém o němž zminka se činí v _los. 5“ ny
s_kýzván v klínových nápisech akkadštinou v pro nější Chirbet jaqin, ja od Hebronu.
Akkaron, IIb/'. 'Eqrón, LXX zlzxagwr, mág.
livě proti sumerskému, jak již duchaplné tušil od
1782 otec assyrollogle
e.rt Pot vrzentm toho Accaron, Acron, vnápisech klínových Am--qar-rn- na,
v nížině setelské poblíž moře, jedno z
jest zlomek
(k.14013
dopolněaídle
k. 11856
[šapliš]
ak-kada-a e-liš
šúu[--merij
_ dolejší
řádka
(ba město
hlavních měst filištínsk'c.h Tarn Filištínští dopra
bylonská resp. assyrská) akkadsky, hořejší su_mer víti dali archu úmluvy 1 Král 50.) V A-u uctívána
bylammodla Belzebbtíb (1 Král. 12-16). Nyn. Akir
sky
svpsána).1
Podobně
na
berlínské
tabulce
signa
tuury
. 1200 uveřejněné od Messerschmidta

vých. od jabne (Jebná, jamnla).
Akkes,lz/n-'quěšL \'X 'I7aá, Exzíg, 'I'szr;
vno.0.LZ
_Literatur-Zeitun
Vlll.
7. col.(Orientalístische
2)8 nn., kde pre
eklad sumerskžn)řádky
otec Hirý thekuítskěho (z Thekua), jednoho z vy
do babykllonštinyzván ak-ka-du-ša —jeho akkadský
(2 Král. 2390,
sc. přek
zní. — jakmámrne si to vysvětliti, že Biakrajíůích 2131,0)jovníkůDavidových
grávě
-baby
jaz k hledati
nazvánsluší
akkad
kklaaam ce z lat. acclamatío (: provolání, sou
tinou?selmitskoPříčinu
tohoonský
asi jist
ve
zvláštních poměrech ethnologíckých severní Baby— hlasné voláni)jest ]. způsob volby vykonanýtím
lonie neb Akkadie. Tam totiž daleko silněji, již z ůsobem, že všichni voliči jednomyslně, beze vši
od nejstarších nám dosud známých dob, v stu uje predchozí úmluvy, a s pomlnutím všeho, co by volbě
vliv semits ě vrstvy obyvatelstva než v aby onii nebo voleněmu bylo vadou, jakoby Duchem sv.
jižní čili v umeru. Hned první nám známi anov osvícení, srdcem [ ústy na jednom kandidátu se
níci akkadští Sargon l. a Naram
.resp. shodn'ou a jej zvoleným provolaji; odkudž zove
na počátku lll. tisíciletí př. Kr. žlvaji ve svých
se tento zpusob
též „electio quasi perEel
inspi
rationem“
(cap. volby
„Quiap
nápisech Šazyka semitského, kdežto v jižních stá
6. .světci,
astara
zvoleni sv.
biskupy
ně
tecli a mjediným
stech Babylonie
ještě pobyla
celásumerština,
skoro dvě kteří
jako způsobem
ku př. sv timmhrož,
kul,áš
tlsicileti
úředním jazykem
terá arciť dosti jasně poznati dává, že ti, teří sv. Severus (c. 8. D. 61), ano Ferrarls nazývá volbu

jíOJDÍuši'ttaké
nejsouporozumíme
již Sumerové
čistokrevní.
tři světců
přimo
per mspírationem“
tento
jest„electio
dle konst.
Řehoře XV.
nynírozenl
tomu, &že
Ham
mm-u t_ěchtozpůsob
Český slovnik bohovčdný |.
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Akko — akkommodace

„eAeterni Patris“ a „Decet Romanum Pontít “ pří-_ na ně \ázal učení své a je tím snáze íozšířil;
aneb negattivně dogm atická, když kdo
pustný
při ak
volbě
papežské,
ku _|_)latnosti
n,utno iaby
.tklamace
ta stavpřisčemžklaus
ekon
nepravým náhledům neb naukám úmyslně mlčí
aneb jen nepřímo je zam1'tá. .4. to rmálni (paeda
gogická, morální) týká se způsobu, kterým hlasa
klavnt,
ode
všech
přítomných
voličů,
bez
ředchozi
úmluvy,
ato
hlasit
slovem
„eligo“.
Také
onstítuci
ax. „lVaamc“ z
5.
cap. V. num. 55 tel viryn áhledy a nauky své por);dává když totiž,
(Archiv ftlr kath. KR ]
,seš. 111.str. 509 n) voll)a přihlížeje k potřebám, schopnostem a mravní po
pa eže pe_r a-em čili per quasíínspiratíonem po
jen takově
nauky a \__;tje
akové
míře aposluchačů.
takým způsobem
jim předkládá,a
po
dr ena, při čemž o ni stanoveno toto: „ rímurn, vaze
haec iorma electionis adhíbere potest solum in chopiti, obsáhnouti a v životě svém potřebovat
Conclaví, et eo clauso. Secundo, dehet lieri etectio mohli, a v hýbá se tomu, co b u nich vzbudití
secundum hanc formam ab omnibus et singulis mohlo ne orozuměni a pohor ení A. positivně
do
matická
nevyskytá
se
ani
u
Krista
ani
u
apo
Cardinalíbus in Conclavi praesentibus, etiam iís,
qui ob infirmitatem in celtís detinentur. Tertío, štoů. Neboť ona protivi se jakvvševědoucností a

connnuniter, et nemine eorum dissentíente. Quarto,
nullo praecedenteette persona speciali tractatu, per
\ erbum „eligof intellígibile voce prolatum, aut scripto_
expressum, si \oce non possit proferrif' Akklamaci
resp. adoraci (viz t.) zvoleni byli dříve četní pape
žové, jako lnnocencll. r. 1130, Klemnt V" r. 1153,

svatosti Kristově, tak neomylně praulomlnvnosti
osob inspirovaných, rotiví se i účelu, ro který
Kristus na svět přišel a apoštoly do cel ho světa
rozeslal, aby totiž světu pravdu hlásali, a odpo_—
ruje veškerému jednání jak Kristovu tak apoštolů,
kteří raději smrt podstoupili, než by pravdu lidem
Hadrián Vl. r. 1522, Pavel lll r. 1534,]ullus lll r. 1550, zatajill. Rozhodně tedy nepravdu mají ti racío
Marcel ll r. 1555, Pav e.llV r. 1555, PiuslV. r. 1559,
kteří po
příkladu Semlerově
tvrdili tak
a tvrdí,
PiusV
1566, SixtusV. r. 1585, Urb nV.Il r. 1590, lžisté,
eKristus
a apoštolové
názory židovské
při
KlementrX. r. 1670. (Cir. Ferranfr, Pronníptahihl. can. jžiícnalia o nich pojednávali, jako by byly ravé,
\'. electiO' Lm'iu: Let/ar, Le Conc,lave Paris 1894; ač věděli, že jsou nepravé, a to za tím ú elem,
Phil/ip:,

i(irchenrecht

V.;

__________n_
Die Pa stwahl,

abyn
vázalí jichž
učení dovolávají
své a tim spíše
rozšířilníš
Místaaaně
biblická,
se k jepo
ovtvrz
svého náhledu, jevi pouze a-i ne ativně dogma
tickon nebo formální, nikoll však positivně dogma
tickou. .4 negativně dogmatická jest v některých
případech dovolena, ježto člověk není vždycky
povinen vystupovati proti křivým názorům jiných,
shledáváme ji také jak \\ Pána ježtše tak u apo
projev souhlasuposluchačů s vývody kazatelovýml, štolů. Pán ježiš akkommodoval se na př. nega
což zejména v jižních a východních krajinách se
neříkal
Židů,že
eby byl
synem když
jose nic
f0\ým
(JanproGt_i
62).mínění
Tak tžé
u. žlorníálni
álo, batu a tam posud sed
. Zejména za sv. tivně,
ehoře Naz. a jana Zlatoúst. |)on to v obyčeji. — (paedagogická, morální) jest doi'colena, ban
aokkmomodval se
nježiš práeda
4A-l „ad multos annos“, třikrát po sobě vždy výše nutna.
4.
zpívanou, ro evuje n0\ osvěceny bisku konsekra— gogícky, když znenáhla vedl apoštoly i lid ku
torovi přání louhé vlády (Pontif. rom. e conse c_r. pravdě a ctnosti, jinak si počínaje u lidu prostého,
electi in Eppum.)) —5. A-eejsou volání, jakož i ná jinak u vzdělaného, a znázorňuje pravdy nadsmystné
pís y, jež na starých pohárech, a to i kře<ťanských, různ "ml podobenstvimi a parab mi, a to jinými
se nalézají a jimiž spolustotovníkům dobra přáno, v rn stě, jin mi u lidu rolnického, jinými u rybářů.
Morálně ak ommodovali se apošto lé, když na př.
jako ku př. s_lovy:bene tibí, vivas, zaíqe, upe/ac,
ave, vale, bíbas (:ví vivas) in Deo, \'ívas in ace obřadního zákona židovského do jisté miry šetřili,
Dei a pod. Také na amulety a prst eny podobn a-e ano zachovávání _jeho doporučovali. (] Kor
'y'.—
psán a ryty. — 6. Dogmaticky důležity jsou a-e Skut. ap. 161—3 5.)
akkommodacel (accommodatto) Písma sv. jest
kter se vys tújí \ náhrobních nápisech staro
křesťanských. aji ráz přání nebo modlitby; jí po— užívání slov Písma sv. 0 osobě nebo věcí jiné než
zůstalí preji zemřelé osobě odpočin
nutí v Bohua
poko'i svatém, a-e ty vyjadřují zároveň víru a na o té, kterou jimí_ svatopise_c__na_ zřeteli měl. Roze
1.4:-i ex tens
|(a. slov
extensiva,
e_xtensionem),„když
někdo„ užije
Písma pser
ději budoucího“života v Bohu,
u též důkazem znáváme
víry rvních křestanů v obcování svatých, a některé sice ve smyslu, jejž mají, ale 0 osobě nebo \'ěsci,
obs uji prosbu pozůstalých k zemřelé osobě, by o nichž pronesena nebyla; na př. užije- li slov
za ně prosila u Boha. Příkladem uvádíme to a-e knihy Strach 44" „Noe nalezen jest dokonaly a
Vivas nDeo_; Vive in nomine XPI, aeternum vi spravedlivý, a v čas hněvu učiněn jest smířentm“
o některém světci. 2. a-i allusivní (a. allusiva, er
vatis XPO;
vivnasinter sanctis;\'ivas
accepta
sis in
spiritus
tuu51npa_ce;luliane
ín Deo
et XPO;
roga;
allusionem), jestliže nčkdo slov Písma sv. neu ge
Sabbati
anima pete
rožalop.
proderfratrcs
et ve
smyslu,
jejž jiný,
vlastně
jestliže
sodales dulcis
tuos. (Kra/A),
Real--ct
F.ncy
cltristl.
smysl
naprosto
na majíž,nýbrž
nějž vsak slova
onajimzdajiá
se čínitt narážku Při této a- i podobnost není ve
Alterth. ]. 13. nn.; Brlrztwrkí-Tumpatll, Archaeolog. věci slovy označené, nýbrž pouze ve slovech ozna
křeAsfanská.__)
[';—cl:
čujících, na př. užije-li někdo slov žalmu IT“—'
akkolade (: kframe,) objetí, zvl. objetí rytíře do „Se svatým svatý budeš, a s mužem nevinným ne
řádu přijímaného velmistrem
vinný budeš a s vyvoleným
volený budeš a
odace v učení P. ježííše a apo spřevráceným převrácený budeš“ ve smyslu, že
štolů. A. vůbec jest upřizpůsobení sebe neb \ěci člověk podobným se stává tomu, s nímž přátelsky
k osobě neb věci jiné. Vzhledem k hlásání viry obcuuje, ač pronesena jsou () Boluu, že k ctnost
možno mluviti () dvou hlavních druzích a.: o a-i nému ukazuje se dobrým, hříšného však trestá.
ač—li se šetří náležitě míry, jest dovolena.
dogmatické
formální.
A. dogmatickátýká
se
podstaty,t aj. učení
a náhledů
osob, k nim Cirkev užívá ]Í hojnou měrou v textech liturgických
hlasatel \'í se obrací, a j
buď positivnč
na př. 0 světcích užívá uvedeného _již výroku
dogmatic
á, když hlasatel víry nepravé náhledy irachma 4417 týkajícího se Noe, vyroku téže
44“s „Požehnání všech národů dal mu Pán“,
neb nauky ossob, jež vířezzískati chce, schvaluje a
jako svoje předkládá, hlavně za tím účelem, aby učín ného o lsákovi; v litaniich ke Všem svatým
Míinster 1;872 Pic/la Pius X., Praha 1 .) —
A. (acclamationes atrum) zovou se provolá
\2'ání účastníkků na církevních sněmech a syno-_
dach, jimiž ku konci jednak rozkvět a blaho církví
přeji, jednak protivné nauky odsuzuji, jednak
účastníkům a příznivcům cirkve, jakož i nej\yšš_i
hlavě a pod blahopřeji. — 3. A--e je dále též hlasitý
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na papeže applikuji se slova, jež v žalmu 40“ pro chariáše 4“ o vůdci lidu Zorobabclovi & nc'v
nesena bylazachovelh
o tom, jehnžniilosrdným
k chudým knězi Jesusovi — Zastánci tohoto mínění uvád ejní,
„Hospodin
aobži v ho, jest
a blahoslave
že není přičiněnp
roč svatopíscům
by a., jež sam
v sob Neníf
m lapbýti
zaazlívána.
ného učin' 0 na zemi0 a 3nevydáv ej ho ve vůli ne zavržitelna
a. taková na újmu posvátnosti Písma sv., aniž “est
přáitzell
eho“
atd.).
Sv.
Otcové
taktéž
často
užívali snad svědectvím o nevědomosti svatopisců, jeli ož
.
ště ve spisech vzdělavacich, asketických,
nikoliv však ve spisech určei 'ch k obraně dogmat.
nel)on
by
správnoa
iiséiižoovati.že
ten,
jenž
a-í Do
ně
A dosud oblíbena jest zvláštlé' u kazatelů a spiso jaky text uvádi,
ojeho smyslu nezná.
0
vatelů asketických. Než, a. dlužno užívati s nále dávají, že veliký jest hrozdil mezi a-_í,
žítou opatrností. A. nesmi býti nikdy vydávána za svatopisec, a a-í, jíž užívá člověk jiný. jestliže
Duchem sv. zamýšlený smysl dotyčného tento nějaké rčení biblické applikuje na jinou věc,
smys
tim
vz
jiné
autority
leč
již sv. ]eronym iad Paulín
ni.ep. 53, 7) kárá
vykladače a kazatele, kteří a. způsobem nespráv pouze lidské. jestliže však svatopisec akkommoduje
ným užív
vaji '
.quidquid dixerint, hoc legem Dei
rčení jiného svatopisec,
vzniká
tím nová
t tudiž
slovem
Božísentence
Tak
putant, nec scire dignantur, quid prophetae, quid inspirovaná,
apostolí senserint, sed ad sensum suuni incongrua jestliže sv. ežavel uvádí svrchu uvedená slovua
aptant testimonia; quasi grande sit et non vitio žaimistova „Po vší zemi rozešel se zvuk jejich
slova ta i v novém, akkommodací na apoštoly se
sum docendi genus, de ravare sententias tet ad vztahujícím smyslu jsou inspirována. — Jiní však
voluntatem
suamnikdy
trahereužíváno
cripturam
m“). nesouhlasí s míněním uvedeným, pravice, že svato
A.
nesmí býti
k dkrcpugnant
uni člámnků
věroučných (k chybám kazatelů v příčzině tě po pisci oněch míst ze Star. ákona užili nikoliv a-í,
uázal Hama/et ve spisku „Les contresens bibli
vaLejichnčm
smyslu
m en
stickěm
stá
i, že je
a týž (typickém)
tcxt Písma Za
sv.
ques des prédicatcurs“ , Paříž 1895). Slov Písma nýábrcži
sv. nesmí býti nikdy užíváno k výrokům bludným,
absurdním anebo dokonce směšnym. Sněm trident může míti několikerý smysl literní (sensuěslitteralis.
ský (sess. 4.) v příčině té stanovil: „Sacrosancta ŽIJIéySIgramaticko- logicko--historícký), vě
Syn
nuodus.
temeritatem illam reprimere volens,
NežuzuĚyÍpřipuštěnim
druhého
ního
—
naprosto
tvrditi,
že
bychom Eřipustili,
žesmyslu
vbludno
NZ liter
jest
několik
qua ad protana quaque convertuntur et torquentur a-í
verba et sententiae sacrae Scripturae, ad scurrilia všechnyciZtátyyIze .ng
NZ jsou ouhýini a- emi,
scilicet, fabulosa, vana, adulationes, detractiones, zvláště pak ony výroky starozákonní, jichž se N/;
sortcs, iibellos étíam tamosos, mandat et praeci
pit, ad toilendam huíusmodí irrreverentiam et con jakožto splněnych proroctví messiánských dovolává.
akkom
dačni
s
V íně(1908
zachovávali
temptum, ne de cetero quisquam quoniodolibet
rvn.
Zapletal,
Hermeneurtica
bibií'ta'z
9—65.
verba Scripturae sacrae ad haec et similía audeat novoobráceni křesťan některé starodávné obyčeje
usurpare, ut omnes huius eneris homines teme ku poctě Kontucia jako svého duchovního otce a
ratores et violatores verbi Dei, juris et arbitríí svých předkův. V jistých dobách vrhali se členové
poenis per epíscopos cočrceantur't Osob n.
nvěc, rodiny v ji'/.hě před tabulemi, na nichž byla jména
na něž slova Písma sv. se akkoornmoduji,anesmějí zesnulých předků napsána, okuřovall je a zabíjeli
býti velice nepodobny těm, jež svato isec měl na zViřata, 'jeichž masa potom ve společné hostině
zřeteli, nýbrž má tu býtí vždy jak si analogie; pojídali. ílcci,jeho druhové a nástupcoové při dvoře
jinak by to bylo násilné ypřekrucováni slov isma čínském, jesuilé vůbec a všichni znalci čínských
poměrův a řádů měli tyto obyčeje za občanské a
sv., které by bylo neLenmimo intencí svatopiscovn,
nýbrž protli ni. Tak y bylo hrubou chybou, kdyby
někdo,
neposk\ rněněm
početípeccatum
Panny
Marie, užilluvč
slovo žamuti)36
„Quaeretur
iisllu et non invenietur", nebot slova ta řečena
'sou nikoliv o člověku nevinném, nýbrž o velikém
řišniku, majíce ten sm si, že Bůh vyhladí hříš
níka („bude hledán hříc jeho, ale protože i bez

božník
nebudezda
nalezen ion saniPriaé
eho
rich . sám zahyne,otázka,
svatopisci NZ uživa i a. vzhle deeim k textům SZa.
Někteřítoho
z excgctů
Na
důkaz
uvádějí:katolických
Kristus toP nřipouštčjí.
pravil (Mat.
733), že na posledním 1soudu pronese nad hříšníky

národní
a ponechali jich.
Ale domínikáni
pokládali
je
za nábože
odiářství
příbuzné.
Prvni
proti nim povstal dominikan Jan Morale_z, jev—žod

vČíně půssobil, odebral:se r. 164do

předložil propagandě 17 věta

Říma,

olh, že nejprve

konr
propagandy
X.
číns rcgacc
é obyče
eje zakázali,&potomvpanpežlnnocenc
„poku by Apoštolský
Stolec jinak nerozzodh
Porievadž tu však o vee
škerou čínskou missií běžeelo. poslali jesuité

P.
Martiij?aMartiniho,
výtečného
věci,
do ima,kterýž tam
dokázal,znalce
že tytočínských
národní
oyhčeje bez ne'větši škod pro křesťanství za

kázatl nelze,
pobčeemžapapežy Alexander
Vil.
dekret
z 131656
potvrdil;
dekretem
rozsudek slovy: „Nikdy sem vás neznal, ode  inkvisíce
dčttc ode mne,
aet lé nepravosti. tímto obyčeje čínskéa povoleny, ale všechna po
Poslední tato slova vzata jsou ze žalmu 69, kdež věrčívost při nich zakázána byla. Spor po nějaký
užita ve smyslu lcela jiném. 2 Sv. Pa\e l Řím lol“ čas odpočíval, ale vypukl za nedlouho znova a
praví o apoštolech, kteří po celém světě hlásali rozšířil se ještě na pojmenování Boha čínskými
evangelium: „Po \ší zemi rozešel se zvuk jejich,
kterýchžto
a do končin okrsku země slova jejich“; slova ta slovy ,Tien“ a „Šangti“ (ne£u(yšší císař)el.3
iesuité vedle „Tíenuživaali.
vzata ze žalmu 185, kde řečena jsou () nebesích, výrazů
Karel Maigrot,_člen
Sorbonny,( který ebes)
r. it“)84j
přišel a apoštolským víkářaem
ve
Fukianu do
se Cín
stanj! vydal 26. května r. 1693 přísný
missionář
zákaz užívati výrazů „Tien“ „ ancrti“ pro Boha
ke cti Kon
vtáaníu'aše buďl bez lakomstvi, dosti mějte na tom, tucia
a nadále
zachovávati
"národníseobnyčeíjes ostatními
a předků,
neporadiv
co m te, ont zajisté řekl: Nenechám tebe, ani 8 biskupy & apoštolskými vikáři. Chtějíce jitřeni,
Opuustím“
poslední slova, jcž Hospodin pravil které nutně nastati musilo, předejití, obrátili se
jesuité v Pekingu hned, jakmile onen zákaz vyšel,
k Josuovi (jols. l 5),aapplikuje naovšechn
křesťan.
svě cích,
ktei na samého eisare Kang-hi, aby o rázu oněch oby
objevíA se kna11konci3světa: „T
Tít'oljlsou dvě olivy a
čejů obvčeje
se vyslovil.
Cisar rgrohiásil
potom slavně,
že
dva svicnové, přcd obličejem Pána země stojící“; ony
nijakěho
zu náboženského
nejsou,
slova ta jsou patrným ohlasem slov proroka Za iiáležeiice toliko k občanským řádům. Maigrot
která hlásají chválu Boží. 3. V 2 Kor. 815 o aimužně
užil slov bxodu 1613 ommaznně „Kdo mnoho [na

sbíralulů neměliihojností,
kdo máloo, praví:
neměl „Obco
nedo
kŽid. a136apoštol

akkordíon — akoimetě
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chtňje svťlíjzakaz
ospravedlniti:1
poslal věc
P. Charnota
apež lnnocenc
Xll. odevzdal
zvláštní

Trhnutim šňůry udeří malá
kladívka současně v cym-

aci, aby jlv všetřila. Papež Klement XI. bálky, a akkord zavzní.
.prosince 17 3 Karla Tomáše Tournona, (Viz obr54.
Akkos, 1. Mr. Háqqóc
patriarchu antiochijskcho, jako legáta do Číny, aby

,;
"

sal
konigrle

věc na místě vyšetřil. Legát prišel do Kantonu (vlastní jméno se členem),
kae kingu na snažné prosby LXX Ktug, zimou,-, 111

8. dubnar l705b

jesuity
Gerbillona
císařecísaři
s veškerou
přijat, ale
počínal od
si proti
příkře, poctivostí
a zamítal
jeho výklady a vysvětlení o čínských obyčejich.
Toumon opustiv Pekin zakázal dle dekretu pro
a andy z 20.1lstopau
1704 ona pojmenování
Eo a a čínské obyčeje (25. lednna 1707.). ozhoř
čený císař kázal hooiití & odcvzdati Portugalcům,
kteří v Makau do žaláře jej uvrhlí, kde v červnu
r. 1710 zemřel, byv krátce před tím od papeže

MU,; „fl/.r! ;, zvu/g. Accos,

Accus, Haccus, náčelník

kněžské rodiny, kteráž za

Davida určena byla losem
jakožto sedmá ke službě

Klementa Xl. za kardinála povýšen. Papež Kle
ment Xl. želel jeho žosudu, potvrríld
prosín ce
1710hjueho
a žádal bude
na každém
misswnáři
přísa
že zákaz
jej zachovávali
(9. března
1715).
Císařhzakázal prohlášení vše h těchto nařízení a

Obr. 54. Akkordíon.

hrozil ý nejtěžšimi
přesmupnikům.
a
pežs
legátA btrežsty
žMezzaoarba,
kteriNový
r. 1 Z)

iny prišel, učinil císaři Fang-himu ustupky a Hospodinově (1 Far. 24'0). Potomci

dovolilyněkteré čínskéooyčee;

e.pape

lnno

cenc Xlll. odvolal je a papež Benedikt XlV. v dal
1742 bullu „Ex quo sin lari“, kterou kaž eho
misssionáře zavazoval ku potlačení čínských obyčejů.
Křesťané ztratili přízeň císaře ang-hiho, a jeho
syn a nástupce _lungčin (1722—1735 stal se hroz
ným pronásledo
vnikem
jako
o čínské oobč
eje krest'anů.
vedeny b ly odobně
dii spory
o ta
zv. „malabarské o yčeje't. jeesuit rozšiřovali kře
sfanstvi na záklladě akkommodační člll přizpůso

bovací
P. Nobiliho
meziřády,
indy;kteř
aležpřišli
ve
sporsoustavy
s kapuciny
a ostatními
onu
soustavu zavrhovali. Pa )ežský legát Tournožn měl
C
těž tyto obyčeje vyšetrovati, přbišel r. 1703d
Pondichery
a zavrhlaby
malaba
rské oyrče' eřtu
23.všechny
června
17.04 Týž poručil,
budoucnč
obřady se vykonávaly: jmenovit rmazání slínou,
dýchání na krtěnce a kladení solí do úst, což vše
lndům ku pohoršení bylo; aby křest ditek se ne
odkládal, žádnápo hanská jména se nedávala, sňatky

v mla
adlčkých letech se netrpěl

jeho
vrátili zese zajetí,
pod vedením
Zoro
abelovým
jelikož však
ze
zzáznamů genealo ických nemohli do
kázati své dcsccn once, by i z kněžství
vyloučeni (1 Esdr. 21i 31).iniseonicnch
lmnka také v 2 Esdr. 33 1113;21na tomto druhém
místě má m/lg. „Haccus“ (a dle ní čes. překl. „Hak

kus“k),sač na
místě
„Accus“ (čes.
překl.
—2.
LXXprvém
'szwg,mávulg.jacob,
otecjanův,
děd kEupolt:mů\', 1 Mac

Akkub, libr. 'Aqqúb LXX 917.063,'zlmn'ua, vll/g
Accub. 1. (1
čtvrt
ysyn Éli_oenajee
babelova
Par.
2 vztapoztomstva
adoby Zoro
Dav
vi
dovy, jeden ze (1čtlyr
jerusalemského
ar. n_áčelníkůtvrátných
91720).jeho otomcichrámu
vrátili

se pod Zorobebelem
ze zajetí
(1 Es r jeden 2z těch,
sdr.
74“).—
3. lev ,potomek
předešlého,
kdož napomíntalí lid, aby tiše a pozorně
l

pověrečné obřady tomen, když Esdráš předčítalhzákon Boží (% Esdr.

při svatbách se odstranily, žen m v jejich měsíčném
toku svátost pokání se neodpirala, pariům svatýml
svátostmi nemocných v jejich příbytcich bez roz
dilu pohlaví a vůbec všemi duchovními potčchamí
se posluhovalo; poskvrnění čela křesl'anů popelem
z kravčiho lejna se zakázaloo, kněží jenom pro
čistotu často se umývalí, ale nikoliv aby za brah
míny platili; pohanské odznaky aby se nenosily,
a kresfanštl hudebníci při pohanských slavnostech
neúčinkovali. esuitě nesrovnávajíce se ve všech

ěchto článcíc s legátem poslali dvva poslyd
tma. Papež Klement Xl. potvrdil rozhodnutí legá
tovo s doloženínm, „poku by Apoštolský Stolec
jinak nerozhod1“. Papež Klement Xll zmírnil 25.
srpna 1734 dektet Tournonův v některých článcích,
jmenovitě bylo dovoleno opominouut_i d chánní na
křtěnce a mazání jeho slinou, a též připu těno, aby
ariové několik missionářuv jenom pro sebe měli.
Ba cž Benedikt XIV. 17 bullou „Omnlum sollici
tu31mm“ zakázal řísně všechny malabarské ob

87);
str ážnných Nathincjských,
bran
E.sdr kteří
1119,
1225). byl jedním
eend zeznáčclníků
pood Zoroba elem zz Bahylona se vrátili (1 Esdr.
245; na místě parallelnim 2 Esdr. 745 jméno to se

nenalézá).

Akkus v. Akko

akoimetě (nespicí) byli mniši na v chodě, kteří
po oddílech dnem' 1noci se modlili a zp vali v chrámě

dle slov Písma: „bez ustání se mo
odlete'.
ůsob
takové modlitb trvá dosud v četných klá teřich

východních, té aruslŽ/chřad
na př.akoimetů
vlavře nejsv.
jlceu
datel
jests Tro
atý

Alexandwěrs
klášter
založilaři
na
Eufratě v SSyrský (z. 430 Prvnírzyn
atov

h;radě jeho nástupce ogat Jan půl hodiny od Caři
hraduzaložil
založilFl.veliký
klá ter,
zvaný
lrenarion.
Roku
463
Studius,
bývalý
konsul,
za opata
Marcella v Cařihradě proslavený klášter Studium,
po němž mniši
tež Studitě;
někdyAkacía
žilo v něm
t:.ů zváni
Za ro/,kolu
patriarchy
(484
až 519) smtá'lklášter pod opatem Cyrillem věrně,
nejednou až k mučednictvi, k pravě cirkvi. Když
žádal
na missionářich.
bya patriarcha
přesnost
ví poslušnost:I
'ak v
etak
v Indii od Tím
každého
nechtěl přiímoutí pa ežskou klatbu, při
nádechu pohanských obyčejů zachována, při čemž
evnili mu
oběi na
pláš; ssvou
0 vahu upadli
zaplatili
smrti
ve sporu
monofyslty
sami
do
ovšem mísSíe rp y.
Kr .ř.
akkor díon 1. tři nebo čtyři zvonky v akkor d zla
Monofysitež
dávali proslulémusmheslu
„jeden
Trojice
by ukřižován“
sl, jakoby
děné, na společném držadle rukovětí opatřeném zblutdu.e
rpělo „božství". Akoimeté zašlin\yopa ném sm
měru
vedle sebe—
upevněné,
jakožtoobyčejně
zvonků do bludu, učice, že Kristus nemá býti zván jeden
. alěcjichžbužívá
mbláky, se
počtem
akkord („mariáncské a.“) zladěné, nad sebou z Tro"íce, že tedy řečeného hesla nelze užívati a
umístěné, jichž se užívá misto zvonku u sakristie. že tu íž také P. Marie není Bohorodičkou. Papež

akoluthia — Akrida
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jan 11.vyobcovni je z církve, odpověděv k jejich (s ostatními třemi nižš. svěceními) v ordinaci le
otázkám: Kristus jest jeden z Trojice, Bůh trpěl ktora a zpěváka (yuoowiía
dmymóamv zal
v těle, bl. Pannna je v pravdě Bohorodičkou. Císař
l/'(“U-",LOU—DamelCodex liturg. ecci. univ. iV. fasc.

g547). Srvn. l'errarir, Bibi. a.,non jurid. etc.
justinián
přijal
rozhodnuti
do svého zákoníku
29. května.
Akoimetě
se nepodrobili,
i byiij 534,
tě 3Mpgl.
. pg. 98—101; Wieland, Entwicklung der Ordi
několikrát odsouzeni, naposledy od .
nes minores, 1897; Garpa/'n', Tractatus canonicus
sněmu v 8. sez .dne 2. června 553 v 10. knn.slovy: de sacra ordinatione 1894, l. n. 33, 11.1023 a 1156.
„Kdo nevyzná že P. ježiš Kristus, v těle ukřižo

Akominatos,l.Michaei,n.koi1140vChonách
vaný,je prav
, 'endnz Trojice,5je v klatbe.“
Později s církvíase smířili. (Holland 5.;_|an „Va/a! 121g?
gijské
honiates“
od
) arcil).Koiiosy),
athénský.odkudž
Když zván
po doo„Ch
hytí
K le ,1204
s. 6.c iss. ;lkl
despasso,
ordresopp.
monast.
['“;g'"-1Vor
de al, ilist.
xTrin.
omn.
lil,Bassani1769, 1. Hanga/Šilar Die Ordenu. Kon :akě
Athény
dostaly
v moc 2loatinův,
o ebral řeči
se
naaostrov
Keo
os, kde se kol.
205,3. homiiie,
gregationen der kathol. Kirchežf. (1907) g 12) 24.
pro lit.Migna
a polit.
á/olov3ia v církvi řec. tolik co naše „oííicium“. (důležité
a básně (vyd.
Pg.pom2ěryjeho
CXL, 298, dloby), listy
dzolovÚ-ia zwv zavóvwv. lat Connnseque jia ca— borně vydáni obstaral Spiridion Lamprosz;1z-llltzsanl
td awLóysvu zu
nonum, jest název právní sbírky, která obsahovala 'Azoyuvámumí: waáwv,
v chronologickém seřazení stará synodáini ustano nie-iam Ězduíóusva . “ 2 sv Athény 1879až
Srv. Krumbazller, Gesch. d. byz. Lit.2 47
daná na (konciiech
církevních
předneznámý,
sněmem
ehalcev onským(
45.1) Autor
jeji jest
— 2. Niketas, bratr před., u. v Chonách (tudíž
nebot Sabinus, biskup heraklejsky', pokládá se ne rovněž „Choniatés“ zv.,) zastával vysoké úřady při
prá_ve_r_nza jegho
v,odce poodo bně jako nelze byz. dvoře, prchl 1204 do Nlceje, kde dlel u dvora
míti Stěpána
Sbírka
tato se iezského
ztratila a zaestjejího
nám plokračovateie.
ma pouze Theod. Laskarise; z. po 1210. S). 21 kn. zgowzňg

tz úryvkův
accitátů
chaicedonského,
z nichž
víme, že
zvala sněmu
se Úxi)l--0U-'l'ia
Francouzský
právník Krištof Justeau (Christophorus _lustellus)
podnnikl r. 1610 prrciá aby ze zachovaných trosek
sbírky tě sestavil původni koiiekci samu, a nazval
sbírku tu „Codex canonum ccclesiae unhersae a
concilio chalcedonensi coníirmatus. “ Avšak sbirka
ta není nikterak onou sbírkou (: (jež ostatně ne
byla žádným kodexem úředním. ale jenom sbírkou
soukromou), nýbrž tato sbírkajusleauova jest pou
hou synod
kompilací,
obsahujic VizP
i 207/:kán
onnů K.prvnich
de
víti
církevních.
[líp.r,
R. ,20;
„SM/lem! K. R. |, 1,96 Stůl/aida, Kirchenrechts
quellen, 49.

7 ::./z

akolytát nazývá se nejvyšší ze č ř nižších svě
cení (v. t.); akolytě pak sluji klerikov (v. I.), jimž se
tohoto svěcení dostalo (acolythi, anál—Ov—ML.
to jest

OL'IY'ZUEWQ,
pojednávající

o době 1118—1206, v pří

dav ku ke spisu tomu pojeedná vá o uměleckých

dílech,
iatini script.
zničili hist.
pri dob)tí
Ktple. l(Vyd
Beu—c
cr jež
v Corp.
Byz. (Bonn
835)

Mig/w, PG.CXXX1X,287—1088.Srvn.l(rumóac/n 4
235)- dogmaticko-polemické dilo „Gnaavebcógťřo
0051015"
27 kn., knih
zněhožprotijenLidům,
části byl):anu
uvemřej
něn (5 v prvých
starším haeretikům vyd. v lat. překl. etr Morel
lius v Paříži 1561 (znovu otiskl Mig/ze PG. CXXX,1X

101—
_1444), některé částiG
1. ,1.,2 a 15_.
kn. proti Macedoniovi, N't'oesriovi, I:.utycho
aftartodoketům a monotheletům), ..jakož i 17. (protli
Aerménům) a 22.( )rotitMZoLIauuiedánům)meř. také
znění řec Krcl|.M
t. u Migue PG.
Ducha sv. proti učení církve
CeXL (.)—281).k|<.th 211.Zpojeadnává o vycházení

průvodčí, comites asseciae, poněvadž provázeli hi není
akosmismus,
liiosolická soustava,
učí,
světa. Subjektivismus,
jen kzterá
Lockeo
skupa, byli jeho stálými průvodci). Uřad jejich dle
slov pontifikaiu římského je trojí: a) ceroferarium sto
vyplývá,
přivodil,
že angl.
íizlosot
XVllla.
George
Berkeley,
rozhodně
tvrdil,
že tělesně
íerre, b) luminaria Ecclesrae accendere, c) vínum mpirismu
ssobě skutečny aniž býti
et aquam ad Eucharistiam ministraa.re Službu tu podstaty nejsou sam
mohou, že b)tují to iko idee o nich, a sice nej
vývinem poměrů p_řejaii dosti záhy ve středověku
rve v nás, posléze však, poněvadž my nejsme
laikove, jak tomu i za našic h dnů. Zminku (první) jejich původci, v duchu ožim. K a-mu vede těž
o akolytech
činí pap. (uKorneliusa
v listě
k Fabiovr, monismus ku př. Spinozův, podle něhož rozlože
biskupu
v Antiochii
Euse
. . V1.
nost těles jest bytným přívlastkem podstaty Boží,
„\,—z
dekret sněmu v Karthagině (uvedený
23._)a která jest jedinou, jednotlivá pak tělesa jsou zvlášt
zvláště
t). Všing
se ními způsobaami tohoto přívlastku Božio;h dále
akolyté Ordilnes
na . eRomani
ionarii(v. (podle
regi,o dělili
o,krsek)
filosofický
ku př.duchem.
Schellingův, Apodle
žjestp idealismus
řiroda viditelným
2.
tituiarii1
(po leá
kostel jim přiděleny;
srvn.
na př. starý
ná titulus,
is: „Abundantius,
Acolythus
hkra v. Amad
uartae tit iVestinae“ apud Ferraris, ].

Eg.
kteří
yli basllice palatinil
lateránské a(ti,
tudíž
takéslužboui
papež přiděleni
.sta

Akrabathane v. Ákrabim.

( , ,

Akrablm, l/ór. Ma'alell 'Aqrabbim, LXX 7;uva

phmg 'zlzgap'ív. ůngoaavádaw; 'Azgapív, mzlg.
řiii zvláštní třídu, nýbrž byli volálni ke službě z3řady „ascensus scorpionis“, ča. gr'.etl „výšina štiroxá“,

tionarii
by název
těch, (stat
kdoiž )viřitsluhovali
službách Božicht.
zv. štace
v. r.,) ale tpři
vo

štirový", hranice Zeml zaslíbené (Ntmi.4:34)
regionaríi. Někdy tvořili kollegium, jehož hlavou byl v„vrch
územi kmenne Juda (105. 15), přippomezí amor
rhejském (Soud.
.Někteři míní, že to jsou bílé

“Hluší—00309.
archiacolytus.
(823
c. 1.7 de r.eform)
projevil Sněm
přání a tridentský
ustanovil,
aby23
přísluhu v kostelích, zvl. kathed rálnieh a kol
legiátnich, konali opět kierlkové k přisluze posvě
cení; proto také předpisuje Caeremoniaie Epporum
L. l.c Xi. n. 2.), aby při slavné mši biskupové
někteří klerikové (totiž: qui de haculo pastorali,
de mitra, de thuribuio, de candelabrls, de ampuliis
vini et aquae serviunt) b)li posvěcení akoi té.

Církev

východní

křídové skály, které na jihu thvěho moře baži
natou končinu el-Ghór na způsob polokruhu obkli
ču
ujia od údolí ei-Araba dělí. Dle iných jest to
horská úžiahina ei-Saíá severně od adí el--Fiqre,

jihozápadně od ei-hGór. — Od

krabim obdrže ia

meno krajina Akrabathane (n zima/Tatum).
11'0

ni a posvěcení chrámu judas

acha

bejský vytáhl
do A..,5aby
nečiní rozdílu čtyř niž ich idumejskě
(1 Mac
53.) pokořil tamní obyvatele
Akrlda v. Achrida.

svěcení, proto stupeň akolyty jest jaksi obsažen
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akroamatický způsob vyuč0vání náboženského — Akulina

akrostich, akrostíchis ůzgómxov z c'íxgog:
akroamatický
Způsob,
kterým způsob
žákům vyučovánínáboženského.
učivo předkládáme, slove krajní a Gíízogzverš), b seň, v níž počáteční pís

methodou. O methodě dá se pojednati s různého
stanoviska, a vždy jiná a jiná se naskytá.
koud
učení koná se tím způsobem, že jenom učitel mluvi,
totiž vypravu e, čemu učí, žák pak toliko naslouchá,
žádá se na u ní nejmenší přičinlívosti. Kdo tak učí,

mena jednotlivých \eršů tvoří dohromady nějaké
slovo nebo
se vzníkyl
a-ckě
skladby
asi větu.
od p.olVll.lits křest. vlyskytuji
m.r 160
a--cké verše, v tfichž hlásá se brzký ád říše řím

ské, bo s antikrístem, \zkříšeni avě ná blaženost

říkáme, hžeučí
(mírluřuau),». sprave livých. Skladba tato jest pracíně akeho spí
Pokudh
ledímemethodou
k učiteli,ale)aumalizkou
jmenuje se methoda
soovatele křesťanského, ale bývaal pokládána za
vyprávěcí, a hledíme- lí k obsahu, tu vykládá- h děje prastarou báseň sibyllinskou. Počáteční písmena
a události a zjevy ze života, jmenujeme ji histo .její dávají slova: 1115012? XPEIETOE (')EO)'
rickou; a pokud obsahem jsou hotové poučkya
1'10_\“E.OTIIP lT/II'PO- (ježíš Kristus,syn Boží,
praavidla,
zoveme
ji dořmaííckou,
aprotože se
zde spasitcl, ukřižovaný). Na epitafu autunsk'čm v. t.)
učivo
žákům
přímo
p edkládá jmenujeme
jí me
thodou přímou čili direktní; a protože učitel sám zi. pol .stol. jesta- ckýnápis; počátečnípísmena
mluví, jmenujeme jí methodou monologickou (samo
prvžch
veršu dávajísymbolické
c (v.tvy
iCi5pnokřest'anům
Krista. Vslovo
době UAH.
pozdější
mluvnou). Bez methody a. jest vyučování ve škole zna

obecné
nagrosto
nemožné.
jestitse mnoho
oborů
vě
dění
a um
m lidského,
které
nikterak
ze člo
\ěka vyvínouti nedají, n 'brž které se do člověka
dáti nebo vložíti musí. ak předměty z oboru zku
šenosti, z dějepisu, zákony, přikázání, daná doog
mata, umění mechanická a zručnost jich vykonání
jediné tou methodou krátce a správné podávány
býti mohou. Záleží ovšem velmi nohnonejen na
tom, čemu se methodou tou uči, nýbržn'|, a to zvláště,
na tom, kterak se methodou tou učí. Vy ládá-ll
učitel methodou tou, čeho žáci pro život potřebuji

skytují
se akrostíchy,
jsou zárovežňtelestichy,
t. ]
také poseldní
rpísmenaježveršů
ro
dávají dohro
mady slovo neb větu. A-é verše skládali Commodían,

Sedulius, Venantius Fortunatus, Aldhelm a zvl. Ra
banus Maurus. Skládán taková jsou namnoze ne
chutné podivínské hříčk. — V liturgii řecké vy

skytují
se zhusta
a-cké
Srvn. [,H.Langr;
v
Cabbrolovč
„Dict.
d'archéol.ny.chrét.“

áxgozelei—nov(áxooarílwy, čnówdya, una

2! 17) při zpěvu posvátném tolik jako refrén.
aco na včdomostech jíž nabytých sezzakládá, vy Žalm zpíval obyčejné jediný zpěvák, ostatní pří
tomni tíše naslouchali a teprve naakoncí žalmu za
kládá-li slovy
přiměřeněm
schopnostem
žáků, vřele
a laa pělí klausuli závěrečnou. Také akathist zpi\á biskup
skavě,
mvýz
namem známými,
hlasem
ebo kněz sá - chór zapěje za každou stroíou
tónem přirozeným, a to ne příliš dlouho najednou,
refrén:

„lilie—“- ""V"/777ÚTUNPWTG“ „radujsja, ne

jest
místějak
a nemine
sessdoo
brýmmcthoda
účinkem.ta žaácisvém
vidouce,
e předmět
pro věsta nenevěstnaja“, nebo „álů/013W
ně duležitý, touží po úplném poznání a rozumějíce dupou/.eóuoy.
slovům snadno chápou, a roto sledu'í s pozor
áxgowyevm viz autiíentes.
ností nedílnou výklad učíte uv. Ale byí bylo vy

ot

Aksakovl. Aleksander Nikolaevič, „ 1832,
učov i metohdou tou sebe dokonalejší, může se
přece státi škodlivým neb aspoň neužitečným; ta státní úředníkorzuský, známý hojnými spis oo spiri
tísmu; mímot aozbyval se učenímSweden orgovyrn
kovým
stane kte
se vyučováni
a., když
učitel když
vykládá
redmětě,
jeho samého
nezajímá;
v'

kl dá 0 předmět.
který jest ktlž
prožchápavost
žá ů
vzdálen,
cizí neb nevhodný;
vykládá příliš
mnoho a dlouho o rozličných pře mětech najednou.
Výhradné užívání methody a ve školách obecných
by žákům namnoze škodíio. Nesmít učitel zapomí
nati, že má před sebou dítky, které nemohou dlou
hěho výkladu pozomě sledovat a že řes všecku
péčí učíteiovu vloudí se do výkladu zde onde slovo
dčtcm významem neznámé a že potom následujícímu
porozuměti nemohou, tím pak nepozornými se stávají
a celý výsledek učení tak nazmar přicház. Výhrad
ným vyučováním meihodou a--ou nebudí se myšlení
žáků, duch zabředá v netečnost a stává se lenivýrn.
(Older, „Die Unterrichtsiehre“, Slďťkel, „Paeda o
gík“, 7m: Lr, ař, „O methodách“, Dr. Blanda, „ a
storálka ve kole“ a „Didaktika obecná".
Bl.

i(„O
nebesach,
() mirě'
| ob Lips
adě ()
viděl
slyšal
E. Sveden
nborg“
o pekle],kak
1863, „Evvto
angelíe
lpo Sv
vedenborgu; pjat glav evangelíja ot joanna
s izloženíem i toikovaníem ich duchovnago smysla“
t. 1864; „Racionalizm Svedenhorga, kritičesko izslě
dmaníe ego učenija o svl.Píszalníi“
O.)Z
is rus., přispívá do časop. „Cerkovnyj Věstník“

rvn.Palmúri,Nomencl,č1asn3ý

WU)

act us.
„ okgoslovskíj
Věstn laktav

acta.

aktlstéti v. atthartodoketi.

aktivita
(latiepdy
activitas),
jakém
úřadě,t
rotivaskutečné
jednak působení
odpočinkuv ně
čilí
pense, jednak ouhéhro titulu a vyznamenání (na )ř.
farář v aktivitě, a farář na odpočinku; aktivní ilí
skutečný konsistorní rada a čestný konsistorní rada).

aktivní legitimace zove se v soudním rocesu
průkaz oprávněnosti žalobeovy, žet()má
u rok
na
vůči
osobě,
Akropolítes
1. Georgios
(Fewqyzog
710/qug),
státník
a dějepicec
v Kpli, „„.4392200příslušnou věc, o nž 'e spor, a
proti níž nárok
ten uplatňuje
(Signál/tr,
Lchrb.
kath.(passitvni
KR. [ legitimace).
r..660)
1217),rozkazu
kancléřodebral
cís. Michaela
krljehož
se 1273Vlll.
do Palaaeologa,
274
ke sněmu v Lyonu, kde ve jménu císařově pode
psal unii; z. 1282. .S). dějepisné

vv/yeamr.

aktivní patronát \iz palronát.

aktivní řády zovou se na rozdíl od řádu kon

dílo XOOVWU tem lativnich a smíšených ony řády církevní, jichž

sahající od 1204 do 1261 (pokračování

kroniky
Níketly
Akomínata),
kteréžMig-me
vydal PG
L. Alla
tím
v Pař.
1651
(znovu otiskl
CX
970—1220) a nejnov ěži A. Hmenóerg (2 sv., Lipsko
1903). Srvn. lírmnba: er, Gesch. d. byz. Lit.2286. —

ůče em jest věnovati se konání skutků lásky mí
losrdenstvi at duchovního at tělesného, jako jest
výchova mládeže, hlásání slova Božího, řisluho
vání sv. svátostmi, v kupování zajatých, p če
eo en

2 Konstantin (menavzírog u Aagoztokh115),mocné
a pod.((níž \ž' arci rozjímavý život byl od
aktuár
actuar izsřády církevní.
nich
zcelaviz
pomíjen).
Akulina sv v. Aquilin.a
synnpře32dešl.
_ůřady
státní hagío
v Kpli,
žil
ještě
132 Éylzastával
hlavně vys.
činným
voboru
rafie.
(2 ehoť legendy
.lCXKrumbadter,
., 812—885,G
O'ĚBB
až
93Š;A
051.6.3 u Mígwe
kv.)PSrvn.
esch.
d. byz. Lit.2205.a

Ivanovna,
jméno tříedna
tak
vAkulina
„bo oro SAKleílla)
ic“ v sektách
chl stů a skopců.
žila na onci XVll. stol., druhá, manželka lží rísta

akustika — alabastr
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Prokopije Lupkina v letech 1695—1733, zal. sektu

(1147). Úkolem jeho byla obrana víry a bezbran
zvanou„akulinovščina",třetívleíech1770—1830.
'1ato poslední s Konrádem ivanovem Sellvanovem, ných. Členy státi se mohlipouze šlechtici. Clenové
'ejž prohlásila za svého syna, založila sektu s k o p c ů. nosili červenší coděv a ílý plášť s ozářeným kři
dlem,;xpnéqu—
ozdoben
ichaeia.cřádový
Řád zanik
kl iž 121byl obrazem sva
Šelívanov, aby \ice přívrženců získal, šířil mezi tého
Alba,
Altavav)y
Diego
lidem,
car
Petrže l.A jest carevna Alžběta, on sám že jest (Didaaacus),
špan.t
eolog a squiv,el
kanonista, de,
u. 1492
ve

akustikla v kostelích.
Dobrá a. v kostelích, \'ittorii, 1543—48bísk. astorgský(Ast_orgac), 1548—58
aby kázání, zpěv i doprovod varhan ode všech avilský, od 1558 cor dovský, měl vynika 1 účasten
„Be conciliis
přitonmých dobře byly siyšány, náleží k nutným ství na sněmu trident., z. 1562,
ožadavkům zdařilé prostory chrámové Naprosto universalibus ac de íis, qnae ad religionis et reipu
blicae chrlstlanae reíormationem instituendam vi
drou
a—u,není.
akustickým
prostor
czpečných
pravideljllpeež by
zaručovalyjest
stavbě
do de ntur" (Grama
,
ze Spo'. Států severoamerických
obdélníkový, nepřiNlišvysoký Za kazatelnou a na
roti ní nemá míti hlubšího prostoru (na př. větši
(při zálivu
mexickém),
sám diececsi,jejíž
Kaple), nýbrž plná, rovná, architektonicky členěná sídliv
měst
bile tvon
(_odkudždiecese
má biskup
název
zeď. Lépe ',est je-l-i kazatelna dřevěná, není-li řeč Mobi tle). tV A.ojesta 5137.000 katolíků (celková
niště iejí príliš vysoko umístěno, jsou--1i za kazatel po ulace 1905: 2,017877, 240 kostelů a kaplí, 96
nou dřevěná dvířaaa ne pouze záclona z látky Ve
nží (48 světských
řeholnic
středověku pry za zděnymí rohy a hlín. hrnci sna působících
ve farníca 48
a řádových),
soukromých219školách
a
v nemocnicích. jesuithě mají vlastní pěknou ollej
žili se zvvšití
akustlčnost lprostor
(Srvn. u města Mobile, benediktini v St. Bernardu. (,echů
Mitteil.
cÍ.Zentra1-(om.
1863,81, chrámových
174). Akustičnosti
hleděli v novější době dosáhnouti tím,že napialí a Slováků vuůbec v A. není, leda en ojedinělí. Die
'
podlahou chrámovou silně nitě cese A. (Mobile) založenaar. 1829 na místě dřívěj
(Lin. Quartalschr.
,7
. Nov' chrám, dokud šího a oštolskěho vikariátu. Náleží k círk.prov.
izicr
není uvnitř úplně zařízen,
bývá m ně akustickým, New- reans
Šlo“
nežli později, kd boční oltáře, lavice (zvláště je-l-i
Alabanda (Aiabanden.), někdejší biskupství
v Carii v Malé Asii, snad nynější Arab- Hisár.
stoře jeho jsou rozestavenn.y ro akustičnost le ši
ruvádí 3 biskupy z let 451, 787 a 879. Nyní
N
pod nimi
podlaha,
aj. v pro
biskiípství titulám
jsou
pilíředrevén
oblě nežli
hranatézgmidcrice
a
“=
vnitřního zařízení mív
azncáčn' vliv.
ím
Giuseppe,
zvaný
malíř
více jsou prostory chrámové anaplněny lidem, tím benátskýardi
v prvé
pol. Vl.1
stol. Schio
rová ělpi,
dekora
tivní malby (prospekt ) v kosteli) h na př. strop
jsou
v.n A/z, „Die christliche Kunst kostela degl' plncurabiii v Ben. malb ve farním
n akustičtBějšími.Srv
ort u. Bild“ (1899),
Akv . . . mnohá hesla tak začínající viz níže pod kostele ve Vrbosce (diec. hvarská [lgsinskáb a j.
Z. ko
At u . . .
Petrovič,
n. 1861,protojerej,
Alabaster
(Alebaster
theolog
angli
odíltkvnlonovEvě
1890 docent uch.
pravosl. akademie
v Petro kánský,
n. 1567
v HadleigrziVllěm,
u, přestoupil
ke katoli
cismu, ale odpadl zase k anghka msmu, :. v
field
du l
„.Lexícon pentaglotton, hebraicum,
chaldaicum,
syrialcum,talmudico-rabbinicum
et
ara
bicum“ (Londýn 1637), „Apparatus in revelationem
Jesu Christi, seu nova et admirabilis ratio investi

hradě, od 1900 mimoř. a nyní řádný prot. t., učený

a plodný spisovatel. Nejdůležitějším jeho spisem
jest:„ erkov. Naučnyjaopredělenija (vědecké \ý
měry) cerkvi iapostolskoe učenie o nej, kak ottělě
Christovom“ Petrohr. 1894; spis tento, jimž seeA.
ucházel o dosažení stu ně magistra, zavdal podnět

k prudké polemíce; nekteří míníli, že A. odchýlil
se v knize své od obvyklého vpravosl. církvi učení
o církví. A. nucen byl spis prepracovati, i vydal
jej pod titulem „Novozavětnoe učenie o cerkvi.
Op)t do maliko-ek/.e ei. izslědovanija" (Petrohr.

gandi
steria, ex s.Sc1riptura se
rpsamprophetiarum
interpretan
nte“m Antwerpy1602,1617)
aj. V jeho spisech jeví se zvláštnosti 1vyplývající
z jeho obliby ke kabale.

alabastr (č n ř á! áp'aargoc,irb ůláp'aurgov,

lat. alabastrum, alabaster, druh sádrovce, jemno

zrnný, barvy bílé n. zarů ovělé, často žilkami pro
961).
11110
oot :.:p bytijciizíko--_teleolo$íčeskc6m
kazatelstvě
(důkaze)
Božija“ (t. 1.105),„OS do
a stoupený; jméno jeho odvozují někteří od města
sitelě i o spaseníi, protiv racionalistov“ (t. 1 99,
ská-iníod
ů-basrah:
/-021317:
„bez ucha“), iníegyptskýchaThéb),
zase z
ho 312.
vyd O, bo
)ž),„Po
lžeučenija
Tol Alabastruh(poblíž
stoogo
ožsestvě porodu
Gospoda
našeho raía
Christa
„kámen bělavý“. Ve starověku t)dobýván byl hlavně
l o sredstvach (prostředcích) našeho spasenija“
u řečeného egyptského města a u Damašku v Syrii.
(t. 1901),„ božestvennosti christianstva i o pre Zvláště
se ho užívalo k zhotovování malých nádob
i mochammedan
stvom“
Sioonízmě“ na vonné masti &oleje, tak že názvem dmýáozoov
_voschodstvě
(vyvýšenosti)
e1504),
0 nado buddizmom
(t. 1905), „O sobornosti (sněmovnioctví) cerkvi označovaly se nádobky takové vůbec, byť nebyly
v svjazí s voprosom o \ozstanovlenii (obnovení)

\serossijskago patríaršestva“ t.
„Cerkov
Christova v dělě našego spasenija“1(.t 1905)
), „Slé
dnet-li (sluší--li) ra\ oslavnomu duchovenstvu služit
ptanichidy (zádu ní služby Boží) nad inověrcamii"
(t.
) Onedozvolíte
noísti služenija
pravoslav
nyní190
tduchovenstvom
panich
mach
po uso
psich (zesnuvšich)í ověrcach-chrístianach“ (t. 1906),
„1udejskijvopros“( idovská otázka,t. 1907).Mimo
to uveřejnil několik po ednání v časop. „Strannik“
al v „Cerk. Věsínik“.

rvn. Palmieri, Nomencl. l,

2Akyías v. Aquill.
a(or oalae Alfons
s. Míchačlis),
portug.
jejž založilokrál
Hennquezl.
nařád
podrě'tířský,
ková
sv. Michaelu za vítězstvl nad Maury “ Santaremu

Obr. 55. Alnbnauové nádobky.
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zhotoveny 7.71-11,nýbrž z hmoty jímě, na př ze zlata,

(Požeega) v býv jesuit.

k.l zřídil HOVKkonvikt

stříbra, skla a J Nádobky takové byly oblibeny 60"sz nec)dare 39chovancůanadaljc zá 1.jměním
eba dal zřídíti
na
místě bývalých nezdravých
bařin. krVslnš'řb
Zřehpark zal.
25 cm),
často mírně vypoulrj-i'ekyfžn zašpiča spolek pro pěstován
nhí uadby
Z.vl
tělě
zakulaceněba
nahořeTaková
úzk, r. _.
hrděl
kemnebo
opatřené
(v.o r55).
bylam)asi
ona
lagun,
kanovník
v
Auxerre
v
2.
pol:
l.X
stol.,
měl astenství při sepsání „Gesta episcoporum
„nádoba
o VnížMar.
zminka
se praví,
činí Mat.
Mar allabastrová“,
43, Luk.
143 se
že Antissiodorensium" 258—873. Srvn. Hurter, No
zvláště uáh15' p anův & Assyrů. Jsou Ancvehké (cca

žena přišedší s nádobou alabastrovou masti („7U1'17 mencli
l8 (1903), 842.Halanus,
Alan(Alanis,

čzovaa alúp'mngov yúgou“), rozlomila
aji

t j

ulomila hrdlo jeji aby masť mohla lé e vytékati.
Nelze říci, zda n doba ta byla skutečn : a-u nebo
snad ze skla, jak sv. Epilanrus (De mens. et ond.
rvn.V1.'gauroux-Paldlalm,
Zákonsea domníval.
nejnovější objevy
archaeol.,

ovy

naalt.—231105907,
chrism
v řecké liturgii nádoba (skleněná)

Ala
acoque (vysi. Alakok) Markéta

Halain)

B.,

z rvu poustevník, od 761 opat kl. faifskěhoo, z.5770,

řaoáilš,„Homilia uim“. Srvn. [Ím/a, Nomencl
Alais
Alectrum,
Alesien,
býv.
bisk.(Alesla,
v již. Francii,
zříz.1694,
zruš. drioec.),
.1801.
nm. amr 483.
Alala (_Alali, Alalis,

Alalíus),

ve Foennicii, pod metrop. Damaškem

Marie, uvádí dva biskupy: 'ednoho z r. 3'

blahosl. u. 1647 v Lauthecouru (Bourgogne), 2.17

někd. bisk.
Gam
m:, 435
druhého

října 1690, od 1655 v pensrionátu klarriseek v Cha

z r.
451), nyní
bísk.t tiiLiu
Alaleona
Domen
co, souč. ital. historik círk.
rp. „Studi sur la storía dell' oratorio musi
r,oles onemocněla těžce, byla zázračně (% učai hudby;
in italia“ (Turin 1908).
něněm
do kl. řeholní
avští cale
veni
P..slibu)
Marieuzdravena,
vParay le vstoupila
Monial; složila
Alali, Ala119v. Alala.
slib 1672, proslula darem proroctví a vidění. její
lam ]. Es dr. 87 v. Ea 1.
vld ni dala podnět k pobožnosti k Nejsv. Srdci
AlamagnanGiovanni (ale(]ohannes Alama
ežíšovu. Za blahosl. prohlášena 24. kv 1864. n,us Alema nu,s Zuanne da Murano), malíř
rvn. Giraud, La vie de la bienheureuse Margue ital. v prvé pol. XV. stol., snad (dlc přijmi) z Němec
rite Marie, relígíeuse de la Visítation, écrite par pocházející, pracoval společně se svým švakrern
elle-meme; Bougand, Histoire dela blenheureuse Ant. (Vívarinim) da Mur o(v. t.) v
.
adue;
Mar erite Marie et des origines de la děvotíon
au ucré-Coeur de ]ěsus 1874,
yd.
společnáeldila jejich jsou?'"tři velike oltářní obrazy
„peCap adí: let
l$.'larasio“
Zaccaria“
v Benátkách
1443— v kostele
obraz „S.
„Korunování
Kulda, Círk. rok V,| 148—153; F .rM/an Ni wm P. Marie“ z r.
v „capella degli ognísanti"
Ira/5
. Leben der seligen M.
( ezno,

Habbel b. r.),A . Hamm S. ?. Vie dela bienh. Mar v kostele sv Pantaleona, obraz „Trůnici Madonna
čtyři sv. učitele círk. (eron. ,Řehoř, Ambrož a
guerite-Marie,
les 1907;
MSS et
les doc. origi
naux(XXX1 +šdapres
37) sPaříž
Hella-Bouřka,
Po aAu
ugustín“
446, nyní v galerii ben. (č. 625
dobizny svaxlých531

3.23

Ala bas, b.lsk v Brasilii, zřiz. dekretem pap. Střed
Z. v Paduel
té o malby, Irůnící Madonnu, viz na obr. 256.
Lva
Postremis hisce temporibuus“ z 2.
1900, odděleno bvvši od diecese olindské náleží
k círk. provincii Šao Salvador dela Bahia; hra
ničí na severu a severozápadu se státem Pemam
buco,
východě s řekou
Atlantským
oceánem,
na jiho
západěnaohraničeno
S. Frran
so. Popula

31níara, 198 kostuelů a kaplí, 32 kněží svět
ští,l.;440
2 řehol

AlagonanPetr

(pseudon. Petrus

Giulvara,

(jivvar ar) S._|., „. v Syrakusách 1549,vstoupil do
Tov. Jež. 1564, učil filos. a theol., stal se rektorem
v Tra ani, později poenitentlářem u sv. Pet
v im , 2. t. 1624. S) oblíbené příručné knihy:
„Compendium manualis Martini Azpílcuetae N arri

de
quaestionibus
et conscientiae“
1590,
vyd. potommorum
několikráte,
na př.v vL(v
Lyímě
ně
1591, Píacencer

R. 1608 atd.;

1592,

.0ř1601, 1610, Kolíně n.

vdBčyqa .oR bertem Se ardem

vyšlo
1601 a potom
astěii);com„S.endium“
Thomae (v q irmía
tis
Theologicae
summae

1619, potom o ětovně
im25krát), na př. ve
zbur
urgu
aoněo 1627, vRouenu "11635,\B
ě,1620 BBen.1622
athr1624,
v Lyo
1
v Turíně 1843, 1891), „Totius iuris canoneici com

pennium“ (v tmě, sv.1.1622.sv.11. 1623). Srv
Ada/lm , Forts. u. Errg. zu Táž/ref: Gelehrtcn- Le
'

am,;narvogell 108—112, Vlll, 1593 až

Gomencl.
III3(18.

Ala
aigovc (rilašovlch) Alexandr,

blsku

hřebský, bohos
u. v lup
tud.knězeltliře
a
Trnavě,
oviv nitranské
Budíně, l760,s
sv. na
784,
byl prof. v prrešpurskěm semináři, 1829 jmenován
biskupem záhřebským. Byl štědrým podporovatelem

chudin , zakládal sirotčince a škol, stavěl a opra
voval ostel a farní budovy. V onviktč záhrcb
ském založí nových 8 nadačních míst; v Požeze

Obr. 56. Alainagnu: Madonnu.

Alamandlnus — Alanus
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Alamandinus (Alamandini) Fortun atus, dláček, „na tajci“mstv j.
O.Cpp., rod. zBolon |, z. 1692; upravil k tisku

řízeni prozřetelnosti

Boží (Sedlák/el Výkl. žalmů 1,363),

ymmachus

%)v dal 5 is mizssioná e P. Ant. Čavatla (Cavazza, (če—tlprao
'a
móth a přeložil: vněg qu alwvlwv
káyl
163181)„storia delleAmíssioni d' Angola, del (Jon| 0
Alarndus ,(yAland) _lanr(pseud.
n.
e16%).8
d'altrsirvn.
rcgniHmlcr,
dell'A Nomenci.
&“ (Bolo
a 16875,3
Lvově
0.
etoríky Tryzna),
a rektor kolleje
il“ong
(1893),5

Alam rmi [. K0

8.

vstoupímla1575 do Tovrn Jež

]., 71.1559 v5Miláně, v Nesviži, zpovědník knížete Mikuláše Radziwilta
a učitel jeho synův, : v Nesviži 1641. Sp. „Cuda
1 prof. fil. a dogm.

sš. aniolów Božych1630),
w košcíele
sw. Michala
w Nie
„Devotio
hebdomadaria
muž učený,
znalecSpfilosofie
sv. „Sum
Tomáše
A.,kv
zemř. 1věštikajici
4 vMiláně.
cenné dilo
mma wiežu“ (Viln
philosophiac div. Thomae Aq. doctoris angelici ex ad 5. Miclračleron“(lat. apol., Nesviž, 1630), „Roz
myslania nabožne, šw. Augustyna mowy tajemne
z
Pan
n
em
Bogíem,
bron
duchown
n
a,
Traktacik
variis
ejus
libris
in
ordinem
cuňrsus
philosophici
accomodata“ (v Paviil 618—235 svv. v 40), něko
o

o skrusze, Trakta cik 0 marnošci šwiata, tluma
likráte znovu v .: v Pav ii 162—24, vkoPařížl czenia ks. T zny“ (Piotrków 1620, str .384 v 80;
1639,1640 (péči řehol. kanovn. sv. uáko
gre později někollkrát znovu vydáno).
Ala us 1. abbas S. Mariae (kl arrfa v Saa
gace gallskě); něžnověši a nelepší vy ani vrclc
dopornčBenně
l[jape
em Aug.
\emBringmann,
XiL obstarali
irant.
E rle,
elchlln,
Fr. Berin
nger bínsku) OSB., pocházející z Aquitanie, žil dlouhý
čas jako poustevník na hoře Mutilla, kdež za
8. l.
1885—94 (3 sv.; cena 48fr.).
[lm/zr, l:,Nomencl lilx, 642—643. — 2. Mikuláš v.

mělstnával sese op
opitseováním
\'yzdobovánim
761$tal
111; :p. a homiliář
Mzgnz,knih;
Pi..
LXXXlX, 1197);atpřed svou smrti 77 ustanovil
Alamanno
v Dolm.
Rak.),
malíř vPietro
Ascoli de
ve Gl'loetbeí(Gůttweig
2.Xp.ol V. stol.; mistr
v kl pohostinu,
za svého
nástupce,
což však
potulného
biskupa
Wigberta,
jenž
a vzorem jeho byl Carlo Črívclli. Malíř ncvelikěho anglosaského
vedlo k úplnému poklesnuti kázně klášterní. —
nadání; z jeho maleb budtež uvedeny: predella 2. An licus, snad dominikán, z Anglie, kanonista
s Kristem
evangelrsty
donna
mezi advěma
anděl (zveronterubiano);
48800(Woton Hall
v Bolo
ní
208.
po r.kalnon.
238.3)
: erketálů
papeže
v Anglii), Madonna s jcziškem lmezi č 'řmi světci a pro csoslornipráva
z r. 148 v sakristii kostela S. Maria ella Caritá
innocence
z X". kolem
r. 1203
sbírku o oIl.
290ka jinýclhl
pil.,to papežů
k níž připojil
později
do
(v Asccoli)
Alamanus v. Alamagn a.
ekretálů. rozmnožil
Neznámý -autor
date_iko 5637
kapí pTentoddodatek
o
Alamat, A1amath,lró7 ng'py, LXX Aer/.at spojil tuto sbírku A--ovu a sbírku (iilbertovu

Alemannus.

,uú3, Iajrsle'č), s n loady n Járy z potomků \jedno.
Saulových

(1 Par.

38,942. Někteří soudí,

že

y

zakladatelem
majetamknelm)
města Almath (v. t.)
Alamannus(nebo
v. Alam

Mimo to sestavil úplný apparát ke „ vom—
ilatiol 88,
l.“. Obě
zůstalo
v ru opise.
Srvn. Schultei,
g4a
Lam-',m
lntroductio
in Corp.
iur. can.
105,1109 Schneider, Die Lehre von den Kir

— 3. : Auxerre
O. Cap. chenrechtsquellen, p.
(z Lille),A .eflandrensls, cisnterc.z Clairvaux, stal
xynlilkajícíl
XVIÍ
tol.kazatel
(3. kol špan.
1727).naS.sklonku
„Falacias
delannapoě.
Demo se 1140 opat mkl. v Lan ovuru (Ripatorium), 1a15i2

Alamin (de los Moll1inos) Felix

nio y de los icios, que apartan del camíno real bisk. v Auxerre, resign. 1167 a vrátil se do kl.
del cielo y de la perfeccion, y sus remedios parti :.\'ourského
avpoozděi ernardi"
do ki. clairvauxskehox
1182
Mi „e,PL. CLX kdelž
). V kal. a me
culareslyu generales" (Madrid 1;693—1694 2 sv. 469, některěvlilstiny tamže CC,
714);y „falsa
ertaconfesslon“
de la Salvacion, y espejo
verda
dera
d.r de
1691
Nia nolog.cis1erc nazývá se „heatus“. —4. Guillelmus

Alle

drid 16,35 17
724),(l. „l:"sdpejoř;d
de 1691;
la veřrdadera
falsa
contempiacíon“
vy
Madrid y 1695,
dáno
1709);
etrato
del verdadero
sa
ce
erdottna yindex
manual
de „sus
obligaciones“
(Madrid
1704, Barcelona 1747), „Exostaciones ala segura

—5. ab insulisn. kol. 1114v Lille, jež

dříve příjm
slulaeRr ssel,
po latínskuneb
lnsulae,
odkudž
jeho
„ab lnsulis"
„lnsulanus't

O
jeho sživotě
nic“bezpečného
není známo byl
(bývá
často
maten
A--ems
b3. uvedeným)
„doctor
magnus, universalis 2. kol. 1203. ehoáhlavni dílo má
observanncia de los diezmandamientos de la ley nzeá
„Dc arte sive de articulrs fidci catholicae“
de Dios" (Madrid 1714), „La Felicidad o Bienaven
turanza naturel y sobre natural de el Hombre“ (vydl,váMzg/w PL. CC X), v němž sestavil články vi_ry
(t. 17,23 T„hesoro de Beneficios escondídos en
átkých
významných
větách podobně,
a připojilko
filosoické
ku pravdě
okn nim
ru
el Crc 0, "y motivos que inducen y cnfervorizan důkazy
nc vývodné, aby získal Mohamedány, Ží y a
a agradecer y corresponder a los muchos bene enční,
kacíře, tak že spis jeho jest spíše apologií než
flclos incluidos
articulo“
(t. judeos,
1727); „im
pugnacíon
contraen ecada
lTalmud
de los
Al dogmatikou. Mimo to :p.: „Re lae de s. theo
101
(spis zajímavý methodou mathematicko-de
coran de Mahoma, ey contra los Hcrejos“ (t. 1727), du
taivní; z několikka málo všeobecných vět vše se
A. ve svých
odpůrcem
moli! vyvozujel; alleg. báseň „Anticlaudianus“ (líčení
nísmu.
Srvn. spisech,“ jeví
m;:mse v býti
„Dictíon.
de théol
csesty o nebe proti satiře pohanského básníka
cathoL“ ], 658, Hurt. lNomencl. 112(1893), 979.

z konce lV. stol. a.počP V. stol. po Kr. Claudlana,
'al—alámótb, n.m2y by v nadpisužalmu45. do
jenžTartaru),
v básni jest
„PRaptus
roserpinae“teh\g'líčíl
to encyklopaedie
ejšíhocestu
vě
(vulg. 45.); označeni významu nejistého; dle ně— dění. Báseň tato byla ve středověku velice ohlí
kterych jest to označeni neznámého nym nástroje bena; často opisována a pořizován z ni výtahy.
hudebního, dle jiných značí tolik co p„ro (hlas) Dle takového výtahu vzniklo ve X V. stol. české
skládání (1525 veršů), zachovavši se v rukopise
pan
.pro evysoké,
dětské
(sopranové)e
Mlčoch soudi,
tirnmmíněn
počátek
nějae hlasy;
jiné
msetrop.kapituly
pražskéskládání
(sign. D
t. zv.
Svatovítský ru opis“);
to LXXIV,
uveře'nil Adolf
gísně, dle jeeí'žžemelodie také tento žalm zprvan Pattera
(„Svatovítský rukopis“ 1886, 1—5 ). Obsah
ýtoicl
měl,Pipn ekládá
tudíž: Ičo:/r,
„secundum
,Virgines'",
“(Srvrvn.
Psalterium
203);
skládáníhuman
jest ntento:
LidskátSvětoplozí
(přirozenost,
LPXXl
epřílan„vítěg uuu 7.9vrpíwv", adle toho natura
a a Deo
naturata) znamenavši,
že
at:/g „pro arcanís“ , čer. pře/kl „pro tajnosti“, S: vyšedši od Boha čista, hříchům jest poddána, za
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Alapi — Alareon

toužila po
aby)e utvořila alespoň jediného
člověka,
jenžtom,
by bvl
.1 po
slala pro ctnosti, by ji při tom byš radou nápo
mo.cny Ctnostki,
„ctn
, skv sídlící
jící seukrásou,
dostavily
se
ani Sanny“
větoplozi,
v sídle
rajské krásy. Při ly: láska. víra, naděje, štědrost,
moudrost,
chota (pokoora),jimskromnost
a jine.
Uzřevši
je Shvcětoplozivyšla
vstřica ' veadl
je

Albingenským, Valdenským, Židům, pohanům a
Mohamedánům, kter
spis však
řipisuji
někteří Alanovi ab lnsulies. Srvn. Í-lurter, omencl.
1130906
2.17
la 12104c5he),
OPr., 7z.)'1t.ol1428v
BretoňRsku,ez(d8e zřiá
5ev
Zwolle, vyuč. na různých učilištích 8řitdovýclh,71470
v Rozotku, kde 1473 byl povýšen na doktora

theol.,vynikající
kazatel
a horlivýadšiřitel
sv. ru
e...?p „Apologia
seu responsio
Ferricum
ep.

do krásné svě zahrady. Vylíčlvši zkaženost tlidi Tornaac. up. plur quaestíones de rosario“, „Rc
sděluje
jim svůj úmysl
ajibch,schv
ygip
om Iatíones, revelationes et visiones de rosario", „Ser
_bylynápomocny.
Ctnostia žádá
radostně
lily úmysl

moues s. Dominici Alano revelali“ , „Sermones et
jeji
a slibily
ji pomoc.na Věhlasnost
(Pěrudentia)
vstavši
upozorňuje
to, že člověk
skládá po
se tractatull“ , „Exempla seu miracula rosarli“. Těchto
z duše a z těla; Světo lozi že mávod Boha sice
pět penstein
spisů vydal
(leccos při
tom
Ondř.
ve Frýburku
1619
po crozměniv)
názvem Alanus
moc utvořiti tělo lidsk, ale duši že stvořiti ne— Co
může,- íobraraci se k sest ře svě Rozumu (Ratio), re ivivus, scil. de psalterio seu rosario Christi et
žádajic, by zjevila své mínění. Rozum praví, . Mariae“ (opětvvd. vKolině 1624, v Nea oli 1630).
nutno obrátíti se
Bohu. Shromážděné ctnosti Srvvn. Hurler,
omenc [. 113 (1966), 97 —980.
voli Věhlasnost, by k Bohu se odebrala. \'ěhlas
de Solminihac.
kanovník, n. 1593é
ros.1659,1623 ctih.
opatřeh.
v Chancellade,
163
nost Zprvu se zdrahá; avšak na domluvu Jednoty 9. 31.
ence de la
(Concordia) svolí a připravuje se na cestu. Povolá biskup cahorský, přítel sv. Vince
sedm svych služebnlc, sedmero svobodných umění, muž svateho života, byl s úspěchem činný k rle
a porouči jim, by zhot
otovily vůz. Když jednota tormě řádu august., od oroval lidově missie, zal.
(Concordia) spojila jednotlivé části vozu, Rozum kněžský seminář a n koik charit. ústavů. Proces
(Ratio) přivádí pět koní, pět smyslů (zrak, sluch,
příčinou
jeho blahořečení
byl du
nedávno
započat.
La famille
et les origines
vén.1ain
de
čich, chuť, hmat), zapřáhne je a spřežení to řídí. zarvn.
_Ctnosti, doprovodivšep Věhlasnost k vozu, žehnaji Solminihac. Genealogie par le comte de Saaint—
Včhlasnost projíždí nebe povětrne (coelum

aereum), potom nebesa sedmera planet a přichází Saud et PaulHluet. Etude crititljue, historique et
par le marquiws
de ayollerode
Pař
0.
ben
wkesbury,
em 1905.
An
posléze k nebi nejvyššímu, k sluíd Božímu. Ale archěologique
gličan, odebral se do ltalie, kdež být nějaký čas
EroBohu
oslňující
bleskot
nemůže
i vzdychá
o oprn.oc
Vychází
]1vstricdále,
královna
„Milo— kanovníkem v Beneventu, 1174 vrátil se do vlasti
srdenství" p(Misericordia), pravíc, že ochotna jest: a vstoupil do kl. sv. Salvatora v Canterbury, kdež
provodiíi ji před trůn Boží; konís vozem ivo7,ko stal se 1179 převorem; později zvolen opatem kl.
ak nutno tu zanechati. \a další cestě Vě v Tewkesbury, kdežz
201
1203. šp. „Libellus
hlasnost s atřuje devatero kůrů andělských, a de vita s. Thomae Cantuariensis“mi(spiste n zaujímá
bližíc se e trunu Božímu oslněna jest leskem však
pouze léta 11163—11170) mo to zanechal
slávy Bol ta,k že téměř bez smyslu klesá, ale několik listů Srvn. Gíle.r,A1ani prioris Cantuar.
Milosrdenstvi ji podporu e, povolavši kl. pomoci
postea abbat.
Tewkesberiensis
scripta q5uaeextan_t
1846),
Mimic
.
násl
sestrru svou Viru, kteráž ěhlasností dávnzícadlo. (Oxford
Včhlasnost, spatrivši skrze ně Boha tronjedinčho, 11. z Walsinghamu, angl. mnich. kl. v Ely a
padla před ním na tvář, žaluje na zkazt nost lid umělec („vir venerabilis ac artificiosus frater")
stva a prosí Boha, aby stvořil člověka dotonalěho, ve XIV. stol., od r. 1314 zabýval se zlatnictvim
:: střibrnictvim, později věnoval se architektuře.
jenž
by se
bylčtyrmi
spasitelema
světa.
Buh vchází Stav se 1321 podpřevorem řečeného kláštera, vy
v úradu
dcerami\šeho
svými:
Milosrdenstvím,
Vírou, Pravdou (Splavedlností) a Mírem, všechny stavěl při katlíedr chrámu v Ely krásnou kapli
P.Marle. Když 1322 veliká věž nad střední pro
Břimlouvají
se
za
splnění
přednesené
prosby,
jen
ravda odporuje, ale possléze i ona smítři se storou kathedrály se vzřítila, napravil škodu dů
myslným způsobem, zbudovav na místě tom krásnou
s miněnim ostatnich. Bůh, vyslechnuv jue,ilžádá osmibokou prostoru s vějířovitým klenutim ne
Syna svého, by stal se člověkem a vyku illpo soucím osmibokou lucernu.
34
vl zvolen
kolení
lidské, čemuž
Syn rád sežpodvoluje.
ůh
Otec oznamuje
pak Věhlasnosti,
řáni jeji jest
: kol. 1364. a
r—-12.William
v. Allien.
lapi Konstantin
Passio nc Dom
splněno, by sestrám svým to ožzn ila a spolu za převora,
s nimi nalezla tělo vhodné, v něž že chce duši piarista uherský, u. 1698, do řádu0vstoupil 1724,
dokonalou vliti. Věhlasnost doprovázena jsouc stal se rektorem v Prievidze, posléze provinciálem,
Milosrdnostl ubírá se zpět a zvěstuje sestrám,
1752. Skládal
které ji vyšly vstříc, radostné oselstvi V určitý z.
v_ydány:
„Myrias latinské
versuum“ básně,
(Trnavza nichž
357), timske
„Oda—
čas sešly se ctností & připraviyytělo v lůně ře r'um 1eonino-sapphicarum libri tres“ (t. 1741),
„íEpgram atum moralium, aenigmatum ctumu
čistě Panny bylo,ž
Marie; estalo
tou dobou,
k y ji
zvěstováno
stanesesetomatkou
Vykupitelo
lorum libri Vll“ (t. 1745), Apologorum mcoralium
'
Dk—odat em autor českého skládání připojil
\'erše o dřevě kříže (skládal prý se ze čtvera drev: libri \'l, elegiarumunicus“ t.174715r\'n.llora'nyz,
podnož z cedru, kolmé rameno z cypřiše, příčně Scriptores piarum tscholarum 1,9—
Alarco
.rBa oloměj
los1Madridě;
Rios, Špazněl,
7 palmy, tabulka, kterou na kříž přibiti dal Pilát, člen
řádu"poustevn
s.v Au
ug.,de71.v
652; byl kazatelem u špan dvora, 1635 stal
z hrabství
olivy). —noriolkskěm),
6. Linneensis.karmelitán,
Lynnensisvýborný
(z Lynnu,
v
aza— dcfinitorem provincie kolínské. Sp. „Vitta coccinea
tel,
14 ,byl prot v Cambridgi, zúčastnil se sive Commentarium super evangelia passionis et
bojů "proti Viklefovi; .rp. „De vario Scriptur ae resurrectionls Christi Domini“ (Antverpy
:. v Albacete
sensu" , „Elucídarium s. Scriiturae“, „Moralia bi 2. Die O(Didac us) de, S.
blio
orum“, „Elucidarium Aristotelis“ a .; spi5' ty (diec. car-taginská ve Š aněls u), vstou il do
noviciátu 1599 ve věku 14 let; učil filosofii a theol.
dosud
906vyd7ánynebyly.
[arm-,cisterc.,
o v Alcale, posléze v Madridě,
1634 S.;
liiencl. tiskem
113(1906
7.43
deSrvn.odio,
v již.a_Francii
(něktseří'však po
kládaji jej zažiljednu
touž osobu
ab Prima pars theolo ae scholasticae“ (Lugduni1633).
šrrvn. .b'ofznmtrwgc
1,16 Huf-ler, Nomencl. 113
lnsulis); .rp. „Summa de fide catholica 11.la4nueproti (1907)

Alard — alba
Alard,z (Alaerdt,
Allahrdus
Amsteledamus),
rodem
Amst Alz_|_rdus,
učenýh
umanista
a theo

přítel Ruarda Tapapera, Latoma, Erasmav Rnotter.
nebyl_nakloněn hnutí ree.torm, :. v
(uLo
al)n 544j(d1e iných 1541). Sp. „Descriptionhaere
hei“
(SalingiaciLl[Sol__ing_en|
„De eucharistiae
sacramento“
(Lo
137),1539),
„Dissertationes
tres

breves ac pernecessariae contra praecipuum fun
damentum hujus temporis haereticorum: de peccato
originali, de justiíícatione per Christum de justorum
eribus ac meritis“ (Antv_erpy1541.) rvn. Hurzter,

ar.inen
Larinen.) 1447,
dloec
cWarner
.v. Larino
merjencl
lla((n906,1)
lV,2
Maška, severozáp. cíp severní Ameriky, jen_ž_
,1867 přešel
koupíjejiž
od Ruska
Spoj.
Státy, tvoří
apoštol.
prefekturu,
prefektnasid
vjuneau.
Du
chovní
svěřena
jesuitůám_a roarktitákou
olohu správa
země jest
plna jest
sebezapírá
so

Eilo
tu z19nichž
jesultů4500
a 42
řeholnice.
12.500,
domo
oorodců. Katolíků jestl asi
a latere, ten, kdo se nalézá po boku nělkteré

vys_o_ce
postavené
Tak mluw se o biskupa
k lericích,
kteříjsou
a latereosoby.
papeže,aalatere
atd.

Proto ti legátí papežští, kteří od papežů s ravo
moci zpravidla mimořádně velikou k usporádáni
nějakýchpzáležitosti buď církevních nebo“ polili
ckých vysíláni byli, byli-li vzati z grémia kardi
nálů, kteří po boku pa_pežové dleli, nazývali se
legatuia latere (v. l_eg_á_t). Také kanovník dopro
\ážející biskupa př_ivisitaci diecese zove se cano
nicus či
a latere,
maje svěřenu,
větší
menší agendu
při tétovdles_vůle
ltiac bískupovy,
Alatrl, biskupství v ltali_i, bclz rostřednč pod
řízené sv. Stolicí, zaujímajíc se
měs v pro
vincii římské. 7 bezprostřední blízkosti íma lze
souditi, že tu křesťanství bylo hlásáno velmi z ;
místní legendy kladou pokřesťaněni zdejší krajiny
do věku apoštolského. Prvním známým biskupem

Obr. 57. Alba sv. Bei-nulla. (Xl. stol.)

jemného plátna zhotovený, jenž halí celou postavu
kněz
zovu od avya
paatě. Proto slove tžé

„poderes“ (z řeckéhož"ovs—_ noha) nebo „vestis
talaris. jinak nazývána i „supparus“ , „camisia“.
V řecké církvi slove uuzáng,
ve slovanských
„sstichar", v arménnsk „šapik“, v syrské „kutíná“,

v koptické
„stoichariou,zván
tuniah'j,
frarnc.
an
1. „alb“. Staročesk
na „říza“,
téžtu „a_uhe“,
tam
'est Paschasius (551, enž doprovázel papeže „ko.mže“ Obléká se pres hlavu (dle rubrikvtumissálu
igilia do Ktple u přiležltostl kontroverse o třech ravou rukou napřed) na kleriku, přepásává se
olem beder cingulem a urovnává kolkolem v řas
kapitolách. V kostele P. Marie Větší v 11. chová
se dřevěná socha Madonn , znamenitá práce
zálibyby.Kolem
krkures
porlložen
jí humerál
7. Xll. stol. Data slatist.: 16 ar, 77 kostelů, kapli naté
Toliko
biskup a opat,
ti,k 'est
ož mají
právo
a oratoří, 64 kněží světští, 52 seminaristé, 42 kněží pontifikalii, nosí pod ní na to ještě rochetu. Pro
řeholní, 31 bratr-laik, 81 řeholnice, 30 bratrstev, snazší oblékání má u krkur
aerk, jennž se sva
1 škola chlapecká, 3 dívčí, populac :24..000
zuje tkanicemzi. Dle liturgických předpisu hotoví se
alatur egenus v. patronát

mného congr.
lnénéhhorituum
nebo 18./5.)19,
konopného
A1aunia Aemillan,
plarista, 11.ve Víndi 1740 p_látna,bílého, (decret.
\=.yučna různých ústavech řádových, posléze byl nikd však zvlny, bavlny (Viz Acta et delc8reta
rektorem tcrcsiánské akademie ve Vidm
concil. prov. Pra
i().V 7.) nebo hedvábí a pod.

Jp. „Der akademische jiinglin. ln einer versamm
.

.

heresianlsc en und Savoyschen

Ritter-Akademie“ mlžjbra
vor etragenhhe(Vídeň
1780), „E
oeschreibungz
der studierendren
ngend die
in Vorte
kaise_rlmich-kóniaglicchen
Staaten“ , Erzie
„Rede
jber
er gemeinschařtlichen

mng der k. k6.(t. Theresianisch-Leopoldinischen
Ritter-Akademie“
1790
Hardnyi, Scrip
torcs piarum scholarum l. 13—14.

Alaux Julius

Rozměry
určeny
tolikocelebraturi
jest předepsáno
ssálu de
erapraenejsou,
ar. sacerd.
1,3) (rubry.
byla tak dlouhá, y podkasána cingulem, vkusně kol
kolem
splývala
kryla spodní
aby byly
pečlivěa urovnány
tak, šat,
aby záhyby
rovnom Ěejí
rnépak
na
rst
zšiříurčuje
nad sice
zemí míry
konči_1y_l_nstrukce
Karla
orom.
její: 16 loktů sv.
římských

(: ca

na šíř,4 lokte (_ ca 172 m) na del,

což jesst však, zejména pokud se šířk tyče, roz

Emil, franc. filosof směru Cou hodné přílišné, a také se neujalo. Ruk vy maji býti
dle téže instrukce u rnmc
cn 1 loket (: ca 043 m
pro_f.filos. na různých široké, do předu zúžené, a 11/2lokte (_ ca 065 m
universitách
areligion au x1x siecle“
1605 (jediná vůbec
857), __.,La
hRaisonm“ (1860), „La Philosophie de M. dlouhé. Synoda pražsskáz
lousin“(1864),„La rellglon progresslv ")„(1869
délka m.
1 šířka
b___čpři
okraji 3zůstává
české
lotkte rozměry:
(: ca 180
odatným
la i_nětaphysiqueconsidér éec mme science“ (1879), určila
všem, aby délka hodila se kněžím různé postavy

sinova, 71.1828meajvauru,

Histoire de la__ph_ílosophie"(10882),

rustction mo

rale
883),
„Esquisse d'une
philoso
dcl' etr civi(FREQŠI
„l eproblěme
religieux
an hie
lX
si?-elle:e(1890), „Philosophie morale et politique“
(198
9.3) A jeví se býti v názorech svých spiritua
listou; od ideje křesťanské značně se odchyluje,
kolné
k evolucionismu.
časem se
se přetvořl
pod vlivemMínií,
filosožee křesťanshí

a připouštěla podkasáni, šířka pak aby dovolovala

bohatší úžpravuzáb,

pon
oěnvadž a. úzká jednak

by ce,
řeká
ela při \pohybech
ha
nevkusně
hhží. Ž jednak,
raa\idla splývá-li
stačí dě ka

i šířka (poloviční 1'H'50—
'( m. A. může býti
ozdobena při spodním okraji 1 při konci rukávů
bud' lemem krajkovým ze lněných niti), nebo vy
alba (sc1.vestis,tunica : bílé roucho)je liturgický šívaným. Vyšívání býy provedeno buď přím0 na
šat, dlouhý, řasnatý, s přiléhajícimi rukávy, z blllého látce _a-y(barevnou, při prani neproměnlivou přízi

alba
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neld)hedvábím — zlato se vzhledem ku prani ne

di,an)anebo na zvláštnímčpásu, jenž se našívá.

alby, anebo v albě všední. Také monumenty dob
prvokřesfanských vyobrazuji osoby liturgické vesměs

papeže
biskupk tomu, 70 pojmeno
i paalliem
KrajČCove
lemyajest dle
dekretů
(C. R. tunikami,
l.2č
ist nov99)ších
dovole
o barevnou
odděné. Arcif
nutnonebo
přihlíželi

látkouengkládazu'ake
abmylépe
pod
loženl ýváo
vyššívynikaly
kněžské ervené
důstojnosti.
V Mílánsku a leckdrn
Španělich zachoval se
dosud středověký zv k, zedobítíalby ne lemem kol
kolem zplna obíhajícun, nýbrž jen ústřižky draho
cennějšíchlátek
bordur:nikoliv),
pri obrubě
pouze
v předuanebozvyšívaných
du ( o stranách
při
rukávech pouze na Sle'Chnl polovici. Není správno,
jsou--li ozdoby alby přiliš ši.ok což platí l 0 kraj
káclí. Užívání krajek zv. tylovřch
hjest nejen ne
správno, nýbrž vzehldem k trvanlivosti zcela ne

vání alb nebylot ehdy ještě ustáleno.Ž ímskě pa
mátkyu iva'íspišejmeno „tunica“, „camisia“.Název
„alba“ ustáíl se dříve v církvích provinciálních
(Gallií, Aírice, llispaníí), a teprve později obecně

set 1ij
aké týmiž jmény evlml časot jest na
zývántunícella),
liturgický šat
a pod byly
áhnůz(nynější
dalma-'
tika,
'ež jáhnů
hotoveny
rahocenných
látek
různé
barvy.hedvábnýcií,
Toho nutnozlatohlavovýcllí,
bedlivěd tlpřia bývaly
čtení star
ch

zpráv Za
inventárních,
a dlemosžpojitosti
textu že
rozlišo
vatí.
nesporno však
no prohlásiti,
a ba
vhodn
éž lem kolem krku a rozparku může
býti vrouben úzkou ozdobou buď krajkovou nebo jest původní a gvojově nejstarší oděv křesťanských
duchovních.
— okud
tvaru alíturgick
vý'ldobš díla
středoveké
alby
týče, skýtají
námsejednak
a staré
vyšívanou.kněze,
— Alba
jesta podjáhna
dnes liturĚlckým
oděvem
biskupa,
jáhna
a starších
dob
inventáře,
zachované
Sah gednak
až k patě;
rukávyalby
má zkudoby
koncctěůmjasný
zú
odívali se jí i minoristé, ba ichorovi zpěváci (srv. obraz.
. ř. mimatuuru v autun ském sakramen táři, po
žené.
Kolempřes
krkuhlavu,
jest otvor
(zvaný
„capuliuíng
pro oblékání
enž jest
po jedné
stran
cházejícím
z doby karolinské).
MusiUžlv
býti biskupem
nebo jeho zmocněncem
posvěcena.
ejl při
opatřen
lingula,
mši svaté (bez ní není dovoleno celebrovatí) a aby
moh řazykovitým
byti zapnut výb
buď žkem
na kno; fík,
sponu,ligula“),
anebo
přivázán tkanicemí. Střižena pak jestaalba tak, že
obřadech
se mši sv.
se místo svrchní a střední část jest jenom úzká, nesblraná
ní
su erpellíc
ia spojených.
nebo rocJinak
lí.etyužívá
Symbolický

dozzáhybův
vkolem krku, od boků však až k spodní

vý7nas|n_jíejívysvítá
bělmodlitby
z mne
kterouž
kněz,srdce
odí obrubě rozšiřuje se značně po obou stranách stc' no
vajese
říká:
ane,
a očist
me, abych krvi Beránkovou obmyt, radostí věčných
měrně bohaté
našitými
klíny (cvikl
které
složeny ovZho
em
velmi
a malebně
zř ),
snění
dovolovay.
roucha
od\ ozován hývál1.0de
h,a
mohl poživati“
ůvod albybného
jako rloiturgickt'mio
tovena jest vždy z plátna. Kde o hedvábí se mluví,
žlšovým zákonem kněžím předepsaného (kuecthonéthl)
dlužno
vykládati
buďmíti
o biskupské
neb
o godjáhen
ské
tunicclle,
anebo
na
mysli
hedvá
né
našité
Tvar
jejaivšak,
s tunikou, užívaným,
rouchem
to
všco
ccněza úplné
dobyshodný
prvokřesíanské
ozdoby. zřídka
Bylo--lijenjinak,
bl to sevýjimečný
sám k tomu poukazuje, že byla alba obyčejným, ostatn
a ojediněle
vyskytující.abusus,
Zpra
všednlm rouchem prvokřesťanů, kleriků i laiku. vidla neměla středověká alba žádných ozdob, slula

Prodloužená až na

at,
rosta, bez krášlících
obrub, a bílá, čistá, velmi dobře vystihovala snahu
jejich po duchovní dokonalosti a čistotě mravů,
z tohotéž důvodu přirozeným postupem stala se
pak rouchem liturgickým a byla užívána při úkonech
sakrálních, i když kroj se zatím ú lně změnil. Tom

alba simplex, pu ra neboplana prostá.
kové
alb!)vpzachovaly
se na přs.
v lab'ralm 5.1.:
Elia
očtem
římskéCampagni
(Srv.
eitschriřt f'ůr kirchliche Kunst 1899, 352 sq. ), jiné
(6 počtem) při Mariánském ch
hrámu v Gdansk uaa.td
Miniatury až do Xl. stol. znají také jen albu prostou.

—Zdobenáalba(a. c,lara parrata, aurífrisiata,

nasvvěděuje
dekret.5(25—257),jenž
vsunutý do „ iber
pontificalísE'tl
papeže
Štěpánal
stanoví,
aby„ ša flm bríata a pod.) bývala až do XII.s.tol vzácnosti.
sakrální (vestes sacratae) výhradně jen ve chramut, Tk na př. věnovala (ku konci X. stol.) švábská vé
a nikoli při zaměstnání všedním sc nosíl“. (Vydal vodkyně Hedvika (lladawíga) klášteru Sv.--havel
Duchesne, l. 154.) V době karolinské bylo už ustá skěínu albu, ozdobenou ve zlaté vyšítým vyobraze
ním svatb Fllolo 'eaMerkura(srov. Monum.Germ.
lKeíníyížílímb
předljoiisem bez alby mše svaté nesloužiti
Histor.
l.l '
Cisařovna Anežka (matka jin
uh milí alby dvě:
0|:>řlakádzránou
dřichaIV.)darovala klášteru montecassínskému albu
všednl
upro nesloužícelebrovánle
pak do [potřlebua
lížcl při visitacích,
li kněží bez ozdobenou vyšíváním kolem krku, rukávů i na ra

\,

men;ou
okrajibyl
vyšity, skoro
: 2 na
loket na
široký
(l\ Bit/ISSS.
22).
* _Alby takové byly _zajistébvyhrazeny

ŠŠŠ,„___

jen biskupům, ato jen při největších
slavnostech. Podnes zachovala se
v Utrechtu podobná alba sv. Bernul
foví, bisukupu tamru
nímu připisovaná.
z dosti hrubého plátna, ošitá kolem
krku, na okrraji a kol rukávů zlatými
portami (ač nejsou--li p)ozdě£ipřidanou
ozdobou,
obr.kroj)následkem
57
majíc Xll.
solt
,kdy viz:
vůbec
ob

chodníchsstyků s Orientem stal se
ozdobnějším a kdy saracenská výroba

nádhernych látek na Sicílii byla v roz
květu, rozmohl se silně zvyk zdobiti
i alby našlvanými pásy zlatotkanými
nebo vyšitymi, ba dokonce ani perlami
a drahokam nebyloprřítom spořeno.
Poněvadž v ak tuhost našítých pásů
nedopouštěla složeníalby v řasy, byly
jlmi
okrajlpřipouze
předníozdobovány
a zadni rovngřiploch,
ruká

Obr. 58. Albu sv. Tomáše z Canterbury. (XII. stol.)

vech pakpouzesvršky. Oz obytysluly

alba křestní — Alba
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parura“, „praetexta", též

"gemmata" (gelllllla_ perla),
" rammata“. Také šv' byly
'i'nnohdy portamí nebo v

'

' _

krášielly. Mnohdy při ávána l
pátá parura
_ rs . Původ

těchto parurovych ozdob jest
hledán ve Francii, na je'lchž

uměleckých památkách nej řive
se vyskytá.
Záhypodklad
dáván (zž'yku
tomu
i mystický
alln
44109:církev, jako choť Kristova,
knězem representovaná,
„stoji

Obr. 69. Vyšívané ozdoby alb XIV. stol. (v pokladu svatovítskeut).

Tobě po pravicí v oděvu pozlaceném, ozdobena
pestrotou." Tak vysvětluje na př. sám papež innocenc iii.) Po le inventárních z ráv soudobých ivyobi-azení a zachovaných pam tek soudíc našlo tu

_
_
širokým pásem ornamentálnlm,
vaným) plasského opata Tyttla
sbírkách církevních zemského
uložená. Pronikajici renaissance,

unlění
vyšívačské
Tak naalgř.
inventář
chrámu v nejvýš
Anagnivděčné
z Xiil. pole.
stol. uvádí
u,
jež měla na prsou parury s obrazy Spasitelovým
a P. Marie, zlatem a těžkými perlami vvšité, lem
ze zlatohlavu s vetkanými apoušk '. ]inou (dle
téhož inventáře) zdobil vyšitý obraz,ú ěk dol-." pta

tívy,
vypudila„mřížkami"),
však obé ajichž
nahradila
krajkamí
(staročesky
industrie
právě
v XVI. stol. ne'více se rozmohla. Nelze upřití, že
krajkářství osv děilo se v umění jako velmi platny
činitel, a že výrobky jeho, jsou-ll rukou pracovány
a střízlivy, velmí dobre za ozdobu alby se hodí.

ve zlatě konturo
z r. 1714, nynl ve
musea pražského
hledajíc nové mo

znázorňující. Papež Bonifác Vlil. (z. 1303) by po_- l-ionosnost v době barokní a rokokové užlvala
hřben (hrob ohledán r. 1605) v aibě s 5 paru'rallll, mnohdy k témuž účelu i krajek zlatých nebo zia

na
nichž vyšity
navštlveni,
narození
Páně abyly
jiné.obrazy
Paru zvěstování,
' ty byly 31,1.,
dlaně šíroké a ] dlaň vysoké. (Vizrišzov ius, Annales, lV.
50. Chrám sv. Ondřeje ve Frýburce Ilonosíl se
ještě r. 1728(nyní ztracenou) albou, na níž na prsou
byl vyšít zlatem a barvami ob_raz,kterak Nikodem
Krista s kříže snímá, ana M_arla&Jan po stranách
stoji. Na protější straně vyšlta byla ženská ostava
s nožem v leqné a svitkem (knihou) v dru e_nipe.
označená nasem:
synagogy po stranách eilch
ob_razvDay! uv & lsalášuV- l avlcmu byl! 0 razy
Krista a všech alioštolu- lnventár papežský z r,0 !!
1295.“V.ád'dokonce ' albu s, “$“""
smaltovyml,
pravými drahokaml okrášlenyml. _Z podnes “Qho—

nlez auru,lna

tem
Po všecha velikých
museích
jsou
hojn gropletených.
doklady výborných
napodobení
hodných
vzorů zachovány. V novější době užito se zdarem
imotívů prosionárodnillo vyšívání (viz na obr. 60.
okraj alby, provedené chovankaml „Růžencove Vý
robny“ v Praze). — Alba východních cirkvi, st0l
charíon,
stichar,
rus. CI'IIXilpb, má v celku
shodné tvary s albou západního ritu. Toliko, poně
vadž se sice přepásává, nikoli však podkasává, bývá
kratší
alby.
Co
do
barv
vládne tu úplná libovolnost,
čerň toliko vyjímajíc. řevládá však itu barva bílá.
Totéž platí i o látce, ačkoliv z pravidla bývá lněná.
Stoicharion biskupské bývalo za stara v řecké církví
ozdobello po celé délce ve směru kolmém naši

_

:__.,

vaáišychtackmíiéclgtoalb “Řekl? Ěgifeédnálya—vsvšešgů tými barevnými pruhy, po dvou u každého

ve
Francii (víz obrri58) aljiná, sv. Františku
7.Assisi
přičítaná, v St. Chiara v Assisi.
bě mají paru
pošité mřížkovanýmornamentem. Figuráinimvyšívánim zdobené
alb v(jednotlivé
Krista,
Panny
Marie, parury
apoštolů
arkaturácil ostavy
zachoval
se
dosud v kathedrále senské a u sv. Bertranda v om-

.

boku

Žl'iiš
130133; í,;ašeďikůiiiožžšsfoťii'
vtéwťšéžlžl
, p "_ __
y
,
p
vychodnich "lec" "C“-““""“au Sim'an- narukáv:
nice,
rs_ la1Z "do)
HODÍ-_m
ma_m, a_rmén.zapil).
leŽ se 2 010W" zpraw
téže látky
jako
incsm roucho, a navlékgll se .svrchu na oba, rukávy

minges. (Vyobr. víz L. dc Farcy:La Broderíe. tab. 23.) Film "'BUCIICU-SNL"- ft/I- 157mm 5- .i-r „Dle lltur
tiíoldotlěněi
v zemích alb
ěeskoslovanskýclzěl
Ola vypravených
a llo'nýcll.
a nechybělo
př. řev-

SISChe (iewandung
_

. Fryburk 1907.
, Stf_ ,57. 5%, '.

novský inventář uvádí jich 31, lillventářchrámu vPo- _, alba krestní _siuio V ranné €"le _bliš TOUChO
líci a
. ' pro největší svátky, po šesti pro jlnlž_byllodlvánl neoíyté (_ nově pokrtělll) nazna

svátťšl
mučedníků,
v znavačů,
nad
to
je téapoštolů,
3 pro requiem,
8 pře
ytečných panen,
a 4 všední.
Podobně i klášter broumovský měl svého času
14 skvostné vy ravených alb. (Srvn. Zíbrt: Dějiny
kroje v zemích gesk. 1.399) inventář chrámu svato—
vítského v 'Praze z r. 1356 vykazuje jich 15 (jedna
z nich, darovaná Karlem lV., měla perlové vyšívání na rukávech), k nimž vykázán v inventáři
z r. 1374 přírůstek 12 jín'ch skvostných (mezi

menl pro
svého
očištění
sv. kněžskou.
křest. SlulaN05!ll
tak _pa
tmě
shodný
tvar skrze
S a_lbou
!?
PO 3 dm. ĚPOÍOm 10 H bohoslužbách odkladah.
Alby ty zustávaiy _V aPUSÍefllCh namnoze_ jako
doklad PI'Q" odpadllctvi. ChUdi (iQSÍÉVZiIk estn!
3le „1majetku_ chrámového. (na PF- papež ehor
V_ehkil,p0511al_le za tou prlčmou ! do vzdálených
dr_ecesl; _srvn-iehq Enns). 5. 3-, Ep. . Poněvadž
krestnlml dny v Cl_rkv1jsou svatyečery velikonoc a

nimi jedna, darovaná kardín lem Očkem z Vlašimě,

letnic, kdy \'Oda kře-Sim se SVČtlr SÍUÍYSODOĚYtyto

zdobená obrazy a znaky). Nejznamenitější parury

1 neděle po svátcích těch (kdy alby křestnl byly

odkládány) „in albís“, což dosud zachováno v ná

ze všech podnes
jsou 4perlami
v pokladu
Svatovítském
dosudzachovaně'ch
ehovan , vesměs
vy zvech lidových: bílá sobota, bílá neděle. — Iinak
lvaně, zobrazující Krista, P. Marii a jiné světce. bylo zvykem — zejména v některých řeholích (na
pr. benediktinské, Cisterciácké) zváti „bílými svátky“
(Viz obr. so.) Jsou považovány za dig choti Kar (festa ín albis=veliké svátky) takové slavnostní
lovy, královny
(Srvn.
it!/er: nech
Chrá dny, o kterých bohoslužby zvláště okázale se dáiy,
movy
okiad uBlanky.
sv. ita
302. PodlahaVedle parur
ři čemž se účastnili všichni lidové chrámové nebo
bě_lyv ak, zejména v zemích eských, lemy („limbl“,
„ílmbriae“) kolkolem obíhající, k nimž leckdy í pa— lášterní rodiny (nejen kněží, i „pueri“ : žáci i kon
vršové), oděni 'souce liturgickymí albami. (Srvn.n
aly přidávány.
řldce,ívXVl.
arugyvlíy
._ stol.
.
. ač
DoklademUdržely
jest
na se,
pr.
alba,
zhotovená Lanirankův list ti,.l3. uszjgm, PL CL, 520) Šuf.
Alba (Albi) jan de, špan. kartusián, z. 1591.
řeholniceuml v Goeszu
tyrsko) — ve sbírkách
uměl. prum. musea vídellskéllo, a alba (ozdobená .S). „Sacraruln semioseon, animadversionuln et ele

Alba — Albalate
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ctorum ex utriusque Testamenti lectione commen jiny jeho doby jsou jeho list (vyd. E. Friedlander,
tarius et centuría“ (Valencie 1610), později pod ti
„Briefe
des den
Aggiius
de Alba
a an Rembert
Ackema
tulem„Se1ectae annotationes in varia utriusque u.
A. aus
jahren
1579—1584“
(Leeuwarden
T. loca diff“ (t. 1615, Ben. 1616, Mohuč 1675); „Fio

ridus
divinael Scriptnrae“
rvn. manipulus
',ufttr Nomenc
iiis (1907), (Valencie 1615).

Alba 1. augla Suevorumnn.

minor (na

rozdíl od Au ia maior—
_ Mehrerau), někdejší opat

4-)

Albae
reřalvensis)dloec. v. Bělehrad
ličný
(Kráo

Sto
ala ,m.n čs.z namená,a) nedělíi. po veliko

noci (Dominica inzAihis), b) celý týden po Hodu
Božím velikonočním (albae paschales, u Gelasiaee.p
stevis
císterc.
u Ravensburku
(Wilrttem
k). — 2.'eisenau
Dominarum,
někd. opatství
benedi 9. a v Sacram. cirkve římské kn. Lh 1.47). Podobně
kteinek,Frauenalb
——3.
Dominorum, někdo pat zván později týden po Hodu Božím svatodušním

ství cisterc., Herr
al.b — 4. Jul
X. stol.
(Theod. Cant. Poenítent.
lat. název (dle maď. knížete Gylasa [Guyla]) hl.m. albge pentecostes.
Albach josef Stanislav, znamenitýkazatel a
Sedmihradska, Bělehradu (něm. Weissenburg, maď.
spisovatel z řádufrantiškánského v Uhrách,„. v Preš
Guyla
Fehérvár, ')na
počest něm.
arla Karlsbur,
Vl. nazvaného
Karlovským“(I
baCarolina,
maď. purku
5; o ukončených gymnas. studiích vstou
pil do řádu františkánského, 1826stal se německým
ŘárOIy).sídlo
římsko-katol.
biskupa sedmihra kdežto
skéhto, kazatelem v Pešti. Brz svou ohnivou výmluvnosti
enž však užív
i,tulu ,Transílvaniensis“,
dobyl si jmena rakous ěho Lacordaira Mim
mo sv
Alba Julia jest titulem řecko-sjedn. metropolity, kázaní, ktlerá tiskem vydal („Erinnerungen an Gott,
arcibiskupa
fogarassnkeho
t..) v Piemontsku, Tu end und Ewigkeit", Fest 1831), sepsal a 1828
(Alhae Pompej
)n., bis upství
v círk. provmcn turínské. Dle tradice byl tu v le < eštl vydal dosud hledanou knihu modlitební
„Heíii e Anklánge", která do r. 1
již 11. vydání
tech 341—352
biskupem
$nglšnion
sius, jenž
se se do kala. Později vydávána byla pod názvem
potom
arcibiskupem
milánsk
m. rvním
však stal
histo
„Himmelstřine auf dem We e zur ewigen Gluck
rickými pramen
y dosvědčenym
Lam
pradíus,
jenž 499
zúčastnil se biskupem
synody vjelŠtímě
za selígkeít. Katholisches Gebbet- und Andachtsbuch
peže Symmacha. Data statisticka: 160.000 katol.,
fůr
fromme1 Christen“ (Wurzburg
1857).
Do češtiny
přeloženo
apod
názxem
„Svate
IOl fara, 276 kněží světských ll řeholních 403 ko
e. — G.VR
eýlamŘegaiis v. Bělehrad ohlasy“ (zůlstaia však v rukopise),,Nrozději Frenclem
alb :; hebdomas (hebdomas albarum, hebdomaas od nazvem „iPosvatn zvukové. odlitby a2uvažo
vání
provy.d
vzdělané
a panny“
860.
1864,4.
odj l[_Jlaní
erčíka
1866). Prahal
ro stálou 2,chura
in Čaibis), název tydnu po Hodu Božím veliko
žost
nucen
byl opustitiv kazateinu.
Odebral
se do
elezna
(Eisenstadt)
Urháeh, kdež
oddal
se_
noAlbacrucius,
lombardy
(1150—1200),
přepracoval
tivoflossator
Arípranduv
klombardě,
připojiv svému oblíbenému studiu, botanice, při němž jej
výtahzzaP vla Diak
1853smrt
zachvátila.
vědeckých
šprací 'eho
uvésti
sluší:
Geographic
vonZUngarn
(Pešt(1834)
a Mathe
anizozemskýprávník,
státník matísch-physische u potliische Géographie (Pešt'
a Albada
theolog Agšaeus,
sm ru Schwenkfeldova,
1561 řísedící
říšského komorního soudu ve Spýru, poz ě'í rada 8341). Mnohé skladby jeho hudební, jakož ipamětí
ve Wilrzbur 1576 uchýlil se do soukrom ho ži života jeho, klášteru \enovanó zůstaly v rukopise.

vota, by
ati se mohl,žkde
náboženskému hlfubání
a
ihalate
Ant., minorita. paněiský kol. 1721,
usadil
se od
v Kolíněn
odpůr
„Cursusl
theologiczuso. Srvn. Hurter, NomencL
cem jak protestantismu, tak i kzatolicismu.lvp. kri .lt—2%
[ (l8
8393)
nd sta
rej 5 cvstoupil1239ve
tiku poznámek Bezových k NZ; důležity pro dě Valencii do1 řádu dominik.,
1248 biskupem

Obr. 60. \'yšivaný okraj alby (motiv pmstonúrodnich výšivek).

EGYPTA.
ALBANI
ODPOCINEK
FRANCESCO:
NA
DO
UTEKU
RODINY
SV.

Alban sv. — Albani

t.; byl zpovědníkem královým, od něhož jmenn
ván ríšským kancléřem; 1265 papež Klement lV.
svěřil mu hlásání kříže protí Saracénům.

R. 1272

sněmu
l onsk 0,0
eho s on em prov
ze pap.
zůčŽstriil
se
Ředvel
hoředoícddieg.
oRimsvé
p; kartušiáay,č127;1
12.ve Viter
1276.
Za něho
započaěocbylo
ve
Va

lbans

1262 se stavbou krásného dómu

vni mučedník britský, „.

v městě VerulaměP(ny St. Albans v Hertfordshiru)
ze vznešen' ch římských rodičů, žil pak jako vzácný
měšťanve erulam. Av.mfibalus, učený a zbožný
kněz, který na počátku Diokleciánova pronásledo
váni do Anglie přišel, byl odn eho do domu řijat
a obrátil jej ke Kristu. Když v městě ve zn most
vešlo, že hlasatel křesťanství v jeho domě se

skrývá,
si navzájem
prchl, a vyměnili
11.1
před
soudce roucho;
přiveden,\míibaláuns
biově n,
vězněn a kone ně stat 22. čna 303 (dle Bedy Cti
hodného2860).
Alu/tant,
„Histoire des (perse
cutions“
(Pařl lSrvn.
890W),
.

h. Albanus in lexten
tmgen
d. k. Gesellschhaft d. Wissenschaften inGříttingen“
1904. — 2 kn

z a mu

0

či. Dle marty

rologia sv. Rhabana Maura ubíral se A. za cisare

theodosia
(s. 395)a zUrsem
ostrova
Namsia
"lheomnestem
přes
Milán(Naxos)s
do Gallie,
hlásat tam evangelíum.Vy1rpě|v Mohuči
mučednickou a byl u města pochován. Smrt jeho padá
do doby
zničení
od Van
u405
n. 406.
Mart.
Rom.
21.0 l_lměstakapli
sv.d3.4-a u Molíuěe

Obr. 61. Albnní Francesco: Sv. František z Assisi.

vyskýtá se zmínkaajiž 7583 765; 787 arcibiskup
Richolí na přání Karla Vel. započal se stavbou
velikolepého kostela a kláštera benediktinského, drážďanské a na obr. 61.., reprodukci obrazu cho
zvaného klášterem svatoalbánským, jenž záhy aněho v ouvru „Sv. František z Asssisi" rvn.
//_ 'I'm'z: v Allg. Lexikon d.bi1denden Ktínstler !,
proslul zbožnosti a učenosti emnichů, dále isněmy
Dr. A/b. Kul/71, Geschichte der Malcrei
, 12.
cirkevnintia i říšskými, jež
vněm konaly 813, l11728—177;
847,11,82
Albaní, římský rod šlechtický. Z něho vyšlo
želky Karla Vel. jakoži
astrady jakožtopohřebiště
794) a několika man
arci
mimo0'.1\
papeže
katdinálů:
biskupů
V kl šteřemimo
tom 'i nKat-_ellV
obdrž
el lmohučských.
1353 několik relikvii;
lčást
GirolaKlementa XI. vněkolik
ergamn,
:, 1591,
uve vojenskýchoslužbách republiky benátské,
ostatků sv. A. Slavný kdysi klášter zničen 1522
markrabim Albrechtem braniborsko- kulmbašským. [Z)O'Lděiivěnoval se studiu ráva ovdověv stal se
_.

Albanen. díoee. v. Albanine, Alhano, Albann.y
panovníku
1570 kardinálem
Papežej ke
ius d\orům
V., pomýšleje
na*
válku
s Turky, v_ysíaíje
Albaněsjoseí
Hyaciná,
prof.„ theol.
člen
„École Francaise"
v ímé,
822, historlk,
:. 1'97,

. „ rbai
(l)872 „Saint Běnězet“ (1876), křesťanských, by dje pollllllll ke společné válečné
výpra eKolin
_Sp.„Dedo
iacta eccle
siae“
1535, altinoneConstantini
), „De cardinalatu“
Armorial(l_Vlarseillel
ct s_igillošmphie
éVeques royal
de Mar
seille“
), „ledesConvent
de ( im 1 41), „De potesltate papae et concilii“ (Ben.
Max
ximin en Provence de 1'ordre des Freres pró 544a
), „De ecclesiarum immunitate et de
cheurs, ses prieurs, ses annales, ses ěcrivains, personis ad eas coníugientibus“ (Řím 1553, Ben.
avec un cartulaaire
cuments inědits“ 1584), „Disputationes ac consilia“ (t. 1553), „Lucu
“Gizi

(t.rl.1880) „Problemes d'histoire ecclésiastique con
ce
tant Avignon
(Avi non t.1885,7,) „Pierre
d' Aligrefeuille,
ěvě etc."
ue d'Avignon"

Iur.'n, Nomencl."|2
(18
velles recherches
ePieredAtšrefeutlle
Albanesí lttigi,

brationes in Bartoli ecturas" (Ben.1559,1561,
1571, 2
. -— 2. Annihale,
n. 1682vÚrbínu,
?. 1751, synovec Klementa X1.. bl

Vídni, Drážďanech a Franklurtě n.

nunciem ve

stals ekar

(t.1892). dinálěm 1711. „Sp. .,Memorie concernenti la cittá

pianista a skladatel, „. 1821 di Urbino“ (Řím 1724), vyd „Menologiunt Grae

jussu Basilii
v ímě, z. 1897 vNeeapoli,):l. mše, motetta, ora corum
nunc primum
raeceimperlatoris
al
ne“;graecesv.,olim
v editum_,
Urbinně
toriab(„Sedm slov na križi“
baní Francesco, u.ital.
jeden z předních 11727,mk
dilo důles birku
itě v nákladtně
žákůCarracciových,
v malíř,
1gn1571660.
homilii, úpravě
listů a (cena
breviantikv.
Klee

Poeházeje
ze zámožné
X1. (;Epistoíae
et brevía selectiora“
2 sv.,
Oratlones consistoriales,
t. 1
o
dílny Dionysa
Calvaerta,rodiny
kdež vstoupil
seznámilnejdříve
se s dio gtenta724

deem enim, s nímž řešel do dílny bratři Carracl miliae in evangelia“ t. 1722); dále: „Bullarium“
ciův. Asi 1600 přesídlil se do Ríma, odkudž 1616 1723 a „De vita
rebus gestis Clementis XI.“

vrátil se do Bolo n'. Byl velice plodný; vymalo
val veliký počet oít řnich obrazů. Kolorit jeho jest
velice květnatý, fantasie však obmezená na neve
liký počet motivu kompossiceemallá, střizíívá, výraz
všeobecný
a
ic
obýčejným
maloval
líbezné
ostaviěky
neandi
ků jimiž půvabem
oživovat
svoje obrazy.
kázkou jeho díla podáváme na
příl. IV. reprodukci obrazu „Odpočinek sv. Rodinj
na útěku do Egypta, nalézajiciho se v gallerti

(t. 1727). Zanechal znamenitou bibliotheku, boha
toansbírku
uměleckou
kabinet
»- 3.vstoupil
Alees
ndr,o bratr
před, a u.
1692 vminci.
Urbinu,
do stavu duchovního k naléhání str' ce svého Klel
menta XI.; pap.1nnocenc XIII povýšil jej na kardi

nála 1721,
bylBene
u pap
pežského
dvora protektorem
Sardinie
a za
tkta
XIV. komprotektorem
cis.
ra ouských států. eCilsařjosef 11. za pobytu sveho
imě zvláště jej vyznamenával. A. byl přiznlvcem
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Albani — albánský překlad bible

Tovaryšstva _ležíšova, i těžce nesl jeho zrušení.
Byl výborným znalcem umění a horlív '
sběra

o (Alhdanen.dioec.),
biskup
stviAlba
u tma,
od 1049 jeden 2subnrbikární
titulů 6 kardinálů
biskupů, zal. asi ve 111.stol. (jako nejstarší bisku
telemoStarciiknákst;i ve své ville nashromáždil
ové uvádějísse Dionysius cca 5a Romanus 465).
sklymn ladem nejcennější antiky. Od17761 ardínálu--biskupu albánskěinu spolu s kardinálem
byl bibliot
ncesco,ekářem
„. vatikánsllšlým;z.
ně, 1779.
kard.—4.
od Giov.
1760, biskupem portuenským přísluší již pradávné privi
legium, aby přiikonsekraci nově zvoelného papeže
získal
sobě bystrosti11svou ve 'kého
vlivu, oz.
1803. na biskupa (není-li jim ještě) assistovali kardiná--u
-— 5. Giuseppe,
mě, kard.
d;1801
byl dle tradic rodiny 1s7vénaklloněn domu rakou biskupu ostíjskěmu, děkanovi kolle ia kardinálskěno
skému i zdržoval se 1796 ' zá' mu pap. Stolice ve jakožto svělileli — Umměsta/t
někdejší „civi as
Vídni. Několik dopisů, jež () tud psal, Francou Alban
„Alba Longa“) nalézá se v pravoood „Vi
od kostelem S„anta Maria della Stela
zové zachytili a v ali si z nich záminku zrušiti Appia
=D

příměří a obsaditi ím. A. pozbyl svých obročí &
katakom
a, vznilklá
ve lV. stol.,
níž se pochová
až do
stol lX.asiNaléza"l
se tuv nástěnné
malb
při plenění svého paláce svého jmění, i žil ve Vídni; valo

IV. (Kristus a šest světců) a DC.stol. (Kristus,
Maria a sv. Smargdus). Srvn. I-l. Lener-q v Cabrolově

1 1brevi
zasea legátem
v Rnně; bolognským,
Lev Xll. jmenoval
se kre
tářem
Plus Vljej
l státním

známa již
jest papež
instrukce
zsekretářemn;
27. bře 8,1830
Pius kardinála
Vlll. bisku.1-iho
upům
rýnsko--westiá|skýéin
duděluje
1110C,sanovati
radice
všeclm
douby
uzavřená,
avšak inpro
ne—
zachovávání iorme' trídentské a pro jiné překážky
neplatně uzavřen manželství smíšená, bez obno
vení koncensu, byla-li neplatnost tohoto putzatívniho
manželství manželům neznáma nebo trval- li jestě

jejich
obapollnýkonsens;
A. :. jakožto legát urbínský
a pesarsk
1.834
Albani yl—lorac (Horatius)
vyd. „Bu,llarum
brevium alioruln ue diplomatum basilicae \'atíca
nae collectio“ (sb rka ta sahá od Lva Vel. až do
Benedikta XIV.), ím 1747—52, 3 sv. ve foi Srovn.
Italtr,
Nolmenc.|
ll2 (1893),
1568.biskupství v Kav
Albania
1.někdejši
autokeíalní

kazsku u Kas ického moře, nydnějši Sirván a Daa
gístán,
výchoBartoloměj;rl
ně od lbe e.
kázal
sv. apoštol
jisto de
jest,dležžepodání
A. byla
za
Tiridata z Armenie pokřesťaněna. Ke konci 111.a
na poč. lV. stol. vyskytuje se první biskup a. ský,

jenž zove se „katholikos“. Závislost bískupua- ských
na Armenii patrna z toho, že 877 katholikos Sa
muel II.musil
žádatía od
armlenskéhoA patriarchy
ji
řiho
potvrzení
svěcen
a en. neb
rbanen. dio CX,.veXlnl.—XV11.
stol. biskupství
v Albanii (v. t.)e, suftragnnůt arcibiskupství anti
varskéh
— 3. název Skotska (Kaledonie) do
Obr. 62. Albnno. Dóm.

Alhanle, nejzá adnější provincie evrop. Turecka,
obývaná hlavně lbánci (Arnauty, Škipetáry). Kře

sťanství
zde záhy
zaštípe
aMa ke
chrétienne"l
1053—1062.
donie; v bylo
1 stol
byla A
stržena ziruEp
ve schisama;
te DDimctionnaired'archéol.
miz(v obr. 62) zasvěcen
jest sv. Řankracioví
a
prve kolem 1250 některé krajiny staly se zase ka stó. Bonaventurovi (sv. Bona\entura byl biskupem
tolickými;
katolictví
vzkvetlo
zvláště
zavlády
nea a-skýnl 12713—11275
).) Statistická data 41.000 kato01.,
polsky hkrálůz
roodu
AnjouA(
nžovců
v těchto

far 1.4,67 kost ů,k_aplí a oratoří, 60 kněží světských,
krajináclhi (1257—1368). Stálé boje Albánců roti 26 seminarísttů,l79 řeholníků, 45 bratrů- laiků, 289ře
holníc, 15 bratrsttev.
Turkům
byly(na
překážku
rozvoji
nábožensk
mu;
na sklonku
V. stol.
skončily
se úplným
podrobe
ním pod moc tureckou .Od té
jest A. územím
albánsiký
bible.
Albánci
mluvíajazykem,
nul překlad
se asi ze
staré
illyrštiny
jenž za
míssijním, kde především františkáni za pod )ory jenž
riinskéholnpanství byl napolo zromanisován. Pře
Propa andy činnosti svou velikých zásluh soob zi— kladu Písma svatého Albánci neměli; teprve dr. Pin
skali. inejich přičiněním zůstaly za krvavých proná kerton, jednatel Britské biblické společnosti, dal
sánledov í aspon severní kmeny církvr katolické 1819 Éřelo
žoiti NZ do abl ánštinny, a to do nářečí
\ěrny.
Mimo opůsobi
Albáncistímíssaionáři
7.
"|"ovaryšstvat
Ježíšova amezi
řeholnice
toslkic éllo (Albánců jižních); [překlad zhotovil Evan
V A-i jest asi 120.000 katolíků (protil,
.000 M0 biislkup Mnegrepontskv;
xicos a zrevidoval
jGreagorios,
arci
tiskeem vylšeln
Korfu 1827
hamedánů a 318.000 řecko--orthod.) Katolickou jest
Překlad čtyř evanžeiií a Skutkův apoštolských v ná
hlavně severni hornatá část A--ze. Nyní jsou v A-i řečí geĚickkém ( lbánců severních) pořídil Kon
stantin hristoíorides 1866, pře
eklatdten vydán byl
3Skooarcibiskupství:
Drač (Skutariz,Scodra)
(Du 2,0 Dyrrhachium,
p (U5kub) a Skadr
se 3 suW rovněž nákladem Britské biblické společnosti. Ukáz
tragánskš'mi
Zappa ( appabiskupstvimi:
n. Zadrima); Lj_eš(Alessio),
mimo to abbatiaPulatia
nullíus lttouk
os ioEgu překladů podáváme verš jan 3'“ v nářečí
diocceseos v rosci [ms tata ÍllJ'lal. Z osleeidn
Xč \“ Hcprría míxg e' čččí ?tórgvg, ců iš 38 Tě m'p'p"5727

Srvnxt/.vkoCzer
dobtžy)
známy jsou dva provinciální876).
čili národní
cíl n:: Bífgpng, iš TČÍÁI36 kč 'rě “*ch
nskéz,
z ]r. 1703vn(duch\íšilmyě187
v 11.vyd. lgvímž
muži-));
T. j.„
,Zarysyvyšly
1etnograficzne,kultu

ralne i religíjne'l' b((Klrakov, 1.893)

.

„ „

.

sro 75 xrrc vč.-gy' É 1m oóawpe.

wi či TěF5: xwp-m'ďg,

Albánšti — Alber
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konečně diecese nová se sídlem v A. R. 1872 utvo
řena z částí území diecese a--ské diecese nová,
Sepsě Perendia kalíi o dešti botene, sš Sa Bírín _ogdensburkská, a r. 1886syr acusská. Prvním bi
upe m v A. ustanoven světící biskup new orkský
e yet„ vetem—l'ěmine, per mos me uvdiere g'ieeokuš jan McCloskey, jenž postavil novou kathedršlu Nep.
Početí P. Marie r. 1852 (před prohlášením dotyč
t'i besoye, por te kate yete te pa-sčseme.
ného do matu), a byl r. 1865 povolán na stolec arci
hiskups ý v N. Yorku a později stal se kardinálem.

v nářečí gcgickém:

Albánští (Albanenscs), sekta maníchcjská asi
\/.l'll slo l. \ Alhánsku, jež hlás a,la že principy
dobra a zla jsou věčn co do moci so
rovné, za
vrhujic všelíkou modifikaci tohoto učení.
Albanus v. A
Albany, hlavní město státu New—York ve Spoj.
Státech scvero-amer., a biskupství zabírající stredni
část téhož státu, podřízenné arcib. new-yor
orks kému.
2.471 obyvatel jest 193.525 katolíků, většinou
původu irského, němechoké a kanadsko-trancouz
ského, ale také ltalově, Poláci, Slováci a Asyřané
jsou četně zast0upeni. Ač není spolehlivých dat,

Nástupcem jeho byl ustanoven josef Conroy jenž
resignoval r. 1877,ma'e nástup cem svého koadjutora
Frant.
McoNcírnyho.
o smrtiPjeho stal se biskupem
.1894T
Burke, zemře
jzr.
rAibarrtgcín, bísk. ve Spanělsku, zřiz. 1577; zru
šeno 1851 a spojeno s bísk. se orbs vm.

Albaspina(Albaspinaeus, Au espíne) Gabriel,

biskup orleanský (od 1604),m už učený, zbožný &
\elice (thrOčÍlllylý; z. v Grenoblu 1630; vydal ve
llce cenné spisy z oboru dějin liturgie a patristiky:
„De veteribus ecclesiae ritibus, libri ll cum notis

in
concílium
Elibcritanum
ct quos
am anPtiquolsca
nones
et aliquot
Tertulliani
libros"
(Pař. 1623;
má
diecese jako
ta jistě
i mnohol.Čechů,
ale ježtovětších
nikde Helmstedt 1657,1672), „Ancienne police de l'Eglíse
nevystupují
celek,
žpo různých
městech jsou roztroušení, těžko podrobněji se o nich
sur l'administration
l'Euclharistieet
les circon
stances
de la Messe“de(Pař
1655,sur
Neapol
l770);
zmíňovati.
ze Slovanů
jsohu spisy sv. Optata z Mileve s ngoznámkm l.„S Optati
Poláci, kteříNejsilně'i
souslreděni
ce vzastoupeni
osmi osadách
Mílev. opera cnm observationibus et n:)tis“ (vyšlo
ve
stínu svýchMa'i
koslelu
"pů—55111“
jazyk otců
svých po jeho smrti v Paříži |631), „Responsio Albaspl
i národnost.
sady:
v. Kazímíra
v Albany,

se 118 dětmi ve tarnoísškole,Sfarářem jest Bart. Mo nací ad epist. Nic. _Rigaltií,qua mtitur ostendere
lejkajtys; sv. Stanislava v Amsterdamu, s far. školou,
1aicos
olim eucharistíae
sacrilticium
(Pař.
1630). Srvn.
Huf/zr, Nomenc
3 obtulisse"
907, 807——
809.
řízenou osmi
feliciánkami,
se
dětm
mi,
farářlAut.
albatl 1. v staré církví kaltechumeni, kteří byvše
Gorski;
sv. josefa
v Herkímeru,
tarář
Stan.
nskl
(patří sem i více českých rodin; sv. Michalav Co na Bílou sobotu pokřtěni a v bílé roucho oděn
hoesu s lar. školou a se 73 tmi; osada Panny nosili je až do bílen ed.ěle — 2. sektáři (bianchí),
Marie v Schenectady, v jejiž far. škole vyučují
Alb

sestry
resurrekciontistk
458 dítek,
duchovní
jos.
Dereszcwski
a Pet
ov;ak
sv. Vojtěcha
tamže,
ve tar. škole vyučovránoOsvět. učitelkami 384ditck ;
Ne"sv. Trojice v Troy, farářem Ant. Pinciurek;
Neposkvrm Poč. P.MM. ve Watervlíetu, tar. Bolesl
BOjanowskí. Litvini mají svůj kostel sv. Kazimíra
v Amsterdamu. Rusíni latin. obřadu maji kostel
sv. Petra a Pavla v Cohoesu, sv. Mikulá e ve Wa
tervlietu a v Troy.
načné množství echů usa
zeno v Schenectady, avšak souce bez duchovního

1.v. Gonze
—2
benjakob,
jež kbnělí.la
Alhus
r. 1399 lez.
z Alp
doc);I/Íaližeíšb
přivedl.

střediska, podléhajiá kůzvelik

86t řehlollníků, 354 kostelů a kaplí.

části živlu nepřátel

raabbín(Ben
z Thessalonik
X\l.
:p. „01ath
t'tá
mid“
15,26 160Íy
), vliterárnsí
al mystický
výklad
Pentateucnhu

Amen. dloec. v. Alba.

Albendorf v. Vambeříce.
Albenga (Albingaunum, Albinnga,
ganen. díoec.), biskupství v sev. ltahi přiAzállivu
',anovskem v círk. prov. janovsk, zal.
sto

šrvní zná
280 biskupjest
Qluíntiusr.
451. Statistická
katoi..,
far, 485 kněží
světských,

skému.
'est mnobío
rozptýleno
po
městech Ts akéS
velikýmláktov
uárnami
uchovntch
svet
již jako právu
mladičkýmuž
ských jest 175,1rantiškánů11 augusttiniánů 15,re  r. A1benade,_|acobus,
1210"byl advokátem a vyučoval
kanoni
demptoristů 25', kosstlem 169 (z nichž 51 tiliál..) Ka ckému na universitě v Bolog'ní, kdež byli jeho žáky
lolict platí arvidelně daně na veřejné školy,a
Henricus de Se sio a Petr de Sampsone. Zvolen
později proboštem albigenským, stal se r. ")8bí
pro1
své
dítět
mvydržujl
si
celkem
41
farnícha
škol
se 17957
9 sirotčincůs 1448sirotk,
ětl skupem ve Favenzí, kdežz 127 jest edlným
vyšších

uÉiltišmtíchkatolík

vydržovanýc

sntu uje

onona Ill (Wentz,
lus páté,
decretalium
n dekret23álky
238 a23
Elloosatorem
compilace
obsahuující
Aelběnlc v. Oub
Ice.
345 mladíků
a2
dívek.
mají
katolíci
a-ské
3 nemocnice,
2 útulkyálepro
staré
lidi die2cese
a2
Albenlz don Pedrno, špan. mnich, 11.1755 (Bis
nemluvňata, 2 olepšovn , na něžžčástečně strát
přispívá. jeptisek působí jednak na tur. školách,
caya),
z.
1821
(San
Sebastiano),
bylvkapelníkem
při
jednak v různých ústavech přes 700; jsou to milo
Lořrono,,po
srdné sestry, tellciánky, sestry nejsv. srdce Páně, kostele v San Sebastiano, odl
tom motett
zase vaSan Sebastiano; složil ve lky počet
lll. řádu sv. Františka, Dobrého Pastýře, sv. joseta, mší,
Alber1.(Al erus)Erasmus, protest.theolog.,
dominikánky lll. ř. sv. Kateřin z Ricci. Předr
71. kol. 1

, superintendent

v

m Braniborou

volucí Proti
nadvládě
Angličanů
_působili
území (Neuhrandenburg), kdež :. 1553. Na studiích ve
tomto
rancouzštl
jesuíté,
kteří pres
četné vnezdary
nedali se odstřašiti od míssionářskě práce mezi Vitemberku přilnul k Lutherovi, jehož učení snažil
se vášnívými spisy polemickými hájiti roti katoli
rudochy, hlavně
mezi krvežíznivými
mu kům
ma proti sektám protestantským. cpsal také
čednická
smrt kněze
lsaka jooesgu Mohlawky;
1646 místo
aby odstrašila, ještě více missionářů l.přilákala. Po několik písní kostelních; proslul sbírkou bájek
revoluci připadlo území toto z jurisdikce biskupů (1534). Velikého rozšířeni došel satlrícký jeho spis
kanadských v pravomoc biskupa baltimorského
Barttíssermónche
Euluens
iegel und
Alkoran“
jana Carrolla, který r. 1797, sedm let po svém na ,Der
s předmluvou
Lutherovo
u, itemb.
1542),
čelící
stoupení, posvětil kostel P. Marie v Albany, jenž proti spisu„ Liber coníorigítatum“, jejž vydal mino
byl tehdyew-Yorkem
jediným kostelem
v celé . rozlozezřízeno
mezi rita Alblzzi "(V. t.).
rr Nv. Car.)lrfeld,
mésNty
a Detroitem
ep.(joannes
nové biskupství v New-Yorku s jurisdikcí na celý Erasmus Alberus"1893M
ab Assumt.
katoaL
nthNeoog,
1753
stát téhož jména a r. 1847 dne 23. dubna založena Řeč. vám
v Uhrách,B.s.vv ide—)šti
1830,
piarista,:: prot.
Český slovník bohovědný 1.
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láš d' A, blahosl., 71.1375 v Bologni, vstou il 1394
na univ vPcšti. J). „Cogitationes philosophicae do řádu kartus., zvvolen 1417za biskupa \; olognl,
\eda dále přísný život mnišský; zreformoval klerus
světský i duchovní; důchodů svých užíval ke skut
kum milosrdným a na odporu věd; podporoval
štědře učence (mimo jin Aeneáše Silvia); 1426stal
se kardinálem, nejednou byl od apeže vysílán ke
dvorům
panovnickým,
do Francie,
zjednal mir1_s
Anglií, atak
do zvlášt
Lombardska,
by s aby
ro
středkoval pokoj mezi Benátkami, spojenými s
iníselecta argumenta historiae ecclesiasticae“ (2Esvl..,
rencií a vévody milánskými; byl papežskýmzaega
deň1820),„1tnsit.1inguae61—lebraicac"(1806),E„
tolme hist.
eccl.“
(Jager1826
). Sr\n. lHordnyz',
tem navesněmu
basilejském
1436),
h jil
viS e,ně
pro0\ázeje
Ferraře,
:. 1
9.k(klv434a
tores
Piarum
scholarum
(1808),l
—41. — Scripl
3.11 sněm
stus, theol. prot., astor v Gladenbachu \\ har papeže Eugena N. do lm
ma. Od nepamětných dob
uctíván za blahoslaveného. 3). „Re
ecooellcta multae
burgu; :p. „Merklic e Predigt des hl. Augustin an lcctionis“, „Dc incxcusabili peccatoris nequitia" ,
die Richter mit einer christlichen Vermahnung"
„Orationes pro pace, pro abolelndo schismatc“,
exe

1

a orient. řeči na arcib. l_yceu v Koloči, od

simi
R
' Boschovicii
respicientes“
de immedigto corporum
contactu theoriam
claris
žVid'en 1783),„lnstitutiones historiae ecclesiastlcae“
sv (Koloča 1793,Jager 1825), „lnterpretatio Sacrae
ScriPturae
per
omnes
V.
Tirlb
r“os
(16
sv.,
80.1—|')), „Institutiones llermeneuticae Sacrae
V. et N. T.“ (Sv t., 1807—1
, „Disssertationes

(Norimberk
nauš,
současnou
zkázu mrav1545_),o4.plývající
(Auulbežalobami
r)M
„ 1495
v Reutlingách, studoval 1513-—18vl'ubinkách, 1518 „Sermones sacri“ , „E_Iegiae sacrae“'i „Epistolae“ ,
'A conte, gskladatelhudební, n.l-1663Cv o—
mag. filos., potom theol. ve Frýburku a Tubinkách,
ošia pro ,Eugenio
lV.“—
.nl. ora
ratoria:
„ll convito die aga
B
vysvěcen na kněze vKostnici. Přilnuv k luterství, „Apol
), „S. Eufemia“ (1700), „S. Catarina“,
šiřil
horlivě), ve
svém
zván „Luthe
rem jš vábska“
kdež
stalrodišti
se pre byl
ikantem;
od 1547
.uE stachio“; skladby chrám
mov
vzé „Messa eSalmi
„pastor primarius“ ve Stutt art, d1570 o„pat“ concertati“ (1687)„ ,Motetti ed Antifone della B.

v Blaubeurenu, kde

157. —'?5

ldři c,h

a voce 1—3
sola v.
c. con
stromenti"
„Cantate
spi
1794, vstoupil 1814 do; benedikt. klášt. v Medliku rituali
c. strom."
(1702,16918,ntate
ed ora—
tori Spirit." (1714), „Hinno ed Antifone della B.V
šMelk),
na kněze,
rot. na gšm
klá
terním, 1819
1822 vysv.
prof.d.ogm
na omácím
t.eoln. uči
a voce
solacc. s.trum
lišti, 1823 novicmistr, vletech 1846—51v duchovní con
il responsorio
di S. unisone“
Antonio dl(171„Motf7tti
Pa5 oa“ (177)
správě na farách řádových, 1862—68převor, potom
farář v Medliku,z 1871. S
Ein Buch zurrh-áus tanic
„Cormdia de
B);regh'l'iamdi Maria1“7
2(11717), „Messa, Li
21.)
lichen brbauung und Beleruh
fůr diejenigen,
welche die sonn- u. festtá lichen Evangelien lesen“ 0. Albergonl
u. v Miláněkol.
Min onv.,Fleuthertius,7
znamenit kazatel
na sklonku 1560,
XVl.
(2 sv., St. Pólten 1863—1Ž64
Alberdlngk-Thljm 1. josef Albert, historik &
aaa im oč.
XVll.
stol.ívlem
Ben.,
Miláně,
Pise, Florenci
), byl
provinci
svého
řádu akonsultorem
lit. a umě., u. 1820 v Amsterodamé,
1889t
sv. Officia, penitentiářem při kathedrále milánské,
zprvu kupcc, od 878 prof. acsthetikyz na uměl
aka.d v Amsterodanllě, zasloužilý o nizozemské dě p_olsk
1611 ustakl
se :.blsku em
Monte—Marano
v Nea
kdež
S.; \„Resolutio
doctrinae
sco
ticae“u(Padua 1593, 2. vyd. Lyon 1643), „Concor
jlny
a uměl.šlv.yd
sbírku
starších
nizozemských
ásnilit.(1850
SL,) 473
„
la littérature
něerlan
dlanhzade
li Evangelicon
correnti
nelle
dome
he di suaresima
Cantico
dellacinquc
B. Vergire“

daisc“ (1854),a„Portrctten van šoost van der Von
del“ (1876), d1855 vydával
asopis
umělecký
kulturně-hist.o„Dietsche
Warande";
dobyls
obě záa (Milán 1594), „Connexio l\angelilorum quadragesi
amlium
et Psal
orum“ (|con gh Evange
1) „Lezioni
sluh o katol. lidovou literaturu, v dávaje od 1852 il
Magnificat
concordanti
\“ (t. so
] lra
„Volks-Almanak voor Nederlandscha Katholicken't
vynikl i jako básník a belletrista. —2. (Petr) Pa— Albergňatti Augustina, n. 1755 v Arezzo, stu
doval v imě, vys\. na kněze 1779,stal se kanov
vel
Maria,
bratropřed.,
historik,
11.
1
827v
Amste
rodamě, z. 1904,
dějin nizoz. litera níkem ve Flzorenci a gen. vikářem; při vpádu Fran
na un'.v lovo
p.
po„Der hl. Willibrord, couzůs tb 1s a,t ale podařilo se mu prchnouti;
šaLiskupem ve svém rodišti, působil
Apostel d. Niederlande“ (něm.186;3) „Karel de 1801
horlivě proti
pochybeným
refolrmačnimsnahám
msou
(synoda
pistojská),ja
i pro opravdový
groote
en
zi'ne
eeuw“
(1867,
něrln.„Karl
der Grosse dobým
und selne eit“ 1868); „Sple
van Neder1.Let
teren“ (1877), „Philipp van larnix“ (1882) „Ge rozkvět cirkve; byl příklademsvatosti a kJícnosti.

schichte dcr Wohtátigkeitsanstalten in Belgienl

1825; : . „Via deullasantita monstrata a Gesů
von Karl d. Gr. bis zum XVI. Jahrh.“ (Freiburg Srvn.
als OSS.
Cuore;
Huf/er, Norrisenocl.
1112
(189) (Florenc 1814).
1887); 1888 převzal po svém bratru redio vání ča nella divozione

Alberl Eugenio,

sopisu„
Dietsche Warande“.
Srvn.BL.alan
ínmrtaie,
„Paul Alberdingk
Thijm" (Frýb.
909.)
albergaria (z vlaš. albergo, Bpř.-ísltřeši,
nocleh,

historik ital, n. 1807v Paddue,

1878 ve Vichy, publikovalt 0důležití: zprávy be

ambasciatori
veneti
Senato“, (I„Relaziloni
5.sv 839degli
nátských vyslanc
ců zealXVLs

pohoštění),jinyžnázev
2\. procuratio
nonica,
dle niž biskupuronat.\isitačních
cestách ca
má
obstaral
nové v uerre
dáni spisů
Gallilleov
(16 svdi.,
842—56);rp.„
d'ltaliad
eIpr.vých
Eugenio
se dostati potřebného zaopatření.
Albergatl 1. Fabius, laik, šlechtic bolo ský, Savoia“ (1840), „Vita di Caterina de Medici“ (1838);
kastelán hradu v Perugii, muž vysoce vzd laný, byl upřímným vlastencem i věrn'm synem církve;

„Del Cardinale“ (2 kn. Bolo na 1589, zúčastnil se hnutí čeliciho ke sje nocení ltalie, háje
1599; v_Řimě 1598); „Del odo di ri urre auá ideu spolkového státu se zachováním státu cirkev
niho („Del papato e dell' Italia“ 1847, „Del dominio
im 1583 orgamo temporale della Chiesa“ 1871).Pooslednlmjeho dilem
1600,1614,1617;Mi1an1621); „le 10 jest pozoruhodný pokus o filosofii státní a sociální
rali“ Bologna 1627), „Discorsi politlci ll.“ ( ím na základě katolickém: „ll problema dell' umano
1602,
VX"aci theorii o státu Jana Ro destino“ (Ben.11872, 3.
879)
dina avhnjí theorii ristotclovu); sebrané tyto spisy
Alberl Francesco, ital.malíř,7.1765v Rimini,
ylyšlv)íniě71v..)
Srvn.Huf/zr,Nomencl.
19077.
6642.2_lulius,
—
:p. „Q__uo
pacto Papa z. v Bolopni 1836, ml. oltářní obraz pro kostel
se gerere debeat in totius imperii ecclesiasticis
P. Mar
arie ve PiaV
Forli,lc_lálelobraz „Svatá Rodina, por
papeže
negotiis curandis“ (Frankfurt 1610). — 3.iM k u trét
z.

p_ace lee inimicizie private
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AlberIcI Jakub,

augustinián, gen. prokurátor a ných; mimo to cenné jsou některé údaje chrono
logické agenealogické (o šlechtických rodech franc.
vikář
řádu,
z.1610,rrp.„Catalogobrevetile
l'illustri
efamosi
Scrittori
Veneziani“ (Bolog
). Srv
aněm.
jakož
z posledních
dvacetiXXIII,
let.
Kronika), Ao-va ivyzgrávy
nejlépe
v Monum. Germ.

Huf/er,
Nomencl. 1113h(1907)567
A1berlcus,Alberlch1.(Alberius,
Alberrtus)
Aquensís, snad kanovník v Cáchách (dle 'iných
v Aix ve Francii), :p. „Historia hlerosolym tanae
expeditionis
sive
de
lpassagio
Godofred
de Bul
lione et aliorum princiupm que aad 2.i Balduini

631— 50.3,

Har/cr, Nomencl.

II sv., druhýnbiskuputrechtský,

), 27 .

enediktin, zrodu

královského, synovec nsav'
biopata ehoře, převor kl.
sv. Martin
vnnysvěce
kup vyhlad
v Kolínět„780muž
velice
vzdělaný,
přítel Aalcuinův;
i1 bytky po
784, svátekz14.1istop.
1110095— 121) 11.XII" živéuShazákladě zpráv oči hanstvr ve Fríssku; z.
Albe rlus 17). kol. 1230rkmřozkazu neapolského
tych svědků s očívajícl, ale nekritické vypsání ]. vý

biskupa Petra „Vitam s. Aspren1“,otišt.vng/ullz',

cm
Řravy křižovv l_(vdal
beze 'ména potom
autorovase Reinerus
Pteineccius
mstadtě
jménem Italia sacra Vl-"19—25.Srvn. Harta-, Nomencl.113
autorovým
v Bongarso
siových„na Pl.
esta ClX
Dei per 387
Fran
“l. (Hano
er 1611),M
až
C16.— 2. sv.,Vopat kláštera Clteaux, :. 26. ledna

Albero(Adalbero, Alberius), arcib.trevír

ký,onem
71. v mohučským,
Montreuilu v 1131
Lotrinsku,
stal se trevír
archi
arcibiskupem
1,109 převor kl. molesmenského, zal. spolu se sv. dia
Robertem 1098 kl. v Citaux, jehož druhým opatem ským, zúčastnil se tažeení Lotharova do Italie
osv. Robertu 1099 sesstal; sestavil první před 1361- 37; r 1137 papežem Innocencem II. jmeno
ván legátem německým; pečoval svědomitě o svou
pisy oooděvu,Eokrmech
a klášterních
v řádu
cisterc.
Sváte 26 ledna.
— 3. knězzvycích
a mosaicista
vSt„ Dení 5 ve Xll. stol. Na jednom z fragmentů diecesi; přátelství jeho se sv. Norbert ma sv. Ber
nardem
umožnilo
mu provésti
mosaik ze St. Denis chovaných v Musée Cluny byl
štědrým
příznivcem
učených reformuzklášterů;
muž
5 .
v Paříži nalézá se označení: „hoc presbyter Albe
Aelbenro1ju11us,kardinálagrvn1minislrFilipaV.
ricus nobile lecit o us“ na fra mentech těch spa španělského.
N. 1664 v Parm (dle jlných ve Fio
třuje se mimojline adonna a lečici A1bcricus.— byl
renzuole
u Piacenzc)
(otec jeho
zahradníkem
n); o zarodu nízkého
satvu duchovnímu,
4.
: Doestu
( hosan)
Brugg, cisterct,
m. kol.
1272
„Chronicon
terrae usanctae"
(jestt ovlastně
jevil již záhy vynikající vlohyediplomatické. Vévoda
zParm
jeho pr
vyjednávání isFrancií;
překladhz
se saného
důnského).franc.
— 5 díla
benedi
tin (dle mnichem0kláštera
některých půvo A.
pře elužil
pakslužeb
do služeb
francouzských,
zasazo-_
val se usilovně o o, b'
ancouzskému princi
demrl
vkl. Monte povolán
Cassino,do10 7k
arrídnál
'n, 7.Trevíru)
1.088 R.1079by1
ima,
by na
synodě disputoval s Berengarem; průběhem téhodne Filipovi (V.) získal trůn španělskš, jakož i o sňa
'ehoPožíval
s princeznou
arnesešz
Parmy
napsal proti němu „De corporc Chr“sti“ ,proti cís. tek
(1714.
pak jakoAlž
první ministr
ve panělich
vu; podporoval sc zdarem rozkvět
jindřichovi IV. ve prospěch papeže ehoře VII. na velik ho vlivu
3 „De electione pontificis romani“ z jiných obchodu i průmyslu a zvyšoval absolutistickou
s isů uvádíme: „Prolo s vitae s. Scholasticae“ , moc královskou. Král obdařil jej důstojenstvím
„ omilia in natale s. Scholasticae“ (A/zgne, PL. granda, jmenoval ho biskupem malacckým a vymohl

LXVI, 941950), „Vita s. Dominici ab. Sorcnsis
(Boll. ASS.jan1)iarius11,442—446), „Flores rheto
rici“, „Dictaminum radi1“,„Breviarlum de dictamine

pro chtěl
něho pánu
na papeži
1717.
svémudůstOjenistvitkardinálské
získa it fnrancouzský;
tím však popudil císaře Karla \'.,Il“Anglii, Francii a
Hollandsko (quadrupel- alliance) k boji protl Španěl
sku, jež podlehlo, načež k naléhání vítězů A. bl
z úřadu svého propuštěnnl.719 Papež Klement I.
pohnal jej k zodpovídání, ale zemřel dříve, než roz
sudek nad A-im b 1 vynesen. Za pap. Innocence XIII.
byl A. 1723prohI'áášen za nevina; stal se papež
asop.
hist.
XV.
(11
—306).
—
6.
kardinál
biskup ostijský,n
v Bea
auvais, benediktin, ským legátem ravennským, izís kal sobě o tuto
kl. v Clunl, 1130 opalt kl. ve Vézelay, 1138 učiněn
provincii
velikých
zásluh,ABenedikt
jej
legátem
bolognskýrn
. 152 XIV. jmenoval
kardinálem, poslán téhož roku jakožto apežský
Albersl.
runo, OSB.Akongr.beuronskě, dr th.
legát
do Anglie,
kdež jej
svolal
synodud
ondýna;
pap. Eugen
'" poslal
1147
do okolí Toulousu,
prof.
círk.
dějin,
patrologie
a
archaeologie
v Monte
by působil proti sektě henriciánů (v. l.); úkol tento Cassino, 11.1866 v Adenau (v pruském Porýnsku),
provedl spolu se sv. Bernardem, jemuž později byl vstoupil do řádu 1888,v sv. na kněz 182 m.))Con
suetudines monasticae: 01.I. Consuetudines Farfen
nápomocen při hlásání Il. výpravy křížové; s.
“;erdunu vp. „Centuria epistolarum ad diver ses (1900 Vol. II. Consuetudines Cluniacenses alnti
. — 7.a
rta Ravennate, lossátor, na slovro
guiores etConsuetudines Sublacenses(1905); Vol..111
ntiqulora
maxíme consueetudines oCalsi
uěitelapráž'a
(11 5—94);
.rp. glossy
kvzatý
Digestum
vees,tu vkeBologni
Codexuak
ovellám;
mimo nenses
inde monumentam
ab a. 716—817i11ustrantla(1907);V

(navod ke
spisováni listů;
srvn
Rank::r er,
Brief
stelleru.
Formelbiicher
des XI.
—XIVjah
.v „Quel
len u. Erórlerungen zur bayer. u. deutschen Gesch.“
IX. (
)
.B. (Vavák, Středověká dikta
ina v souvislosti s antikou a renaissancí v Ces.

to Distink
kce. — 8.2 Ros.ate Roxate, Rosclate Consuetudines Fructuaricnses et Casinensesosub
(u Bergama), právník a advokát v Bergamu, 1350
Desidero ahbate (1909); Zlur
94Geschichte des Bene
dlel v Avignonu u dvora papežského
1354, :; diktlnerordens In Polen
; Une (1902);U
nouveler nter
édl
des Consuetudines Sublacenses
„Dictionarium uris civilis et canoníci“(vyd. tiskem tion
na sklonku
.stol.
zm. a r., potom v Bologni
den altcstentarářv
Mónchsgewohnheiten
15)90
). — -zu
2 Reinhold,
Hamm-Bossen
4811 Pavii 1513, Lyonzě 1521, 1548, Ben. 1573, sluchungen

1601); v díle tom podána jsou a_xíomata právní,
dorfu
mtlnsterská), z. 1895; „.r. „Die
christ
liche l(diec.
rankenstube“(Stey11886),
reund
am
výklad d.
termínů
seznam
pramenu
Srvn. Schultz,
(r.esch
Quellen:: und
Lit. des
can Rcchtes
11,245 Krankcnbcttc“(tt. 888), „Blůtenkránzš autrdie Fest
násl., Huf/er, NomencL II3 (1906 651.
tage Gottes und(delrHeiligen“ 3sv. (Paderborn 1889),
„Siehe, dein Kónig kommt zu dirl Erzáhlungen fůr
die Erstkommunikanten und ftlr alle trommeen Ver
ke
konci V111.
stol. Ball./18gsstavetlotu,v_78elgi—i)
74.1
Opatbened
kl.stavelotského
de Tribus Fontlbus, cisterc. kláštera l res chrer des allerheil. Altarssakramentes“ (t. 1889,
96), „Veni, sancte Spiritus! Komm, hl.
Fontes (Trois- Fontaines), .vp.Chronoicon“ odp
čálku světa do 1241; dílo to má cenu zvláště proplo,
Geistl Belehrungen
und Erzžllhlungen
iiber das heil.
e se v něm zachovala excerpta ze spisů ztrace Sakrament
der l—Irmung
(t.190.)
*
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Albert jménem
(Albertus)
rodným
Ae lí aiuss. Aegídlo,
Leroy, :.karmelitán,
167
70 :p.

lanaat Wižglerta
listy v sudě
dřevěném
a kožich
išěi
le některých
přípisky
ty pocházejí
od
-a samého,
dlezčást
jinych ydal
od jehoKaru!
písaře[Jó/“ler
nebo sluhy
Paulus
praedicans resnrlrecliionuení
mortuorum
ápis
ky A-o0'vy
1847,
—
2. Aquensls
Alb
3. Ar(1654. Anennsis; \'e mnthýCh středověkých ruko isechedíla
české
přípisky
\ziveřejnil
_I.rt
Truhlář
v
ČCM.1
r\n. Sf/n'rrmadler, Albert von PossemUnlster,
„Compendium theologicae veriltatis“ uvá ěn jakožto genannt der Bóhmc, Archidiacon von Passauu(l 878),
autor
jeho; jest vjím
argentíngenssís
t..)však
— 1 ovštrassburský,
enutan s, glos fax. Truhlář v ČČM 1879 („A!bcrtus Bohemus
sator dekrétu Gratianova (siglaBA1.),vpozdější papež a české pří isky v jeho zápisníku 2 X111.sto I.“;
Ratzinger, orsc zur bayer. G.SCh 8981) Tadra,
Řehoř V111.(v. t.) Law—i," lntrod. 111Cor.1p jur. can.,
Kulturní mluvnice
styky ech
s cizinouD(1897),
53;
Sť/llldldčl, Die ehre von den KR uel
en,,119jr—
Berdiní(sarteanský)b1711385\
arteanu(\'
o 11istor.
(1894)1,
Dr. V. Fla ebauer,
..f/lanl',
eského
skánnsku), 1405vstoupil do řadu františkánů konven
jazyka i ísemnictví
70.—8.13112Ěbch
(1903), památky
ně (Albertus
tuálů (minorítů), touže po přísnějšímživotě přestou Nejstaršgg
de Bochnia)z, kancléř dobřiňský,
pil k observantům, přidruživ se k sv. Bernardinu johannis
ze ieny, s nímž a se s .janem Kapistránem a
sv. jakubem de Marchia pokládán byl za nejpřed farář bocheňs ký, \ diplomatických1službách pol

ského krále Kazimkíra,á13391blčelnem

komise

sk 135
ák;lšvyslán byl
stal do
se Avignonu
děkanem
nějšího zástupces přísnějšího směru v řeholi frantlš-. kuuzavřenímíru
kapitoly vratislavské,ř
kánské („čtyri
slloupy
observance“); vynikl
znamenitý
kazatel
(„rex praedícatorum“).
Eugenjako k papeži Klementovi V1., kdež mimo jiné překazil
vayslal několik frantlškánu pod vedením .4--ovým žádost Karla IV., aby diecese vratislavská oddělena
do Orientu,
Koptlye
jakobity,
cožbjensnažili
z částise seprivoditi
zdařilo.unii
R. s1442j
ea
byla od
metropole
hnězdenské aKřlilpojenak metro—
poli
pražské,
Bohe
miae
Vaticana
1, 1360.(S5rov_n.1onumenta
str.
.
nován
bylo
Eunšeía
a.1V gen.
vikářem
69150.Castellllansus,0. Praed.,
řádu konveníuáalů
| () servantů
— byla
to odcelého
roz 9. aBulsanov. Knoll. —
štěpení prvni hlava řidu hlásící se k observanci —
kol. 1460, vstoupil v mladistvém věku do kon
ale gcn. kapitola 1443 A-a za generála nezvolila, venktu benátského, i vynikal učeností ve všech
ač papež si tak přá. Z. v Miláně 15. sr . 1 . oborech zvlaště však v historii. St. „Cataluogus
A. jmín ode dávna za olahoslaveného, ač kultus jeho illustrium Ordinis virorum“ (Ben. 5011), „Catalogus
sanctorum a Petro de Natalíbus Veneto e regione
církví
dosud schválen
nebyl. _Sp.„De
poenitentia“
„De eucharistiae
sacramento“,
„De conditione
ami, Costellana episcopo Equilino concinnatus“ (t. 1501),
citiae et de maíitía invídentíae“; Contra martyrum „Chronica brevis ab initio ordinis usque ad prae
vituperatores";
nihil nocet ad \'irtutem sens tempus de omnibus pontificibus roman IS et
humllí loco nasel“ a
Srvn. tmm. Haro/dm, omnibus magistris generalibus et de vírís illustribus
B. Alberti a Sarthiano ita et o era (Řím 1688),
sanctítate
quam scientía
praeditis
ipsíus
ordi
Bami. Nari, La vita e i tempi cl Beato Alberto taim
s"(t.
1504 ,.z/ydBiblia
latina
cumpleno
a paratu
telrsissime et nitidissimc impress a“ (t. 1
1511,
dauch
Sarteano
(Qhuaracchi,
1902); 1/a!mpfel,Hand
der Gesch.
des Fraznískanerordens
(Freib. 1519), „Sermones b. Zenonís veronensis; homiliae
Br. 1909), 95,118, 213, 221, 251.
Brixla, et admonitíones b. Caesarii arelatensis ep. aliique
sermones“ (t. 1508), „Pontificale secundum ritum
O.
rodnýmkj
Mandugasinuds,
stouP.,enec
nauky'měnem
sv. Tomáše,
prof. ísma horlivý
sv. na
Romanae
Ecclesiae Cafacensi
emcndatum
ajacobo
Lutíís episcopo
et orimum
eBurckardo
učili tích řádových, z. 1314; .rp „De ofiício sacer de
dotís librl 3s
summa casuum conscientiae ex
Rom
editumord.
cummultís
(t. 1520),
„_Conastíltutiones
Prae ., additCíoznl-zibus"
adjectis
ad

urler, Nomencl.
operibusr doctolř'isangelici
concinnlata“ggěskem_
ne sin los textus opportune declarationibus“ (t. 1507),
7. Boh emus (Behaim), dle nekterych _rodem ech,
„Li er magistri
de instructione
venerabilis
Hum
dle jíných u. cca 1180n
adě Bohaiming v diec. berti
ordinnís officialium1
"
07), „Regula
et
íratrum et sororu rn de poenítentia. h.
Basovské,
byl
od
12103
právním
zástupcem
při rívil_egí_a
urn římské, od 1212 kanovníkem v Pasově (s ka
omrmcn“ (t. 1507), „Defensorium contra impug
novníkem A. 7. Possemílnsteru není identickým, nantes Fratres Praedícatores, quod non vivant
jak někteří se domnívali), později arcijáhnem secundum vitam apostolícam, a Jacobo de Vora
v
Lorchu. R.vévodou
1237 bylOtto
papuežským
rozhodčímm
ezl gíne, 0. P. archíešlscopo anuensi“ (t. 1504). Srvn.
bavorským
asným
a biskupem
()ue'lif--L'dclmr
cn
rd. Plraed. 11, 48—49,
gíshígskym.
císař _líndřich
11.I.loclZgapeže
1X. Když
stižen 1239
byl klatbou
a za trů
avena [ler/ar, N:)mencl.1113ď906),1285 286.—11.Cášský
.
'uc R1ckmersdorfu,A
s 1.
bis
zřsSkupA
halberetadtský,
vlastně
eA.z
. e Ri|ggens
vyhlášen,
byl
A.
8.
jako
'udex
dele
atuss
I
'lhlasatelem
a
toho nálezu v jižních N mcích Ae
kup Riidi

Aortx ), ícm
torp,
také A.dlesaský,
dlceněkterýchjiaugustinián,
jinvch

ger Pasovský,
přivržlenec
zbavil
obročí, vynhal
'ej zFridricha
Pasova, 11.,5
a za to
A. jej
B dominikán, dle jiných opět kněz světsky'; poc
ocházel
ze selské rodiny v Rickmersdorfu, studoval v Praze,
na |__smrtpronásledován,
na různých
místech
v val.
Ba kdež nabyl stupně magistra artium, a v Paříži,
h, ano i na české straně
Šumav
se skr'
kdež povyšen na mistra theol. stal se prof. a 1353
Později uchýlil se do Lyonu
u,
vysv cin rektorem Sorbonny, byl stoupencem nominalismu;
byl na kněze, načež byl menován děkanenol kla
odebral se ke dvoru papežskému, kdež ménem
toly
asově tepr\e
mohl pasovské,
se usaditi; alel
:.
isky (původně Rudolfa 1V. vyjednával s pap. Urbanem .o po
tvrzení universnty vídeňské, jejímž prvním rektorem
dva zápisníky,
ztrJatíl,hozacřřovaivse
pouze
\ýpísky,
jež v jeden1se
V.I stol.
učinil histori Aventín,
1366 obdržel biskupství hlal
druhý chová se ve dvorní assátní knihovně mni se stal (1365—6)
jež spravoval
dobře arytířům,
prísně;l
chovské), které ve svýcch útulcích si pořizoval, berstadtské,
přinucen k boji
proti loupežným
přemožen a za';at a. '90.
e proportionibus
obsahu'ipsaných
několikneob
přípisků
V přípiscích
těch
čejnýmčeských.
pravopisem)
udáno
,)1496aj.),
Logíea(t.1522),
Sophis
mata 1477,
(Pařl14489
Quaestiones
in Occanii logicanl
hlavně, de A. maje ek svůj po částech si uschoo (Ben.
val: u opata altašského penize („habulmu
us aput
Commentaria
in 11.Alrlstotells
abbatem Althancnsem' 11'1
deposito devadezeti grivny (14%),
aj. Srvwn.
Hurler,Nomencl.1
1(167906 (Pař. 1516)
zelata“), u jakés jeptišky mošny s knihami, u ka 13. z Halberstadtu, od 1210scholastík2 v]echa
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mu libo. Mimo tyto chvilkme' hosty jsou tu i takoví!
jimž titulna stala se domov , 'sou to ti, kteří
rinského
llermannravézpracoval
německy (_)vídov_y zase naučili se užitečně práci a přivykli pořádku.
Metamoríosy
(POP é.tíšt v Mohuč
1251. — 14. Wojrě, iee
Blahodárný vliv útulen těch 'eví se ve městech
trze mbiec), arcib. h
360 zvláště úbytkem žebroty a zlo innosti. Život bratři
sekretář královny _ladvigy, stal se 1399 bisk. po a sester jest neustálé heroické sebezapirán1.0dě
znaňsk'
1409 jmenován legátem Apoštolské sto vem jejích jest hrubá kutna, příbytkem nejchudší
místnosti, stravou pokrmy nejprostší; po celý den
lice
Pols
pravomoc,ljiž
živaliv kardinálové-legáti mu
de táž
latere;
od 141 bpo
bSl
s.k zaměstnávaí se těžkou mam a meškají neustále
poznaňský,
1423 arcibisk. hnězdenský, 1433 mezidnejhí nější chudínou. Kon regace nalézá se
estadiu formace a kon olidace; lze dou
zprostředkoval mír se řáde
em křižáků, kona dosu
tati,uže veejde co nejdřixe ve tasí pevného rozvoje,
125 a 1435 synody v Leczycl; dopustil českým v němž zajisté vydá bohaté ovoce. [Rorl-w.] —
husitům prodlévati v krá kově;b
1436.
_18.dejan nua O. Praedd., 2.1300, sp. „Commentaria
hu.-gu, něm. básník;

k podnětu lantkraběte du

15 zA. Hohenbergu
er,? udolíal'
zvany in 411. sententiarum. Har/er, NomencL 11“ (1906
také
štrassburským, esyn hraběte
41.3
— 19. deierusalcmský,r
Castro o, Avogradgo,
sl.,
patriarcha
1149 v bla
Gualtíeri

z Hohenber
a lrmengardy Vírtemberské, vy
chován v ómské škole v Kostnici, od 1317
kanovníkem t., později také kan. strassburským,
jsa spolu v držení i jiných obročí, stud. v Paříži,
kdež se stal na slovo vzatým professorem práva,
třikrát (1318, 34 a 56) volen za bskuuap
Kost
nici, ale nedosáhl stvrzení papežsnrého, 1338—40
byl místodržícím (lahdvogtecm) v Esasku, od 1340
říšským kancléřem císaře Ludvíka Bavorského, od
něhož užíván k diplom atiekým posláním do Anglie,

(diec. parmská), byl nejprve řeholním kanovníkem
při kostele v Mortařee, stal se 1184 biskupem
v Bobbiu, 1185 biskupem vercellským. Po smrti
latinského patriarchy jerusalemského Monaka byl

pro svou_svatost
slavné jméno
nástupce
zvolen
205). Naa vyzvání
pa ežeza 'eho
nnocence
lll.

přijalměst
vollbuh odplulnebot
z janova
oePalebstiny a sídlil
ve
_lerusal
v_i nonu a j-, od 1345 bvl bisk. vircpurským, 1346 Saracénů. Působiv blahodam ě bylmvAokk oslav

ial se ke straně Karla IV., tasl
1349 bisk. nosti Povýšení sv. kříže 14 září 1213 (dle Poll/lama
frísínským, načež teprve 1351 přijal vyšší svěcení dle Gama-a 8 u 1214) konaje sla vné procesí
a konsekraci na bískuupa, 1354 přispěl vé odovl v kostele od jakéhosi Vlacha zákeřnicky zabit.
tak. Albrechtovi ll. válečnou omocí proti výca Dal řádu karmelitánskému 1209 krátkou řeholí,
rům ; z. 1359. A--ov_i připísov na byla kronika od kterou pa ežové potvrdili a ozději rozmnožili a
273-1349, jakož i životopis strassburskélio bi

zmírnili.

armelité začali sv títí v XV1.toeltí

(vydal Cuspín__i_an
v Basi 1553 a Leho památku, kte;ážto pocta bsyla přireviasisgjích
Urstisius té ve(G.Fra
nkt. 1866
1585);a A.ovější
revíreASS.
1682
Arpo_tv ,ena Slaví edS. . jolannls de
kroniky
Studer
u rv ldavatelě
868p) o Ball.
kládají za jejího spisovatele Matyáše z Nreuenburpgu, Harlem, karmerliltánhollandský zHarlemu, promov.
na doktora theol. v Lovani 01. 1471, z. v Meche
— 16.rvn.benediktin
lšngm
přip_i_suř_|__(
]I Jakubovi699—700.
7 Mohnče.
Hilf/tr,
lenu (Malínes) 1496, zanechal v rkps. mimo jiná
kl. Horního Altniehu, :p. „Víta s. Alberti sive díla theoL a homiletícká spisy: „Lectura in
skupa Bertholda

Adalberti“ t. j. _životopís sbl. Adalberta, o němž Ecc___l_esiasticum“
, „l.ectura
joannís
21.
kastilskýin Canonicam
A. Casstellanus,
vizThes.
hesloanec.d
dalll, )ert
.')—66],vy.
3, str.6.5 —566.
Srvn. Hurter,ez
výšmesub
— 22. (Wie
nava),dod biskup
ku av
IllŠ(1906) 597. 14.15-— 17. Albert bratr
ský, zprvu10.
kanovník
kujavský,
1276 bis
u

brat),

ecte

hmielowskl,

zakladatel

nové řeholní
kongregace11polské;
kter á po
něm
G)
obdržela
jménoA
a Albertinek
N. 184
v království polském, v povstání 1863 byl raněn,
i musila mu býti amputována noha; potom za
býval se malířstvím projevuje v tom nemalý talent.
Jsatjsa
milosrdenstvim
k nuzným,umínil
so
ří
ti jim
založením kongreag
ce k posluhováni

vynikal
neúhonnoslí
ctnostmiMestvina,
pastý
kv".ml Přizni
knížetea velikými
pomořanskěho
'senž
na 'eho
přímluvu(mim
značně'inndédraoval
rozmnožil Mosty,
dotaci
ískupstvr
kujavskeh
přístav baltický), moholA plniot tědřejí skutky milo

srdenst
ství; z.1
—.23 Albertus Laurentlus, dříve
predikantluter., 1566konvertoval, vyd. 1570spisek,
v němžuvádí důvod' svého obrácení. Srv.n Ran:

, [',/zr Nomencl. 1115
chudýmSBBIÉU'L
& yní
štčn
ýnm.
Prvni ustav
v Kra
má
kongregace
jímzaložil
založená
tyto Die 7Convertiten l,
4. leodlensís
25. apoštol livonský,
zvaný takéV.A zRigy.trý
do
omey:| a)Lvo Zakopan
Krakov,
Přemyšl,
Sokal, biskup livonský, bremský kanovník Albert z Appel
Stanislavov,
né, Tarnov,
b) ženské:
3 Kra
Lvov,Jaroslav, Sokal,Přemyšl,Wle1rhrata,Zakopane. dernu (1198—1229), muž nábožný, který 1200 v čele
Kon
agregace má celkem bratři asi 45, sesterrasi 60, nové křižácké výpravy do Livonska připlul, na
Psaných stanov dosud nemá, rovněž tak dosud ústí Dviny město Riguzzaložil, německými osad
níky a mnichy zalidnit a sem biskupské sídlo pře
neužívánosežádných
slibů
řeholních.a Bratři
sestry
rekrutují
z terciářů
a tercíářek
řídí se aprvo
tm, ložil. K ochraně missie založil rytířský řád mečo
t. j. nejpřísnější řeholi sv. Františka respektive vých bratří (1202), kterýž papež innocenc 111.po
sv. Kláry, zmodiíikovanou pokud toho vymáhá tvrdi1.Pomocí mečových bratrí a křižáků z Němec
udržel se A. v Livonsku a dosáhl, že Riga byla
posluha
chudým.
Kon
onprega emá
na starost)
hlavně 1213 z metropolitní pravomoci brémské vyňata a
t.
zv. útulny
(„przytuíska"),e
vydržovaná
nákladem
okresů nebo měst. V útulnác_h těchto shromaž
za samostatne
exemptní
bisklupstvi
prohlášena;
ďuje se, zvláště v době zimní, nejhroznější bída papež
Honoriusn. Ill.
udělil mu
moc
zřizovati
mod Semi
materiální a často 1 morální. Z vyžebraných bra další biskupství. A. pokročil k výbojům
třími peněz í jinych darův dostává se tam chudině allie a Estonska austanovil v Semigallii v Seloně
přístřeší a stravy, mimo to bratří í sestry pečují 1217) a v Estonsku v Derptě (Dor at 1224) bí
) o náboženskéepoučení
a mravnídět
nápmravu
ubohých,
Zvláštní
péči věnují opuštěným
tulny
svě skupy. Avšak Rusové pokládali se za ny Livonska;
A. nepopiral
tvrdě,
že cmezi
ce pouze
po
obrátiti. jĚich
rzo práv
vypukla
válka
mečovýmí
nazývá br. Albert „_bezplatnýmí hotely pro chudé“. hany
bratry a polockým knížetem Vladimirem, ve které
kdo
jestse atu odkud
se
Přijímá
každý, —kdozapls
p_rijc_1e;žádný?
se _nnppng, mečoví bratří s pomocí dánského krále Valdemara 11.
íež udá. Každému volno odejítei a vrátuttiese, kdy zvítězili a potom Rusy z Livonie vypuzovali. Statný
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& činný bisku A. založil ještě biskupstvl ve Wir to muž upřímně zbožný, panovník pečlivý a laskavý,
landě a Reve u (Réva,
1.2% V Livonsku ctěn starajícl se o hmotné iduševm blaho národa
jako světec. (Srvn. Dlelaudesapostel L1vlandsin zvláštní péči věnoval povznesení života církevního
(zavedl nové řehole a usiloval o reformu řeholí
der kirch31.Verehrung“
St. a. Marla
Laach
lXVlIl star ších, dal nově zbudovati zpustošené kostely a
[1905
60—.)— 26. biskup
lubecký
(Liibeck),
vystavěl několik nových), za jeho vlády vzkvétaly
z hol týnžkéhoč rodu z tlKrummendylcků, „. v Ho
16 lv—ědšťšzR
A. livon
nsk van
5“
štýnsku
na
goč
V.stol.
.,
odebral
se
do
íma,
utěšezně
umění výtvarné
(Rubens,
ubDšckl;
kdež byl del 1 čas)(apoštolským notářem při Rotě;
1466zvolen za biskupavvL.ubeku Miloval lesk a 36. sarteanský v.Ai. evrdini sub5. —37áusicllský,
nádheru a podporoval s řilišnou štédrostí umění
sv., karmelitán, ». 1212 v Montetrefanu (Trapani),
žil v Messině kdež za obléhiáni
130 v nikl7velikou'
avědy, až 11118
adl do dluhu. Dal sepsati „Chronicon dobročinnost1;z.1307,kano
1,476
vch
l, 3.
Z.
episcoporumr nbecensium"
(s.'<1haj1cíd01465g_losv
otišt. „Messanae in Sicilia sanoctlsAlberti Con7fessoris,
bisk. lluttišský (1191—92), nástupce Radulta z Zsah
Ordinis Carmelitarum,
clart.“ Srvn.
lktze/
lkonogr.l,
—.50— miraculis
eSiegbur
u, OSB,
rme,%1nu bratr vévody |ndř. Lothrin ského. Císař „Chronica po tiíicum et1mperatorum omanorum“,
nec
těl uznati
jeho Lothara.
7,volleni A.appe
a jmenoval
bonnského
probošta
llovalbisk
do pem
ima, sáhajicl od ehoře lX. do Mikuláše V. (1227a
kdež volba jeho byla potvrzenaa ..4 na k.ard po 5145,) „Glossarium ln N. etV. Testamentumf' Srvn.
výšen. Při návratu byly mu činěny všeliké úklady.
Hilf/af, Nomencl.113tsl19%),939.
39. siensský
sv., u. v ontcalceto —
u Sienny,
V Remeší dal se vysvéliti na kněze a biskupa; (senensis),
brzo otom byl od protivniků zavražděn 1192;
řádunuarius
kamalduenského
kol. 4.70etStade
1181. rvn.
nl. zSes.ja
[,
art. om. 21. listop.: „Rhemis sancti Albertlepi stevník

scopi leodiensis
martyris,
eccle (diecese SbsrémskášaOSB., kronikář ve Xlll. stol.,
siastica
libertate etnecatus
est.“qui pro tuenda ade
převor, od 1232
P. Maarie ve Stade, snažil
burský11,206—32 syn hraběte Gi—lnihera111.7.Kit ern
zv

se zavésti přísnouařehloli cisterciáckou, ale bez

11

úspěchu,
proočež
1240
vstoupil
kl. írantíšk.
t,
z.
asi v 60tých
letech
Xlll.
stol., :p.dokroniku
(„Anna
v )) agdeburku, po sm iarcib. Ludolfa 1205zvolen les“) od stvoření světa do 1256, kteráž jest sice
za jeho nástupce. Filip vábský, jehož byl přívržen kompilaci z jiných kronikářů, ale pro nedostatek
cem, udělil mu ne rodleně investituru a regalie, iných pramenů má dosti značnou cenu; kroniku tu
uď A. sám neb kdosi jiny prodloužil do 1265 a
p_apcž teprveA. po nímé
kterém
udělil mu
visi,nnačež
12)6 váhání
přijal svěcení.
Po pro
za
vraždění Fílipavpřídržoval se nejdříve císaře Otty, jiný pokračovatel do 1324;vyd. ji Reinecciusv Helm
sětadt 587tiš1010m vyšla ve Vittcmberce 1608, část
Eotom
však poselstwmv
odstoupi k Fridrichovi,
jenž užíval
ho Srvn.
od 11650
t v Momumenta
(ie34rm.
_Scrípt.
)(.Vl
Hurler,Nomenc1.
lla(1906).34
I.A(Atall
duležitým
evěcech říšských;
\; kon
fliktech vzniklých mezi papežem a císařem, jakož bert), 3. opa tstrahovský, z kláštera steiníeld
skéhoo, stal se proombošte panenského kláštera
ipřivoditl
mezi císařem
synem jeho ]indřicle1elmsnažil
se vDoksanech, 1175opatem kl. strahovského. ]arloch
smír. aVeMagd
1207 stavěti
nový nádherný dóm na místě staréhsoe ožárem zni
praví o děj.
něm,čes.
že b 4,70)
1 „vir valdlel rooknžněaAlžběta,
bus et idoneus“
čeného. — 29..4Al( recht) z Kam nka Miku (Pram.
láš, rodem ze Slezska, stud v Německu, 1571 ve chtíc, by dvorní ljeji kaplan Valentin stal se bis
Vlttembeerce po1vvšen na mistra svob. umění, od
řinutila
A-aNěmec,
a kanovníky
s ním
mode rali
se do
aby tampraž
byl
1575eučitel hebrejštiny ve škole v 1vančicích,zúčast 31,5“by pražským.
nil se od 1577 překladu knih Mojžíšových pro bibli
ytá se 'méno A-ovo naposled r. 1201
králickou;
se vředitelem
školy 7.nařízení
ivančické, Žšsvěcen
15
oluus 1588
br. stal
Sušíck
aA. Felinem
:rma'l: _(Pram.
raem. děj.
v čes.
echách
l Vlistináclšmvy
19 a
11,476).
kl. strahovského, opsal 1373 pro
starších řehlédl text i konkordanci k novému vy 42. proiess.
dání; l
dánbnyl na školu ve Fulneku; 1609po
klášter
doksanský
k rozkazu
Hedvigy,kterýžto
kustodkrykksl.
doksanského,
„Regula
s. Augustini“
byl
nějakýkdež
čas ve mohl
Vittemberku,
načež odebral na
se nyní jest v univ. knihovně pražské (Truhlář, Craal.
do Prahv
se místa professorského
un 'versitě :. 1617. Srvn. 7zrzčzb, Rukověťl, 7—8,
cod.
lat.
č.
2317;
*
.
7aa'ra,
Kanceláře
satI_písaři
č M 1896, 126—128.
,biskup v ínonté
).
Corvíno,z ..5 dubna 1037.Srvn./201., 8.5. A ri v zemích českých za králů zzHrodu lucemb.

—43.ze Strassburguv.
henberřus sub. 15.
44. ze Šternberka, biskupolitomyš. sky, syn
1151,44 3—1. sv. z_,Ogna,
rolník
v 0 011.A.
ně u er
kv. 1190.
Srvn.
Ss.
Římu
v sev.
avského
a1usll,
281, Itálii,::.
Kulda, Círk. rok. 111,280—281, Detzel, Štěpána ze Šiernl1erka,ji1á|1a ceského ia 11101
(„baronis regni Blohemae et Mavor1ae“); byl ka
lkonogr.
49. —
aduy, augustinián,avstoupil
35zolomouck
bdržel Žapežskou
na děkanátolorn.,
kapituly
téhož ro urovisi
stal
do řádu tl,
120.3,
|)yl32.z
professorem
v Paří||7
adue, novníkem
se rovněž papežsskou provísí metrop. kanovníkem
.;1328
Commentaril
in
33qua ražským Karel IV.,povolav ej ke svému dv,oru
tuor
evanx).elia,
in epistolasin Pentateuchum,
a j. (v
učinil
jej
svým
rádcem
R.
13
65
tal
se
..1
.,
vzdav
oustevnk, rod. zBesoozza v MlíIkánsku(odtud
esutiusrvn.
zvaný), žíl
Maggiore,1, 77—8
s. 3. 788;
září ským
se prcbcnd
svých dřívějších,
upmeKarla
zvěřin
v Meklenbursku,
k žádo sbisku
sti však
IV.,
359.
A. uSLa
seš o ptember
jenž jeho služeb potřeboval a vzhledem k tomuu,
[iu/da, Círk. rok V, 3084—
305. — 3.4 (Albrecht)
že protivníci A--oví slatk biskupské sl osobov,ali
arcikníže
rakouský,
šestý syn
Maximiliána
ll., „. při
ve
Vid.
Novém
Městě1559,
od15170
vychováván
obdrž residovati pape
dovolení,
povinen
\e svéskédiece
. 1 by nebyl
rans
dvoře Filiga
kardín
ál, 5813—95místo
držící
v a.ll
onušpan.,
galsku,1577
1595
arcib.
toledský, 1596 ferován byl na uprázdněný biskupský stolec lito
místodržící v N1zozemí, 1598 spa ežskou dispensí, myšlský. R 1368 provázel Karla IV. na cestě do
vzdav se duchovních důstojenství, saekularisován, Rima. 'lu setrval až do 1363, kdy po smrti Dé
0 at 1599 za manželku lsabelln, tlcern Filipa II., třicha z Kugelweitu jmenován bvl arcibiskupem
s níž vládl nd již. Nizozemskem; ač bylvvelice v Magdeburgu, hodnost tuto však zaměnil brzy
mírumilovný,nnucen byl 16001609 válčítí se státy opět s nástupcem svým na stolci litomyšlském
severními; po válce snažil se s chotí svou napra Petrem jelitem, tak že see1371 biskupství litomyšl
víti škody, jež země dlouhou válkou utrpěla; hyl ského ujal, založil 1378 v Tržku klášter kartusi—

Albert

anský;z.1,pochován
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v augustiniánskémklášteře líně n. R. a Paříži; 1255n. 1256 povolán do Říma, aby

tembe rku. (Srvn.

n',na' Kirchengesch.

hájil dominikány proti Vilémovi de Sancto Amore

B II, 114—117. .Mormmmla Boltemi'm: Vaticanaal.,

aversity
některým
prof.vytlačíti;
pařížským,
kteří kje,ždoá
chtělilpape
z uni
pařížské
v Římě
žovč ve shromáždění kardinálů vykládal tjakožto
lóO,156,158-).
Zdeněk 1Řt/v
ejtdlý,
Dějiny
města
V 1., Tadm
l'Kulturní
s cizinou
Litomyšíel,
148—152,156—
Dvě ech
vynikající
pa „mašlister sacri palatii“ evang. sv. Jana a potíral
mátky výtvarného umění církevního svědčí o umění pant eistické nauky Averroovy. V letech 1254 až
milovnostiA-ovzě .přen sná oltářrní deska
1259 bylrřeholnímcprovinciálem
v Německu.
. 1260
biskup
v czně, ale
již 1262 rcsigno
(altare portatilc), chovajnányní v klášteře ad jmenován
lV. pimenoval jej le tem, svěřiv mu
montském, 42 cm dl., 2511:
m šir., 2 cm silná, střed val.
jest ametystový křemenec, rámec dřevěný, jehož hlásánír kříže v Německu, Čech ch a zemích sou
plně úkol tento, procestoval
přední strana pokryta jest tenkýml, pozlacenými de sedních; tehdážA
stičkami stříbrnými, na nichž spatřují se krásně
niellové obrázky: Kristus P. s knihou v ruce na stolci krajině ty až k hranicím polským. Potom oddal sc
a usilovně
práci
vě
:. úřadu| učitelskému
listo0.p v Kolíně1522
od Ře
sedící, po stranách sv. Petr a ave ' na straně dec ké; tně
dolejší: Panna Maria s Ježíškem a sv. Tři králové, hoře XV. prohlášen blahoslaveným, zván „Doctor
universalis“. Jeho spisovatelská činnost byla"obroov
stranách
evangelistův
anadva
sxětcibočníchbsyml:)oly
(vizo br.63 Zčtd'ř
m sv.
strana
pokryta ská & týká se těměř všech oborů tehdejších věd
themogických i protanních. A. napsal vyklady ke
jest
stříbrnýnmii
zlacenými
plíšky, senadvazzan
nichžakové
jest spisum Aristotelo
ovým, ke knihám S. aN. Z,k
vkusná
orna entika
a střídající
a k sentencím Petra
štítky. v ednom est osmi aprsková hvězda, (znak SpÍSlm Dionvsa Areoa

Lomoarda; hlavní díla jeho soustavná jsou Sum
mma

šternberslteý)ve
ruhém
kríaž(znak
biskupství
lito theo ogiae, umma de creaturis. A. jest důležitým
olmém
okraji rámce
mjšlského; vizeobr.
64).N
“est tepaný, ciselovaný nápios: „Anno domini ve ílosoíii, neboť snažil se, aby Aristotela učinil

Lt “CCLXXVreverendus pa
terdominusAlbertussed tern
b_ergepiscopus „uthomislen
sis consecravit

lOCaltare in
honorem beate Marie virginis

gloriose amen“.
» ,
I.liul, v MÍCltt
eilurgcnnder k. k.

Zentral- Kommission zur Er
forschung
und Erhallltung
der
Baudenkmale,
XVll,11873,

163) 2. pontifikál v knih.
strahovské, per amenový
kodex toliový (41
vys.,
305 cm sín,) úhledně-mpsaný
(viz obr. 6. na str. B.) a hojný
mi krásnými iniciálami ozdo
bený; v iniciálách jsou minia

tury
znázorňující
jednotlivé
litur ické
ůkoony. Na
prvě m
listě vízobr. 65)čtese: „Anno
domini millesimo trecentesi
mo septua eslmo sexto reve
rendus in hristo pater domi
nus Albertus de Sternberg,
qnintus episcopus luthomu
slen., olim. XXX. archlepisco
pus Magdeburgensis, ontifi
catus sui anno XX. a hono
rem dei omnipotentis et in
temerate matris elus vir inis
Marie hunc librum ponti ica
lem per mc Hodiconcm con
scribi mandavit". (Srvn. Pa
dla/m-Za/iradník P,ontifikál
Alberta ze Šternberka“ v „Pa
mlátky
archaeol.
a místop.“
X(,1900)
441—458.)
— 45.

Trapani,

57V v A sicil

ský sub3
546.Magnus
A. Ve
liký
(Albert —
bl a.,hosl
ze“s n.e_1193
echtickěhlo
r_odu
Bollstiidtů,
(dle

1223 vstoupil do řeholess.v
Dominika a učil filosofii a the

ologavezně,
llil trassburku,
sheimu, Frýhur
Ko

Obr. 68. Alberta ze Šternberka přenosná oltářní desku (přední strana).

Albert
Summa de sacramento eucharistiae (vyd. v Mohuči
1477), Mariale sive su er evangelíum
i_ssus est'
quaestiones
1489, ivn Psalmos,l
Kolín
.exegetícké:(v Milán
Commentarií
ln 'lhre

nos jeremíae, In librum Baruch, ln librum Dzkni
líně
in Matthaeum,
Mar l______(vy__t_:l.'_.y_
elis, 1536),
ln duodecim
Prophelas lnminores
ln joannem (vy_d.v Hagenavě 1504), ln Ápocalyc sim
losyo
(vyd.
Basilej 11506),
Commentarií
Melcli.v Weiss,
Freíh., Herder
1904. ín3fJObíl

fick -. De praedicabilibus, De praedícamentis,
D sex príncipiís Gílbertí Porretani, Super duos
libros Aristotelis Perihermenias Šuper librum
gríorum Analyticorum primum,

uper secundum,

uper m,Iíbros
octo Toopríncorum,Super
duos Elen
chmoru
Met
etaphysícoru
4. mravovědné:
Ethicorum libri X, Politicoru_m libri|“VIII. — 5. ho

mílet
Sermones
de de
tempore,
Sermones
de
nctís,ickě:
Sermones
XXXlI
s cramento
Eucha
ríastíae, (často vyd.,
ě1893 „accu
eznemulíere tortí,
rate recogníti per ,čosledngu v, De
Orationes super evangelia domínicalia totíus anni.

— 6. přírodovědecké:

De physico auditu, De

coelo et mundo, De natura locorum, De propríe
tatibus elementorum, De generatione et corrupti
c, Metcorum libri lV, Dc passionibus aeris, De
mnineralibus, De anima, De natura et origíne ani
mae, De nutrimento, De sensu et sennsato,
memoria et reminiscentia, De íntellectu et intel
Obr. 04. Alberta ze Šternberka přenosná deska a.uit-ní
(čů
utstzndnl stran v.)
legibilí, De somno et vigílía, De spírítu et respi
ratíoue, De motíbus animalium, De ot bus pro—
západní Evropě známým, nejsa pouhým tlumoč gressívís animalium, De aetaate, de juventute et
nikem jeho, ale bystry
posuzovatelem. Rovně senectute, De morte et vita, De ve etabílibus,
tak nemal' ch zásluh sobě dobyl v oboru přírod De anímělíbus. — Oblíbené spisy vz ělavatelně,
řipísované „Paradisus animae sive de
nich vd;
lf na svou dobu strým pozorovatelem
virtulibus libellus“ (vyd v Antverp.
60,
zjevů přísrodních(vykládal
nabpř.adu
ruznost
te ních
la v růz
ných
mecch země ůhlemd
slune
pa
v Koílně (v1498
98) a „De adhaerelndo
Antverp,..
, 1621, v Deon libellus
1880)
:rsků; výzkum dřívější doplňoval z vlastního ba aureus“
íání opřirodě ive | neživé, dovedl výborně rostliny od něho snad nepochálzeji; velice oblíbená theolo
zvířata pozorovati a líčíti; prováděl i anatomii
ická příručka „Compendium theologicae verítatís“
1myzu a rostlin (srvn.
Pfeifer, Harmonísche emu a mnoh m jiným připisovaná, není práce
B_ezíehungen zwischen Scholastík und modern er jeho, nýbrž Hugona ze trassbu ruk (v. t.;) ále
\'aturwissenschatt mit spezíeller Růcksicht auf
1
mariánské
„Dc laudibusg
libri1509;
Xll
seu
Maríale“spisy
(tiskem
v d. 149B. Vir ín_í_s__
FellnerMagnus
lbertus
M. als Botaníker,
Vídeň 18811;
Albertus
u. Thomas
Aquino“, Augšp.188
trassburku pod jm nem Richardaolančs. lau
Bil/!!!, De fontíbus, unde Albertuus M. libris XXVl
rentio,
jenž
nepocčhybně
jest
autorem)
a
„Biblia
animalium amteríam hauserít v „Commentatíones Maríana' (v Kolíně 1625) neprávem se mu při
Societatis regiae scientiarum Gottingensís“ t. Xll.,
tak spisy:Scrit
Spe_culum
astronomícum,
íbellusRovněž
(le alchimia,
um super
arborem
. (ad/ar, A. Magnus als s_elbstándiger Natur Eísují.
forscher ve „Forschunngen zur Gesch. Bayerns 1906). Aristotelis. — Sebrané spisy .4-o
ovy vyd. dominikán
jeho vědomosti přírodní přivábíly k němu četně
Petr
_7akm)m_y,
(Lyon
1651,
21
sv
az.
ve
101
antikv. cena
posluchače a způsobily, že byl za kouzelníka po
je vydává
Aug. Borg/zet
(„Al
kdláán, ač inklerak nemůže býti viněn z nějaké ll)er1000i
Ma)gníargnípera
omnia abbé
ex edítíone
Lugdunensi
excusa, rellgiose castigata et pro auctorítatíbus ad
fidem vulgatae versionís accuratiorumque patro
yly
zvláště
ve
stoV
XVll.
neprávem
pod
Bověry.
Některé
spisy_vověrečné,
ano
i
obscoenní
jeho jménem šířen.
heologií A. vynikl jako syste logiae textuum revocata, notis illustrata, auctaque
matik; byl bedliv spekulace uživaje filosofie Aristo vita et bíblíographia operum a PP. Quétif et
telovy opatrně, aby neporušíl vír také výkladem Echard exaratis, etlam revisa et locupletata'g
Písma sv. proslul. Neméně důležitym jest | v mystice. Paříž, Vives 1890 násl., 38 sv. V4“ cena 1000 fr.),
A. velikou měrou přispěl k dalšímu rozvoji schola— obě vydáni neúplná a odvrženýmí spisy pro
stické theolo íe a filosofie. Mezi četnými jeho žáky mísená. Krítíckěho vydání není, mnoho důležitých
nejznamenitě ším
mjest sv. Tomáš Akv Vliv A-ův na spisů A-ových dosud netištěno. 0 bibliografii
rl
íntellektuální vývoj středověku _bylobrovský; pře spisů A-ovych pokusil se Melchior Weiss
(Pař.
vy >LijCvlív všech duševních velikánů oné doby, ne mordia novae bíblíograhiae b. Albert
vy ímaje ani sv. Tomáše Akv. Působení Tomášovo
1898;)
uvád
bez krítícksého
na 400
obm
mezo
ovalo se na obor menší, za to však bylo děl
A-oví
připisovaných.
Snrv rozlišení
7. Síglmrl,A1ber
tus Magnus. Sein Leben u. seine \Vissenschaft
hlubší
trvalejšív.sSv.
přirovnati
možno
k řece, a A-a k
tříně.Tomáše
— Přehled
důležitějších
/' L/U'Íe,aus
Der María-Lach
selíge Albert XX,
der
spisů A-o-vých: _v,stheolo icke: Commentaríi in gezno
rosse 1857),
ve „Stimmen
nus. Bei
Dionysium Areopagitam ( e coelesti hierarchia. 880, G. van Hzr/lmg, Alberlus
De ecclesiastica hierarchla, De m stlca theologia. tlrage zu seiner Wtirdiu ung (Kolin-118%), A. z-a„
ln undecím epistolas Dionysii), ommentarium in Weddmgm, Albert le rand, le maitre de saint
guatuor
Iíbros Sentcntiarum
(vyd. Summa
v Basileji
umma theologiae
(vyd. t. 1507),
de l506);
crea
turis (Ben. 1498, 519.), De sacríficío missae.

Thomas
d'aprěis les plus
recents
travaux
critiques d'Aquín
(Par. -sBruse11881),
H,urler
Nomencl.
118
(1906), 377—385; Lae', O. Praed., De vita et scrip»

Obr. cs." Albertu zc Šlcrnberkn ponlilikúl (první strunu).
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thias
Dóring,
deutscher Minorit des XV. ]ahrh.
(1889,2.
vy eín
892.

St. Albert (s. Alberti

dio__.ec_),biskupství

v___jihozápadníKanadě
círk. provilncii S. kn.
Bonitace,
1871; stat data: v52.k000
svět.,

71 kn.r,85
řeholních,
kon r.muža.,
0110úkongr. žen.,
kostelůua5 kapli,
7 dobroč.

45Aflaberta Velikého spolek, „Albertus- Ma us
Verein", za. 1898v Trevírru k podporován na
daných hodných němv katolíků bezúročnými půjč

kami k dokončení
akademických
studií (vyjímajcic
theology).
Spolek tento
jest organisován
vev
pruských pečuje
diecesíchř__vyjmaHnězdno—Poznaň.
díecese
vším o sv
studující,Každá
ale

odvádí

část přijpmůCl
(150/0) centrále,

kteráž jimi

podporuje studující z diaspory (z nordsky'ch missii,

:měl
delegatury
a Durynska)08_13%
85.
spolek kberlínské,
disposici Saska
107.111000
(zto
členských
poskytly 532 sti_idujícim (vět
šinou
filooříspévků);
ům) odpory

elkem vvobnosu
obě 425.
18 let
svéhoí trvání
dal podpor
spolek
podpor
063m
utěc hto

.1900
vzro o procentok katolv ustudujících
lze
přičítatol,_že

od

l'Albertanusst
ade .Brix
Albertanis,
Alber
tanod
rBre (_A_._
ie nsis),n.vBres

Obrv
60. Albert síni
Veliký.
(Fresko
Angelica
da nFie_sole
vkapitolnt
kláštora
SimFra
Mar
arco
ve Fotr

cil 1201, právník, byl odestou v Gavardě, ve
vzbouření měst lombardskýeh od cís. Fridricha 11.
1240 zajat a uvězněn, ve vězení sestavil z výroků
Písma sv. a spisovatelů církevních i profanních
několik splsků mravoučnýcczh „De amore dei et
'proximi et aliarum rerum“ , „Doctrina dicendi et
tacendi“ (n. .lnstructio de loq_uendoet tacendo'),
„De consolatione et consilio" , „De orma vitae
honestae". O oblibě těchto splsků u nás svědčí

tis beati Alberti Magnl v Anal. Boll XIX (1900)
a XX (1901), týž, Der. sel. Albc rtus Maas,gnu Kri hojně přepisů lat. originálů,

jakož i překladr
tische Streifziige auf dem Gebiete der Albertus česke, zachovavší se v několikaďřepisech; na
rkp. univ. pražské z konce X
(„O mi or
Magnus-Forschung (190
E. Mir/mel, Alhert (ler vvání
Bohaa bližního, o milování tělesných věcí,
Grrosse v „Zeitschrift _2_
)kathol. Theologle“ XXV, o milování netělesnvch věcí“, „O mluvení a míčenní“,
správě ivota“; v rkp. téže knih. z r. 1475
1901; Ari/t. Schneider, Die Psychologie Alberts
des Gr. (Munster, Aschendorf, 2 sv. 1903 a 1906); pod souhrnným názvem „Alhertana Knihy čtvery
Dr.

or.

Kac/mik.

Děj'jiny

filosofie

133—136;

Dr.
701- Al.
Opiš/al, Albert
Veliký („Meditace'Í
9089,1—
44323—
A. zobrazuje
se v rouše
mnicha dominikánského, s biskupskou mitrou na
hlavě, s knihou a pérem v ruce; tak zobrazil jej
fra Angelico da Fiesole (viz obr.
—D
I'b
štiny přel. či spíše zpracován byl výše zmíněný,
A--ovr připisovaný spisek „Par'adisus animae“;
práce ta vznikla v době starši asi na poč. dru
p_ol.XIV stol.) a zachovala se v n kolika přepisech:

o
rozl_ičných
ctnostech“
(
mluvení aa
mčle
“, „O utěšení
arradě“
„O m10V1BOha
bližního a tělesných věci“, „6 milování netlělesných

věcí“;)
z tohoto
sta_ť_
otištěna
ve „Výboru
z lit.rkpsu
české“
H(l„O řáteíství“
), 889—896;
dále

O!

tři (z_r. 1383 z koncce XlV. az pol. XV stol.) jsou
v univ.
praž.,v knih
dva (zmusea
konce král.
XIV. stol.
pol.
XV.kn.
stol.)
čes., a z _první
V. s.tol v dvorské knihovně mnichovské (srvn.
ju. Trn/llař, „_Staročeský sborník traktátů mra
vouč. a mystických předštítenský" v ČČM L.V,11|
1884; ta'/máKatalog e.s rukopisů c.k. veře'né a
univ. knih. pražské č.19,162 a 240); vý atek
[ltivodl &_kap.
„Výboru
lit. čes
.“ 1,
35;2)XXIV.]
nový ve
překlad
sniskuz toho
pořídil
a tiskem v dal Adam : Vinoře

ve
2 jiných
té_ž_e
král.
čes. rukopisech
z r. 146211
nýknihovny,
bezr a v bibl.
pl lmusea
XV.
stol. „Knižky o řádném mluvení a mlčení mistra

Aíbertanda"5___žestjeden
z nejstarších
vytištěn
m., nepo
chrypně tipslkůčeských;
ni (jest
:ro' orm.V1P415><10c
malá knížlečka o 16 listec

exemplářv bibl. musea král. “ps sign 251128) Srvn
„url:/', Nomencí u3 (1906 304, H,;mba „eČ sk
prvotisky“ č 19 vČČM. XXVI, 1852, str. 120 až
121), Yxreček, Rukověti, 8; 701. Trulrla'r', Katalog
čes. rukopisů c. k. veřejné a univ. knihovny praž
ské č. 145, 187, 1903 24.

Albretarío David, vynlkaící katol. žurnalista
„. 1846),ve Filigheře (u Paviee), 1869vvys
:|italský,
D
něze v Mi,íáně soitupl do redakce listu
„L'Osservatore

Cattoíico“, v němž. vynikl híamě

v.
cellEthel
v. A.beenrusalemský

sul) 19.—48. Ýozrkský jako
obratný BolemlkČOI
'
ylo „C há'e paautoritu
e per papežskou
il Papa“)
i bisku skou, zvl. proti hnut ež v kíeruvzbudil
Albert 1.rFrantišek,
divísní farář 2.kdivise Carlo assaglia (v. t.);v 'títrpěí mnohá protiven
gardové
v Berlíně,
„, 1876
v Štrassbin'
.r). ství; po bouřích mllánsk ch 1898 odsouzen voj.
iissionsgriisse
von der
Goldkíiste
(1898),u;Gott
allein die F.hre!

Metzer Euchar. Konrress (190

soudem k tříleté-mu žaláři; :.

2.

Alberteschí Sal., vyd. dissertaci „Dc potestate

františkán, v Mettác , ::.18367)v Lcllingách, vyd. cardinalium mortuo veí impedito papa“ (v imě
v letech 1899—1903 „Petite Correspondance pour 1520). Srvn. h'urtzr, Nomencl .11“ (1906) 1178.

les Tertiaires".
3. etrvBád,
Pa
archivář
města Frýburku

e1,_pr02f.,
r. efil,
Alberti
ital. 1563
architekt
sochař,
v dSte
in
15,226 11.99Alberto,
vypracoval
návrh ak h1.por
bachu, vyd. „Freiburger Můnsterblžíttlesr't .rp. „Ma tálu kostela5 Madonna delle Grazie v Borgo San
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Albertl
Sepolcro, 1587 plány pro klášter S. Chiara a 1589
a klášter
olomeo,
1594 také
pro
;ro '.kostel
Lorenzo
v 5. S.Se Balrto
ol;cro
zhotovll
návrh fasády kostela S. Petronnio v Bolo
ogni.
__ 2 Alessandro
italský mal'ř, syn před., n
1551 v Borgo San Šepolcro, :. vll
bil spolu s bratrem svým '
$. Giovanni in Laterano; malby
ro zn
nitý účin perspekti vní, "ímž místnost
oyb ržela zdánlivě větší výšku, nezli s utečně měla,
vzbudily veliký obdiv. — 3. Alois, 11. v Padově
1560,vstoupil do řádu august, stal se rovínclá
lem & prot Písma sv. na universtě paoo,vské z.
- 33. D eail praesentia Christi in Eucha
ristiae sacramento“ (Padua 1613), „De raedesti
natione et reprobatione“ (Ben. 1622
), Dispu—

tatio,
an rerum
mnaeteraarum
detur etticienlscausa
etO
de
creatione
tum
novatum aeterna“
(Pad
openribus sex dierum et de terrestri paradilso“ (1618.
1627 Srvv.n Huf/zr, au omencl.
(1907),696(Ben
1619Š„,Denutritione,
ento et 113
eneratíone“
4. Durante, řeč.del Ne ,.111538v
vBorgo S. Se
0 cm, syn Rom a.,A maloval hojně obrazů pro
Eolstelya&
valiáštmery;„1163.
byl učitelemFilip,
na „.
akademii
v Neussedí
(Nel-_uussž
v diec. kolínské), karmelitán,

:. ve Frank

furtě 1506, J.) „ln magistrum sententiarum“, „Pro
purissima conceptione B. Virginis contra Wigan
dum)
P aed.“ Srvn. aHour/zr, Nomencl, ll3
(1906 1111.()
6. Gas
kněz augustiniág
vBeršaum
15481549)
hud? askladatel,
1I
delle
lesse“ 01(Ben.
2.ibl vyd
elle„llMesse“
(t). -— 1. Giovanni, ítal m.I,|čtvrtý syn Alberta
A., u. 1558 v Bo
orgo S. Sepolcro, pracoval často
společně se svým bratrem Alcssandrem (v. t.);
mimo to provedl v Sala Clementinas ve Vatikáně
nástropní
— 8 v někd.
se,ppe
tjrol
sky malíř,malby;zz.1601.
u. 1640 vTesero,
knížectví
tridentském, stud. nejprve v Padově medicínu,
oddal se však umění. Učítelem jeho v malířství

Miserícordia
divSavona“
Fri
drich,
71 1642
Tónrmíngu(t.( g642)
lesvicko),l 3,1
stud.antheol.
potom hudbu, stal se varhaníkem )ři dómě v. er
seburrgu, kdež :. 1710, jako skla atel chrámových

skladeb
a kontrapunktik
. os.,
souč. theologpožíval
ital., velikté vážnostL
n pra
Štimckég0
příručky:
„Theologia
pastoralis“
díl ,
190—3
4), „Theologla
moralís“
(1906, 4 díly,

sepultura ecclesiastica atque lure řuneris.
Tractatus moralis-canonícus-líturgicus“ , „De jejunio
ecclesiastico. Tractatus theoreticus et pra
ractícus“
ím 1903). —t15. Leander, Ddominikán, u. 1479

v Bologni, :.
1552, ;.
De lerls illustribus
d. 11.
(Bologna (t.1535),
1517), „D „Cronichettla
nici obitu
et G.“
sepultura“
della loriosa Madonna di S. Luca del monte
della
uardia“ (t. 1539,
toria dl Bologna"
en z části vyšlo tiskem

t. 1541, 1543), „De

scrizzione di tuttaltaha (t. 1550,ch

1551,1568,

1581), „Vita
lla b. Colomba
terzo
habíto
dellaaed enitenza“
(t. 152da
). Rieti
Srvn.delf/urler,

Nomencl. 1131906),1544.—

16. Leo Baptlsta,

architekt a theoretik umění, „ kol. 1404 v ]anově,
v útlém mládí požíval pečlivého a všestranného
vzdělání, stud.
o v Bologni, odešel do
Říma, kdež stal seapap. sekretářem (abbrevíatorem)
za Eugenia
lV., jenž
byl působily
velikým jeho
Antické
stavby
římsk
naň příznivcem.
mohutným
dojmem, ijal se zkoumati jejich konstruktivní a
aesthetické zákony, a v prázdných chvílích obíral
se studiem stavitelství; vedle toho pokoušel se
oněkud ív malířství a sochařství. Vstoupil v přá_
telskě styky s umělci i literáty směru humanisti
ckého.
Uvocem
jeho_pittura“,
uměleckých
spisy:
„La Statua“
, „Della
„De studií
re aedibjly
icatoria“.
Asi r. 1446 vidíme jej již jako výkonného archi

tektai-navrhovatele
provádění ponechá
valj nm): bylo mu(technické
svěreno vypracování
návrhu
na plřeměnustaršího gotického kostela S. Francesco
v Rimini ve chrám renaissanční („tempio Mala

byl ietro liberi v Benátkách, pozdějilodebrals

do íma, kde azbýval se umění lstavitelským.
Usadil se v Tridentu, kdež 1682 při dómu nakla
dem knížete-biskupa Frant. Albertiho a Poja vy
stavěl kapli sv. kříže a freskami ji vyzdobil.
Oddav se stavu duchovnímu vysvěcen byl v Tri

dentu na kněze, od kteréž dob činnost svou vý
hradně obmezil na malířství; ve iký počet nábožen
ských obrazů svědčí o veliké jeho pílí; az nich
„v.S kathedrále,
Vigilius uprostřed
nědlůl“
vuvímád
Tridentské
„Umučení čtyřa
sv. hocha
mona tridentského“ (nyní v inšpruckém „Ferdi
nan_deu“), dále oltářní obrazy v Cavalese, Clesu

a jiné;

. 1716.

9. Cherublno (Zaccaria

Matteo),
malíř a mědiry' ec, 71. 1553 v Bor 0
S. Sepolcro, druhý syn Ab crta A., byl činnym
hlavně v Římě, kdež papež Klement Vlll. povýšil
jdej5.naLu
šlechtictví
_a jmenoval
uca
íce než vředitelem
malířstvíakademie
některé

"
iov an
ryjectví; zhotovil veliky počet zda
řilých mědirytin obrazů náboženských dle různých
místr —
jaauk b, ital. karmelitán, obnovitel

pokleslé discipliny,
pěstitel
theologje1906
scholastické,
. „ry/cr
Nomcnc
11. Jan, hollantlský filosof a theolog,

79:06.
v Algsenu

pastor kdež
v Harlemu,
2potom
na universitě
v1698,
Leydenu,
:.
',rp. „ tot.
bservationes
phi
lolo icae in sacros N7ov2iFoederís libros“ (Le den
„Glossarium
raecum 2in saacros
oe
deris , libros“
t. 17 ).
nBapt.Noviz kon

regace somasků, byl superioretml1v různých kol
sejích,ajoli“
;. kol(Janov 1638,)-„De
vita sacri
et rcbus
gcstis
„Rime
e mmali“
(1. 1641), „Dell' avpparízlone della Madonna della

Obr. 67. Vnitřek chrámu S. Andrea v Muntově, zbudovaného
plánů Leona Bnpt. Albarí.il1.0
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Albertin — Albertis

testiano“). Také Pirus 11., s nímž se byl již v dři
Albertinl
1. Arnaldus
(Hermandus),
ro
z Mallorky,
inkvisitor,
od 1534 bis __Španěl
pv Patti
vějších dobách spřátelil, byl mu nakloněn R 1459 dem
mu bylo ulooženo vypracoovati _plán k novému
kostelu S. Sebestano \ Mant0\e. jest to první na Sicílii, zastupoval místokrále F4erdinanda Gon
no\a vsive
rubricae
.de haee
jehocommentaria
nepřítomnosti,
z. 1 et ca
.rp. _,chc_t_itio
centrální stavba s půdorysem řeckého kříže v ital zagu
ské renaissanci. A. ozb v za Pavla 11.svého úřadu, reticis il. 6“ (Valencie 1534, Ben 1587),1„Quaestio

secreto,151)%8),
uando
et non assertionibus
debeat revelari“
oddal se tim pilnčji osprsov_atelstvi a architektuře. de
(Valencie
,.Dcdebeat
agnoscendis
ca
Dle "eho
návrhů
vystavěnafaasaád
.Mariav Novella
lorenci
(1470,
kaple Božího hrobu
kostele
tholicis et1 haereticis'alg Palermo 1553, Řím Frant
1572).
Srvn.!lnrler,Nomencl13(1906),1—.2

sš Pancraziotamt
ž(l467)akoostelS.
AndreavMan
ě(1472; vizoobr.
67).£
rvn.
W. Sm'da

._l., 71.
kol. 154
Catanzaro vstoupil
(již italie);
8byv
dříve
opatem
v Sanv Leonardo,
1578
.Aio rs. — 18.t
áš (Matthias), 11.ve Flo Tov. ež., učilfilos. adogm. vNeaapoli, kdežz. 161%?
renci, kněz bened. kongr. Olivetské, s)). „Compen m.„ orollariorum seu quaestionum theologicarurn
dio dell' institutione ed autoritá de' ministri eccle toomus primus, continens coiloraria deducta ex prin
siastici ed in particolare de' sommi Pontefici"
(Milán 1591). Srvn.
urm, Nomencl. III8 (1957) cipiis philosophicis complexis praecipue in p_rimam
et ro
tertiam
partem
Thomae pr\n161,
(Neapol 1606,
N
mn.vyd.
e2 Sancti
sv. vyoL
tvoAllg. Lex. der bild. Kiinstleril, 4196—211. —17. Luigi

128. —- 19. Albertin_i_s(Auber'lini), de Albertin_is druhý sv. !. 1616, oba svv t. 1629), „Trattavt'o dell'
de Pr_ato),
71.vPra
vMikuláš,
italiik o(Nicola
1250,z vAvignoné
1321 1266
\'stou _o_ An elo custode“ (Neapol 1612, Rim 1612, Brescia
161, přel. do franč. & lat.), „Apparatus angelicus

ořádu
kodominik.
\'e Florenci,
v'Paříži,
jako
kazatel
a prof.
theol. vestud.
Florenci
a vphos ul,
stal se gen prokuratorem řádu, provinciálem
římské provincie, 1299 bisk. spoietskýrn, pap. le á
tem ve Francii a Anglii, 1303 kard. -brsk. ostijskym.
Š'). „De parradiso“, „De pontificaiium comitiorum

cum diurnali aureo angeii tutelaris“ (vyd.p ojeeho
smrti, Kolín
aku-3011171153603“ |,
27—128.
n Bapt., 11.1
euwiedu,
učitel a kaz—atelv různých obcích ochranovsk' ch,

posléze člen a předseda vrchni sprá\ y jejich v er
habendl zratione't
20. Mikuláš, ital. theolog helsdor'fu, přítel Schleierrnacherůvň _vynrkl jakožto
vPaIermu
„C_ommentari
; .rp., Drei sg
ístorici della
vitta di 1707,:.;
Gesu Christo"
(3 sv.,sacro. řečníkaskladatel náboženskýchp
(1805,21829
Lielder"
821) a j. —
4. iřiv rant. 'p„Gsenisitliche
1732 vParenzo
1703, Ben. 1716) „La terra de' viventi sc0\'_erta i-'_r8e2digten"
amo'rtali" (vyd. p'o jeho smrti v .\'eap. 17 sjeeho
\1 istrii,aněd
z. t. _,181
výborný9171—1807vPadově.
kazate1,proí. theoL S).
na
propagan
891—91,0
živoéggisem).
21. Pavel
theol.
luter., „Dissertazione dell' indissoipbilitá del matrimonio“
stud. v—jenč,
stal seMartin,
pastorem
v Nidern
. 7.
hailu, posléze arcijáhnem v Heersbrucku, kdež z
„A_croascs ossia ia somma di lezioni
theologische" osv. Pau a,1798 Den. 1
A

; r.))
orta lingnae sanctae,
oc est_ Lexicon
novum
hebraeo—latino—biblicum(Budyšinl
).
v. Aiber o_.menc11112
19
rvn. Huf/er,
(1895), 550. —5. M
22. Vnientin,1ut.theol., 11.1635v Lahně ve Slezsku, kuláš
albertini, albertinky v. Albert 17.
od 1672 prof. theol. v Lipsku, z. 1697; p.h ojnč
spisů polemických na př. „Reiutation der Schein
Albertinis
de (Albertinus),
Frant., Julia
Florřnťan,
kan. práva
v Římě za papeže
l.l,
griinde, womit ein papstischer Anonymus beweisen doktor
wolien, dass die Lutheranerin Schlesien des Reli eDmirabílibus veteris et novae Romae“ (Rím150
505.
Šrvn. l-lurrer, Nomen cl. 11* 1906), i
Ěions;-Friedens
unia'hig
(Lipskoin1670),
„(_iegcn
rwersung, dass
die sind“
Lutheraner
Schles
in
Albertinus, Alb_ertin, blah., převor kl. Fonte
keinnem Stirckev on der Au sburgischen Religion
t.ž),
.r
i. 1280;
sv.
B_i. srpna. Srvn.
abgetalien sind" (1.1671), „ utachten uber ethche Aveilano
Bol/., Acta(v.Ss.
Augustus
V1, 811—8
eu auigew'a'r
armte papistischc Schriften“ (t. 1679),
Albertinus
1. Aegidius,
velicení_plodnýkatol.
náboženský
prostonárodn
vsXV.il t.,olspi_
„Gríindlrche Widerlegung eines pápstlíchen Buches, sovatel
v

venteru,

z. 1120 v Mnicvlrově, osd 1593

Augustana
Anti--Augusta_na
,Augustana etconfessío
thetice genannt_“o__(t._1687,
ac apol
ce ln dvorní kancelista vévody Viléma Zbožného, 1596
prrmrs contra jesuitac lo. Dez failacias'o'g(_ 1690), dvorní sekretář, potom bíbiiothekář Maxel., .rp.ie
„Examen _professionis iidei Tridentinae nec non
gendy
svatých,spisky
povídky
mravouč.
(většin udle asketické,
vzoru franc.,
ital. anášbož.a
špan.).
ex 2)
ositionis
fideí „Compendium
catholicae io. Ben.
a_j.,—dále
iuris Bossueti“
naturae“ ( .
Hlavnim cilzemjeho liter. činnosti bylo mravní zu
11m3,16/6světské
1678, 1681),
němž hájí božský
původ
eho
spisů
uvádíme:
„Haus
vrchnosti
proti Puftendorfov
rávu
přr šlechtění.
(Mnic
choov 1602),D„D Welt Tummcl- un olicey“
Schau
rozenému, „Disputa4110 de discrirnineu justi ethice
vel politice talis“ (t. 1675
platz“ (t.(t.1
16_12_),_)
„Lucriiers
Kónigreich
Seelen
gejaidt“
„Christi unsers
Herrnund
Konigreich
und Seelengejaidt“ (t. 1618), „Der Hirnschleitfer“
Aibertinbiah.v.A1bertínus.
(t. 1618).
2. (Aub rtin) Edmund. ref. theoiog
Albertinelli Mariotto, 71.ve Florenci 1474,z. t.
olernik, u. 1595 veChalons sur Marne, z. 1562
v ařiži; od 1618 far. v Chartres, od 1631 far.
žák Cosima
Rosselliho,
pracoval
s1515,
přítelem
svym Fra
Bartolomeem
(v. _společně
t.) a pod v Charentonu . .Sp. „Conformité de la créance de
0-05-—

'cho vlivem. Hlavní jeho dílaajsou: „Zvěstování
l'Eglisedeavec
celle de (Pař.126),2.
St. Au ustin2 sur
sacra
arie“ z r.
.
dómě voiterrském, fresko ment
l'Eucharistíe“
vyd.lepod
ná
„Posledni soud“ v S. aria Nuova ve Florenci,

zvem
stise de
l'anciennea j._Fglise'j
v němž„L'EucharLs
Augustina
svatých(1629),
Otců
práce
Fra Barrtoiomeem
1498, a „Navšti
veni započatá_
anny
rie“z
1503 v Uiliziich,
nejkrás hledí dokzázatr správnost kalv. učení o eucharistii.
nější jeho dílo (viz zpříl. V.), vynikající výtečným, Poiemisovai s Beronem, Beilarminem a Duperronem.
Albertis
de
1.
Albert
S._l.,n.1593
v
Pergine
hluboce p_roeítčným a promyšleným znázorněním
obou svatých žen: u Alžběty uctivé skloněni těla
vstoupil do
Tov.
jež. vMiláné.
1615, z. 1676
imě prof rhetoriky,
tilos.
aexeg.
Sp.
a zastiněný profil tváře, u P. Marie jen mírně, vzne vl;];ridentslw,
šenosti její odpmídající skioněni hlav ale při tom „Generales vindiciae adversus íamosos Gasparis
tvář dýšící pokorou a nevinnosti; obě postavy rý—
Scioppii
libellos"
(Mnichov
1649)„,
dius Lapis
sují se ostre na jasném horizontu, ohraničeném genii,
spiritus
ac morum
Gasparis
SciLoppii“(t.
1641911
krásnou sloupovou arkaturou.
„Paradoxa moraiia de ornátu mulierum commungia

PŘÍLOHA v.

ALBERTINELLI MARIO'ITO: NAVŠTÍVENÍ PANNV MARIE.
Český slovnik bohnvědný.
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-et explorata etc. Pro conles ariis et concionato
nopollského
a Žener.
vikářem,
i měl značné
úča
ribus praecipue elucubrata“ ( lm 1648, Milán 1650), slenství
ve spr
vě diecese.
V prvých
letech vlády
pruské 1796 31797 zakusil mnoho nepříjemností.
„ln eloquentíae
pro
otaanae tumeloquentíae
sacrae corrup
tores
actío“ (t. quulm
1
„Thesaurus
sa
crae et prophanae, slalutiet incolumitati rerumpubli bpolu ssdbnýmí založil „Towarzystwod sprdzyjaciól
zvolen
byl
za
jeho
Ered
Po
carum utilissímae, enitus ex Actione contra ejusdem kračoval pilně v badání hístor íck m; 5za“ svého
nítoris corruptores“ (Kolín
nc zr života vy:dal „Dzieje królewstwa polskie o krótko
..S'ammemagel,1, 128—130 l/urlzr, Nomencl.112(1893), lat porzqdkíem opísane na jazyk polsk p_rzcto
289—290— 2. Fra
.1789v
nt. Š..,nij
v,_|anovc emo,
1823 zcne,
usta Hroprawione
11 pomnožene.“
aršava 1763,
2. vydání
i przčdatkíem
panowaníe
Au
vstoupil do Tov. jež.,
by superiorem
v S.z. v lría 766; za základ sloužil mu spis Abrégé chronolo
rektorem v Janově, Novaře
a
eře,
u 'lurina 1844, :p. „Rítlessíoni cristiane, estratte giquě de l'histoíre de Poologne ar Aug. Schmidt
da un' opcretta del sacerdotc Filippo Maria Salva 1736)_;„Dzíeje rzeczvpospolítej
z mskiej od za
'
z do Cesar zów at porzndkíem
torí, per hen dísporne a confessarsi bene“ Fer ložeenía
rara 1827), „11catechista dei tanciullí e dei semplici

ovvero mood íammaestrarli con maggior protítto
nella dottrina clristiana“ (_janov 839), „La taa-uma

krótko opisane, z francuzkiego jázyka na polski
sepsalsmrti
] acquer;
t.) 1768
2przelozene“
sv., 2. vy. (flranc.
8061); orig.
o jeho
(:.
vy
dáno z pozůstalých po něm rukopisúv:„P1anomírw

turgLa)io
del secolo
ossía Fílomena
le meravířllíeMoperate
oper
mezzoXIX
di Santa
ís
corso apologetico detto nella chiesa di s. Stefano lle nryka VWalezyusza iStefana Batorcgo“ (Varš.
25 v.), jagíelloúczyków"
nowaníe Kazimierza,
della citta dl S. Rem
i1823,
Aleksandra
(t. 1_lanaAlberta
1,827

Alberto di Arnoldo (Allberto Florentlno), archi „Dwadziešcia szešč lat panowania Wladyslawaja

tekt a sochař ve Florenci, od 1 lz městnán při
stavbě dómu t.; 1359 zhotovil sochu ZP.Marie mezi
dvěma anděly svícny nesoucími pro florentské bra
trstvo Coniraterníta della Míscrícordia (v Capella
del Bígallo ve Florenci).
Albertraan dyl. Ant., polskývmaliř, 71.ve Varšavě
kol. 1730, vzdělal se za hranicemi, kol. 1765 stal se
dvor. malířem krále Stanislava Augusta. Mimo por
tréty maloval oltářní obrazy, na př. veliky oltářní
obraz „.Sv Karel Borrome' ský“ v kostele sv Kříže
ve Varšavě. — 2. Jan, bratr před., vynikajici pol
ský hiistorik, „. ve Varšavě 1731, počátků vzdelání
nabyl ve školách jesuitských, kdež vynikal bystrostí
rozumu,
neobyčejnou
pili.
—-l o
věku
svého
vstoupíldpamctnzeleznou
vyu
uč.V19.roce
v jesuít.
kollcjichv Pultusku, Plocku, Nesž'žežii Vílně vzde
lávaje se sám dále. ísuk
up sZaluski sv říl mu
uspořádání veliké svojí hibliotheky; 1765 primas
Vladislav Lubíenskí S\ěříl mu vychování svého
vnuka Fcliksa Lubícnskeho. Tou dobou A.,udosahnuv
dispense od slibu
řeholního, vystoupil
z Tovaryšstva ne
dlouho přcd jeho
zrušenim.Prod1évaje

gielly“ (Vratisl. 1845), „Relacye nuncynszów apo
stolskich i inn ch ossób () Polsce od r. 1548 až

1690“(Berlínl

,vyd.E razm Rčkaczelwskiw,
2sv. );

„Zbíór kazari“ (v'yd. Wlójcicki,

vkvisitor,
Bolognlil,převor
gen ín
znamenitý konv,entu
kazatel, regens
z. 1497studíí,
. „Annales

bononienses ab a. 1418—1497
'.(vyd.uratori

SS.

estorum
ab o.867—916),
c. ada u„Chroniconrva
až do
. it XXI
sivečást
epítome
270 jest kompilací na Znákláiděkroniky vMartina
Po
lona;část1270—14.Zaccaria
„Dísserta

zioni lvaríe„Chronicon
italiane a generalium
stordia eccl. magistrorum
appartinenti“ O.
ll,
Praed. 7et omnium gestorum
msub ipsis et clarorum
virorum ejusdem ordinís in scientia, dignítate et

sanctítate
„Historia pontificum
roma
norum
a s.ad eta.
tro 1393“,
ad Alexandrum
Vl.“ „Tabula
de
doctoribus asseverantibus, B. matrem originali pec

sŘhovancem
svým
ímé zabýval
se
badáním archaeolo
gickým i numismati
ckým Po návratu do
vlasti 1773 král Staní
slav August jmenoval
jejmsvým
bibliotheká
a 1782
vyslal jej
do lm
ma, by v archí
vech sbiral materiál
k dějinám polským.
Opsav si znamenité
množství archivalll
vrátil se do Varšavy.
Roku 1776 byl nobili
tován 1789 vyzna
menán medaíllt „bene
meerentíbus“ a řadem
sv. Stanislava. Téhož
roku vydal se znovu
na cestu badatelskou,
z níž přivezl hojnou
kořist vědeckou, zvla
šttě
tokholmu.
R. 1796 stal se sufra
gánem varšavsským
s titulem biskupa ze-

arš

llaAlberti
uě'el-Slclzmnwrwge!
1,12—3 _lleronym, O. arlw.
de Borselli
Praed.

Obr.os. Albi. Kauiedrúla & biskupský palac.

?“ jf:
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eato ali uando tuisse obnoxiam." Srvn. Huf/er, No est solide'ment établi le príyilége des eglises des
reguliers“ (t. 1649, tento spis uveř. A. podps eudo
mencl.1s (1906),1042—1.043
Albertus
Alhe
nmey „aPul de Cabiac), „Du renouvellement
Albertus Mikuláš, kněz palermský, : 1707,.r). desprit" (.t 1651)„,Hístoíre du royaume de
„Commentarii sacro-storici della vita, dottrina e quln et des grands progrez que la predication ucle
miracoli di CLC hist o, Figlio di Dio, e di Maria l'Eva 'le y a faits en la conversion des inřidelles
sempre ímmaculata, ove agitandosi tutte le contro
l'année
á lann ée 1646.
Com
m
versie, che sopro cio corrono, si apportono tutte depuis
posée en
latin 1627
_parleiusques
R.P .Alexandre
de Rhodes
le notizie necessaríe, con la circostanza del luog
de la Com a nie de lesus et traduite en franeols
nry Albi, de la mesme Comaagníe“
e de' etrnpie quanto minutamente appartiene all' par le R.
(t. 1651), „Vie admirablc deC atherinc anine,
esatta cognízione di quelloMcheetece disse e pati soeur convertie eSiene. Tirée et traduite du ina
Redentore
la suo Nomencl.
.
(Palearrno
1703, nuscrit italíen de IFeminent.card. Federic Borromee
2i| sv.
ve fol.).e Huf/er,
C(189112(
787.
AIbertus-Magnns-Verein v. Albert)a Velí archevesque de Milan“ (t. 1653), „Défense de la
kého spolec:.k
conception toute pure, et sans tache, de la Saíncte
Vierge, et des raisons que l'on a, d'en es _ererde
be
l'Eglise une derniere definition, ar le ieur de
Cabiac (pseud. A-ův,Gren0ble1654. Srvn. Bacter
an (Vaucluse),
v. Alba. —vstoupil
2. jindřich,dS.01l._,ovn.
1590 \ Bo ene
1607d
Sommervagz:

3411—0136,
V111, 1599; Huf/er,

No

jež, zprvu prof. íilos., potom rektor kollegíívAlvig mencl.
l(1907),1
31205.dioec.), arcib \ jižní
Albi lllt
(Alb1,a
Allhien.
non
renoblu
yůnu.maz.
1
s.;rlesu,
„La vle
de s. :)Gabi
artyr"v (Lyon Francii (depart. Taa,rn) původně biskupství; prvními
1624), „La vie de s. Pierre de Luxembourg“ (t. 1626), bisku y byli dle neauthentické tradiice sv. Clarus,
„La \ieeuduglorieux confesseur s. Homob
bon, cou půvo cm z Afriky,a cho žák Anthímus; řada hi
sturíer, protecteur de la \:ille1de Ctemone, et pa
torne
cousturiers“
(t. la Mere„L'art
d'aimer
Dieu“ des1
t. 4),
La vie de
Jeanne
ede
jé
sus, fondatrice des religieux Augustines“ (t. 1640)
„Eloges historiques des cardinaux illustres fran
cols et estrangers mis en parallěle avec leurs pour
traits au naturel“ (Pař. 1644
4, se 40 podobiznami),
„L'Anti--Théophile, ou réponse au livre, qui porte

()
storickyk0dosvědčenšcl
biskupů počíná Díogeni
anem 905):. 39.2690byv.,
1678 arcibisku41pstvl;statist.
data(l
49 far 447 sukkursalií

fatr podružnych),Asuffr.:
l'Mende,
Rodez
.
konánCahors,
1254 sněm
církevní
poda

předsedlnichíin loena, biskupa avignonského a
paežg
němž jednalo ose reformaci
o konečnémkleru
po
tla
ení. legáta,
haeresena albigenských,

pourti trze ,Le Théophile paroissial dela Messe de

(181,9—54).
i lidu, jakož i zákon
nabvw
příčině židů —-Kathedrála
(He/m, Kon
paroisse'“ (Lyon 1649, jest toopolemika proti Puy ziliengeschichte2
vu franc. překladu spisu kapucína P. Benaa\en jest sv. Cecill zasvěcena. Stavba za očata 1
tsury de la Bassée (de Bassaeo) „Parochíanus dokončena na koneci XIV. stol.; na po. stol. XVI.
v nejbujnčJšim dekorativním slohu pozdně gotickém
oboedíens“;
A. hájí
privilegia
sřehlolníků
ve spisu
tom
napadená),
„olApogie
pour
l'Anti-Théophile
7. části prestavíéna.
t )ický ávzor
(víz tJ_lest toa.;Gš
yjestkostela
po
paroíssial, contre la repllque injurieuse et les plain opevněného
tes injustes de M. Benoist Puys, oů de nouveau hled na mohutnou0tuto68stavbu ležicis malebněn
břehu řekv Tarn. Srvn. XII/m, Geschichte der Bau
kunst (1909)l
Alblanos,

sfanství; za

p ív5cgdně ohanský kněz, přijal kře

ehoře

světitele armensky' dvorní

Bolo Forli
ní 1 30;
„Gesu
dOsAlbolciníeLuilč84,sz Jv 71.ve
1663,.v).vstoupil

nella sua Jpassione modello de cristiani moribondi,
considerazioni estratte da un' opera francese“ (Bo
lo
"oegna1719),
„lllgiovane
congregazione
diretto
le sue regole“
(t. della„Pralíca
della vera
pe

nitenza proposta al cristiano catooílco, ma diretta
particolarmente a tutti li Fratelli delle sagre Con
vo
el
gregazlioni_
di Penitenza“ (t. 1723). Backer-Sommer

albíclus—
v.lAlbízzi.

Albleuri Juan S.J., missionář v Novém Španěl
sku v Americecc.ca 1594
sitor ia de las mi
siones apostolicos, que los clerigos re lares de la
nhecho en las ndias Occi
Compaňia
dentales
dede
la Ěsusha
neva Epaňa, ěilustres conversiones
de más enSO nacioens, que se an seguído a la
religion catolica“ (rkps. v biblioth. university v Me
xiku). Bacter—Sommerwgfl I,
Albígenští. Staří gnostikové nevymřeli nikdy na

dobro ; zbytkygn ostickýchssekt a Manicheův se

udržely
Vychodě,
obzvláště
Samosaty
vřtm skénaArmeníi
tvořily
obce akolem
obdržely
tu náze\a
„Paul cíanů“. Čísař Konstantin Kopronymuspře
sadil část Paulicíánů z Asie do Thracie, kteří pak
lidu slovanskému tam a \ sousedních zemíích rebý

Obr. 69. Alhl. Kathedrltln. Pohled od východu.

vajicímu své bludy hlásali. ejichBpřívrženci sluli
meziSlovanv„Boho
milov se kupec
Bogomilové'ó
Bohomilské
učení dostalo
ml cestami
z Bulhar do ostatní Evropy, neboť v .a X1.stol..

Albík

Bulhařl byli nejznamenitějšímí obchodníky mezi
evropskými národy. menovité panovalo mimo svou
bulharskou vlast \;
ně, v severní ltaííi a jižní
Francii. Jeho vyznavači sluli na rozličných místech
rozííčně: v severním Francouzsko a Anglii Publi

káni a Populikáni
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1202
byl zabit,Vl.,
a podezření
tohoto zločinu
padlo
na
Raimunda
raběte toulousského,
dal papež
lnuocenc lll. proti němu a jeho spojencům hlásati
kříž a jmenoval svýml le aty k tomuto podniku
Arnolda, opata citeauxské o, s biskupy z Consc

(z řeckéhojména 111101in rausa a Rieza. Vůdcem výpravy byl Šimon z Mont

fortu, který Raimunda p'emohl a jeho země obsadil.
DWH),
též Textures
(Tkalcí);č
ItaliiPatarini;
sami
nazývali
se „Kathaři“
( istí),
: kteréhož V průběhu války neslo šimonoví ani tak o vír jako
názvu vzniklo italské: Gazarí, německé Ketzer a spíše o založení velikého dědičného území. ímon
Montfortsk' byl 1217 zabit při obléhání Toulouse.
Raimund V .zemřel 12 ajeho syn Raimund Vll. po
kračoval ve válce. Avšak když proti němu vytáhli
do boje Ludvík Vlll., král francouzský, a po něm
jeho syn Ludvík 1x., učinil, nemoha francouzské
moci odolatí, 12. dubna 1229 mír v Paříži, kterým
dvě třetiny svých zemí ztratil a slíbil, že svou
zemí od bludařů očistí a církví všechnu škodu na
hradí. Od této dob nevzpamatovaí se blud více,
potirán jsa ínkvísi nimi soudy. [KryÍL] — Nelze
ovšem schvalovati všechny číuy Šimona z Mont
fortu a soudů inkvisíčních, aniž netřeba popíratí,
že A. byli často lepšími, nežli jejich nauky, a rovněž
tak netřeba popíratí zcsvětačcni části kléru. jež
kárá papež lnuocenc lll. (Epist. llí., 24, Vll., 75), a
jež umožnilo šíření se albigenísmu, nesoucího ráz
asketický. Mnohé zprávy o válce s Albigenskými
nezakládají se na pravdě, tak na př. slova přičítaná
Cásariem z Heisterbachu (v „Dialogus miraculorum'
V, 21) le álu Arnoldovi: „Caedite eos, novít enim
eus, qu sunt ejus.“ — Ve válce s Albigenskými
chtěli někteří s atřovati pouze antagonismus dvou
plemen: válku everu proti Jihu. Ale názor ten není
správný; hlavní motiv války byl náboženský; ostatní
motivy byly podružné. Připojení jižních krajin ke
tou bylo
jimzabíjení
hříšně, jako:
obcování
lidmi koruně francouzské bylo činem ohromného významu
světs
ýmí,
zvířatmajetek,
(vyjímajíc
hady),s poží
vání masa, vajec, mléka atd. a manželské obcování. pro vývoj národa francouzského. Albigenismus byl
Ale k této zdrželivosti byli zavázáni toliko ti, kteří více pohanstvím nežli křesťanstvím, ano možno říci,
že jen jeho skořápka byla křesťanská. Nad to nesl
stojice
vyššíconsolamentum.
třídě obdrželi posvěcujici
úkon,
jenž
se ve
nazýval
oto consolamen
jižvenccmi
sám v sobě
zárodek svého
svými
konse
antisociálnimí,
nebotzániku
názorem
svým
na
tum udělovalo se po předcházejících kajících skut
cích a po třídeuuíru úplném postu vzkladánim ru hmotu nutně vésti musil k záhubě veškeré civili
kou a pokládalo se za pravý duchovní křest; křest sace, a zavrhováním manželství k záhu
raqy. —
vody měli za ustanovení zlého boha. Kdo conso Srvn. C. Schmid/, Histoire et doctrine de la secte
des catharcs ou albigcoís (Pař. 2 sv. 1848), C. Douaír,
lamentum
obdrželi,
slulí „dokonalí“
(perfectiŠ;, po
cír Les albigeoís, leurs origiues, actiou de l' lise au
kev
nazývala
je „haeretici
vestiti" (oblečení
něvadž při consolamentu lněnou nebo vlněnou ásku Xll. siecle (Pař. 1879), Aryihz'feo, Všeob. cír .
kolem nahého těla “ako roucho symbolické ob rželí. pis ll., část druhá (1889 , 374—382, . Tanah, Hi
oko_nalí (perfectí) nebyli nikdy v počtu hojném. stoire des tríbunaux dc 'ínquisitíon en France (Pař.
ctnymi byli „credentes“ (věřím), kteří ve světě a
Bludy a lži v dějinách2 (1908),
— 72
manželství žili, statky měli, ale musili učiniti „con-' 13333),l[Ilut/inka,
Albik v. Albinus.
venenzu“, t. j. slib, že před smrtí consolamentum
prijmou. Mnozi přijali pro jistotu několikráte con
Albík, arcibiskup pražský (1411—1412).
Po
solamentum. _líní vrhli se po něm do Eudury, t. j. smrti arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazenburka me
umorííi se hladem, aby více nehřešlíl a „dobře tropolitni kapitola zvolila za nástu ce jeho dvor
skončíli“. Vůbec okládala se sebevražda za zá—
ního lékaře a professora lékařské akulty v Praze
služnou. Mimo věrící byli ještě „začátcěníci“, tak
M. Albika
(29.vůli
rijnakrále
HHV áclaval
jest nepochybno,
že vzat
zv. sl šicí nebo katechumeni. Bohoslužba byla jedno byl
ohled na
., jemuž lfbila
se
duch; náleželo k ní žehnání chleba (ne vína) a
A-ova ]íuak
i jeho posavadní
smýšlení včinnost
tehdejších
sporech
a_kysrzpusob zpovědí. Měli biskupy & jáhny; nad povaha
heologických.
králova
obh
ls'kupy bděli 72 mistři (magistří), ano byl ikathar beuce ueodnášela se
ě“ m církevním. A. rodilý
sky papež jménem Nequínta nebo Niceta, který z Unčova na Moravě strávil mnohá léta ve stu
1187 ve St. Felix de Caraman v krajině toulous diích, dosáhl v Praze mistrovství svobodných umění
ske_suěm slavil a nové biskupy světil. Okolo 1223 (1385) a bakalaureátu v právech (1389), načež \; Pa—
dově promován byl za doktora práv a na jiném vy
srdlíl je'ích
papežIII.Bartoloměj
Bulharsku.
Papc
žové
A exandcr
a Lucius lí.vpracovali
o to,
ab
sokém učení stal se doktorem lékařství. V raze
lihofrancouzské t to bludaře opět pravé víře získal . usadil se trvale 1394. Přednášeje na fakultě arti
stické
a potom na fakultě medi'cmské,
nnoceuc
os al
dva legář',e konci
Rainera1200
a Qui
ona, kteřílll.v ak
nictam
nepořídili.
po proslul 'ednak vedeckýmí spisy, jeduakpraksr lékař
slal tam Opět za missionářc a své legáty dva mnichy skou.
orem jeho bylo vnitřní lékarstvi, 'ež za
Cisterciáckého kláštera frontfroidského, Raoula a
kládal, jakrůzných
s po:hvalou
na bedllv
m El?
a etra z Castranova, kteří dle rady biskupa Diega zorováni
nemoci;říciv jest,
léčitelství
kladl'v
u
?. Osmy a sv. Dominika, meškajících v oněch kra na úpravu diéty. Ze spisů jeho nejdůležitější jsou
llnách, s bosýma nohama v roušc chudém pravou Tractatulus de regímlne ominis,jinak Ve
Víru hlásali a s bludaři rozmluv měli, avšak opět tularius
a Medicinale. A. svým pněíněmm
bez uspěchu. Když legát Petr z astranova v lednu došel slušné zámožnosti. V Praze byl majitelem
české kacíř. oněvadž město Albi v jižním Fran
couzsko bylo nějaký čas jejich hlavním sídlem, jme
novali se A. ako soustava starých gnostiku, tak
i jejich nástupců v středověku není 'ednotna._Učilí
společně asi toto: Dobrý Bůh stvoři si neviditeln'
svět duchův; zlý princip Lucifer, který původu
rý též byl dobrým, stvořil tento hmotný svět. Zlý
ůh stvořil tělo a jest Jehova Starého Zákona. Zlý
bůh vloudil se v postavě anděla světla do nebcs
a svedl část nebeských lidí, že s ním na zemi se
odebrali a pak v pozemská těla oblečeni bylí. Aby
tyto svedené nebeské duše vykoupeny byly, se
stoupil Ježíš Kristus, nejvyšší ze všech andělu,
v nebeském těle na zemi, vstoupil uchem do Panny
Marie a narodil se z ní zdánlivě zase uchem. Kri
stus umřel zdánlivě a přišel na zemi, aby nebeské
duše od úcty ]ehovy odvrátil a je poučil, kterak by
se z jeho moci osvobodily & hmoty zbavily. Kdo
chce býti spasen, musí učení Kristovo, t. j. kaíhar
ské, přijmoutí a do církve jejich vstoupíti. Po smrtí
pozemského těla navrátí
nebes ;
o zmrtvýchvstání není řeči. Ztéto vérouky plynula
mravouka: zdržovati se zlé hmoty a následkem
toho přísná fysická askese. Každé spojení s hmo
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domu v Platnéřské ulicí, ozdějí tak zv. Albíkov viti mansionářů při kapli Vzkříšení Páně tamže.
ského (čís. po. 91--l), od k áštera scdlccke'ho koupil Dceří Kateřině odkázal120 kopr ríočnho platu ze
47 op gr. ro ního platu ze vsi Kotovic a Círk\íce Strašnic a Klučova, však jens výmínkou, opustí--1i
Prahu, kdež přebývala. Splnění poslední vůle v ří
a dvou lmlýnů
a od
obcejakuba
města čině
kostela vyšehradského bylo as oň z vět ího
Plzně
10 kop klášterních
gr. ročníhou Kolína
platu ze
dvora
Rok canskc'ho. Přcbývaje se svou rodinou ve farní dílu zmařeno tím,že Pra ané 14 zmocnili se
osa ě Pann Marie na louži, založil při tamním statku chřcníckého a domu3na Novém Městě, načež
kostele kaplí s oltářem svatých Kosmy a Damiána majetek ten dostal se do cizích rukou. Kateřina,
PT
adal v ní zřídití pro sebe hrob s náhrobkem velmi cera .4-ova, setrvala v Praze a držíc se strany
krásného, uměleckého díla. Král Václav 1V.usta
novil jej svým lékařem a děkoval mu za vyléčení pod obojí, trávila žlvot nemjspíšezpůsobem tehdej
Albín
.v. Albin
bekysňvvpobožnés
ě.
z těžké nemoci, kterou. stiženh y.lr 1398.A.došel ších
Albln de Cl ala C.,ukněz, souč. spis :p. „La
pak hodnosti nejvyššího dvorního lékaře. Před ro

kem
111dcer,
pozbyl
smrti své
manželkř,dyž
jež ozůstavila
mu dvé1
Markétu
& Kateřinu
zvolení
jeho za arcibiskupa zpráva byla podána do Říma,
papežan XXlLl vyhladív si některý čas před tím
provisí arcibiskupského stolce v Praze pro případ
úmrtí byňkova, nemohl volbu potvrdíti, alezohledu
Baečí,
krále
jmenoval
(25.yledna
1412).
které
tehdážA--aarcibískuper_n
byly šířeny, 'akoh
—1penězi
dosáhl úřadu církevního, vážní ějepiscí uznávají
pomluvy;
ani tak
je 'ích,
jak lJčiní
Tomek,
řka, nelze
že b vykládati
10 mimo původ
vynasna
ení
]krále Václava peněz potřeía k obdržení od pa

Poésie du Br
dcrilttíqueet
littéraire“-,
„Vievíaíre.
intímeEssai
de Pied'histoire
.“ (vyd.
tl. pod
tit. „Vitaínt ima di Pio X.“; pxředmluvunapsala
Matilda Serao.
Albín : Helfenburka 1. Tomáš, syn Václava
Bílka, úředníka rožmberského, který 1553 došel
stavu rytířského a obr11 (muž nesousí na rameni
rybu šípem prostřelenou). Tomáš vzděla\ se na
universitách v íse a Bolo ni, dosáhl doktorátu
ak sloužil panu
ílemu z Rožm berrka
U ..l

za
éře manželka,
a průvodčího
na cestách.
ž
mu kane
zemřela
tu opatřiv
dítkyvsvNel.lkd
upri—

pežem
dosazení
schválil
(Dějepism.
buzných,
vstoupil
do staavu
duzchovmho
a dařen
11 aby
506.)
Nevím
meA-a
z 'aké
příčiny
posvěceníPrahy
jeho byl
kanonikáty
v Pasově,
v Pra
(1568) iv
lo

na biskupství konáno byl10 teprve v
u1412,
apežští komisaři, kteří přineslrivmupal
lkium,me
kaliv a jeho stoupenců
K
připadá
událost,
keré
od Husav
ktomu
bylo
užit0,
aby zahájili přímý útok proti autoritě papežské a
řádům církevním. Bylo to ohlašování bull papeže
jana XXlll. ze dne 9. září a 2 prosince 1411strany
křížové výpravy proti Ladislavovi a odpustku na
bídnutých těm, kdož by k v 'pravě pom
o
skytli. O průběhu toho, co d 10 se k poobourení
myslí pražského obyvatelstva a zase k potlačení
hnutí protícírkevního v druhé polovícl 1412, ne
hodláme se šířiti, dostačí říci,že arcibiskup A.
v tehdejších třenicích náboženských oblíboval si
největší míru shovívavosti a nepodnikl nic rozhod
ného proti Husovi a jeho přátelům. Když pakkod
kurie bylo naléháno na něj, aby užil moci svého
úřadu, znamenaje nedostatek srl, zřekl se arcibi
skupství. Se svolením krále Václava administráto
rem arcidiecese stal se biskup olomoucký Konrád

Vechty, pooněm správu diecese olomouckéujal

probošt vyšehradský Václav z Buřenic, načež .4.

uvázal se v administraturueproboštství vyšehrad
ho (na
konciresi
r. 1412).N
v červnu
1413
papež
schválil
naci A-o-vuteprvř
a tal
mu název
arcibiskupa caesarijskeho. Zatím bylo pokračováno
v pokusech o uklízení různíc v duchovenstvu nejprv
prostředkem synody (v únoru 1413), potom jedná
ním komlse, kterou král zřídil, ustanoviv v počtu
čtyř členů jejich také bývalého arcibiskupa. Při tom
zas uk azlas se povo
onl a k smířlivosti náchylná

moucí; 1569 ujaal se děkanství v eKarlštejně a po

máhalaarc
cibiiskupu
Brusolvi
ve správ
vě arcidiecesc
jako
generální
vikář.
.
března
zvolen byl
jana Grodeckého z Grodku za biskupa
olomouckého; íntronisován v únoru 1575. jsa muž
vysoce
sarávě dicccsc
horlivý,zvláště
pra
coval sučený
úsilíma ve
o katolickou
reformaci,
o zvýšení počtu kněž' učených a oběttav 'ch. Proto
přál jesuítum a jejich kolleji a semín ři v 010
moucr, a dokonal zalo !ení nové kolleje s noviciátem
<

Když císař Maximilian 11.z návodu prote

stantského tu novou kollej chtěl zrušíti, tu biskup
důrazně se jí ujal a zrušovací maandáts odvahou
vrátil císaři Tov
na zrale'šjstva.
ší rozmyslL
k veliké
užitečnosti
Cisar poukazuje
pak neodvážil
se
k obnovení man átu. ještě 4. února 1575, kdy
jižapitole
těžcek stonal,
doporučoval
biskupjižjesuíty
své
neobmezené
přízni. Zemřel
10. března
1575. Těžká tu padla domněnka, že byl otráven.
Zlomvslníci vinílí z toho jesuíty, 'iní zase nepo
řadn knězee, jímž pro nepříkladny život hrozily
těžké
vtom
pochodíl
bískupův
lékař, censury
který odNdjhřeů
vořanův
byl tak
zbit, že
sotva
s duší vyvázl. Nejnověji proneseno mínění, že prý
travlčem byl děkan kapitolv olom. jan Philopon
Dambrovský, jenž sam chtěl dosáhnout! hodností
biskupské (srvn. Brcitenbac/x v as. Matiice mo.r
1907).
2. Václav, syn předešlého stal se du
chovním, zvolen 1593kanovníkem u sv. Víta v Praze,
1594 v Staré Boleslavi děkanem
ma 1601proboštem;

1614 dosáhl Žproboštstviv
1606
10.1istop.—
Žofie Albínovz šehradského,
z Helfenburka:. dcera
povahadAV pre
pokojném
A. Tomášova
.
vstoupila r. 1587 do kláštera
zúsdtal o-va1420,
byvaje vdržení
Praazeproboštství
v dom ,j ejž
sv. Jiří v Praze, kdež stala se abat ší; 1616 koru
koupill
r.
11413
(v;
n
ně
ší
Ferdinandově
třínzlěčís.
novala
královnu
Annu,
choť
císaře
atiáše,
rovněž
po.
6-11).Vt
ob rozmnožil ještě soukromé
jm ní1své o statek chřenický u Uhříněvsi. Z čin 1627 královnu Eleonoo.ru Přečkavši bouřlivá lěta
ností jeho jako probošta není nám známo než že
1618získala navrácení mnohých odcizenýlcch
zÍmírníl
sedláků
v některých
Líbákovl— statků svého kláštera a gořídila v kostele sv.
hPo poddanské
smrti králepovinností
Václava při
vybíjení
15. prosincev la
chrámů pražských rozvášněný dav neušetřil jěho velikou kruchtu pro jepti ky,
náhrobku, okterém svrchu zmínka učiněna. V ře
lan, byl
kněz1598
jednotyábratrské,
rodem zIŽělé
vratech roku 1420 bylo A--ovi hledatí útočiště mimo naAlbín
Moravě,
správcem sborru
Prahu, i pobyl v Olomouci a mě, pak eVratí Brodě, pak ve Strážnici av Žeravici, kdežv :. 1621.
slavi a posléze v Uhersku, kdež zemrřelv23. čer spis.
R. 1598
na kněží
Kunovicích,
ve lptodal
erém Arkleboví,
dokazoval přednost
bratr
vence 1426 Věyořízení svém sepsaném ve Vrati ských před utrakvistíckýmí. Spísek ten dlouho byl

slaví
statek
chřenícký,jmění
dům vdílem
Novém
Městě14%26
prasŽpsoruil
kém íjin
(: soukromé
na

pouzez
Martiniadr.z Dražova
v jeho
„Obranč“
(7ir. z rávyI.B—Q);
G. Ad. Ska/ský
stavbu kostela vyšehradského, dílem za nadání de znám
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1906, 364—3662jistil, že jest to tyž traktát,

se podezřelým z herese a z úm slu založíti církev
jejž Yindřzclt „Ska/3:5uveřejnil ve „Shorníku skladeb národní s litur 'í polskou; 1 l obdržel od is
hlavně českobratrských“ (Věst.n král. čes Spol.
Protasiewtcze
i od
kapitoly
to,
že konal
služby Boží
ponti
icalitermonítum
jazykemzapol
Nauk 1904, 10—13) pod názvem
Rozdíl mezi kupa
Skýl z. 1570;
„Plae meditationes sticholo
kněžími
éobojísv.způsobou
Albinapod
(Běla)
1. pannaa amezi
mě.'Bratřími'ť
za 1)ecía ve
icae“ (Krakov l
—
okurátor judský
Formíi (Formiae) v Kampanií. MR.
2—64 po Kr.; za něho dokončena přestavba
2_
a mě.,
strra sv. Paxencia; o životě
těchto sourozenců není authentíckých zpráv; chrámu jerusalemského He)rodem Vel. započatá
(Jos. Flavius, Antiq.
; stal se Eodplaptností
nětotožný
Lucceiem nenáviděným.Jest
Albinee,m jeenž z aneRIOChya
Galby
konventu jejich
sv. ode rd_ávna(S.
Mar v clugn ampis)
ostatky
uctiványti
ackěnš as násilnosti
Othoona byl prokurátorem v Mauretánsku a k_ro7
vVI,—7513-mč.s
Pařiži, svl. 23. září.a.Srvn olu
ActaI"Sr.
9.
pí'nus
se sv.aSeptember
Photinemkazu Vitelliovu byl o'dpraven.
bisk.r. &
mnohými
yoončluniusl,
za Marka
sv., (ko1M$80—390,
biskup lyonský (lugdunensis)A
na konci
“.
lia
177;
sv. 2. jinými/1v
čna.
aSs.
160Aure
naásl. stol.
zříá
rt, Actq
b:. Sep
Albing Ansgar, pseudonym, vlastně baron tem her V, 44. — ]. dc RŠer5esJan, arci 'áhen tou
Pavel de Mathies, dr. filos., pap. tajný komoří lousský,z 1566,.r). Du Sacrement de l' utel (Pař.

v Niedenburgu u Bregenze ve Vorarlberku, 71. 868 1567). Srvn. Hurtzr 1113(1907), 10.

albis ln dominica) v. alba

Albites
vmány:Moribus
Hamburku, vynikajici
isovatel
ro
paternis(s sv.
18 němeacký;
1903),.r). Der
Pesslmist (2 sv. 1899), „Die Úeberseer (1900),
Eine seltsame Verbindung (1907); sbírku novell a.,deportován

varist

S. 1., u E\ Limě, 1767 byl

do ltalíe, byl v Římě prof. medicíny;

et producenda
dis
quisiDtio cansequenda
( 11111907) Dei
velení e deisenectute
loro remedi

„Friihlin
ng“im(2 Palazzo
Caccialupi
und andere
schíclíten“
sv. 907);
apologetícké
spisy: „Ist tanto curatívi quanto preservativí (t. 1790). Srvn.
acŘcr-óbmmervagel,
—l38.
die Religion lehrbar u voraussetzungslos ?“ (1902)
1. Ant.,
1547 e,Florenci studoval
Reli ion in Salon u. Welt (1907), imm u líesÍ
rwž ngen i.iber den (.icist des Christentums práva v Benátkách a Padově, stal se knězem, vy
ÍElll

Íugend

lJahrhundert

(1908), Epistulae redhivae

ten u. AnsSprachend zunachst ftir die
gebiilžlge

Albin anen. ter
dloec.
v. I.lBan dg(1909
Stande.

]aenl
(]oannesžil Alibinusg
4Lucanus),opat
histo
ri Albin
, 71. v 1.
Cast
lluccío,
0.
em

k1.casertskěho, bibliothekářemlvévody kalabrij
ského Alfonse il.; .r). De gestis regum Neapolita—
norum ab Aragonía qui exstant libri lV ad a. 1495
(tiskem vydáno v
.1589, po druhé 1594).—

2.
n. \A'eaerraře,
dómu t.,
potom Maria,
farář v 5.
nese :. kal lan:).přilnstructio
pro clericis ordinan 15 (Ferrara 1568), lnstruzíone
a fanciulli per il viver Christiano (t.1
), pec

chio (li conscienza

učoval dcerucc.|s
ve Florenci Ferd'ann
rhetorice lvelkovévodkyní
]o
už dopo
ručenutpřijat 1576do slu el) kardinálakdntiřejt: Rakou
s,kél\o s nímž dlel
ímě a v lnšnpruku; po smrti
kardlnálově odpadl k protestantismu, žilv Kem
mp
tenu, kdež 5.1626;
.
um chrísrš'anorum
stemmata
_(1600),
Sermones
in Mathaeu
De príncipiis
religionis
christiana
e(1612u),m(1,609)
Exerc 
tationes theolo |cae (1616).— 2. (aAlblcius Bartol.,
františkán, n. vřtivanu (Toskánsko), vynika přísným,
jako Pisa
vybornnuýkazatel
actnostným
učitel zvl.životem,
v Pise působil
(odtuud zván
us n. de
Písis), s. t. 1401; :p. v letech 1385—1395 „Opus
conformítatum vitae s. Franciscí ad vitam Domini
nostri Jesu Christi“, (tiskem v.yd v Ben. 1510,

.
,chhiarazione delle
ijlá ně 1513), kterýžto spis pro přemrštěnostvi,
ortsetzung7 und naivnosti
yoky v později
přirovnávánis
Františka akeparadoxn
Kristu učiniylisobě
zv.l pro
Erg. zu jóchers Gelehrten-Lexíkon(1784)41,4
buAlbinová z Hellenburka v. Alb n 2 Helfen testanté (zvl. Alber vt.) předmětembposměchu,
vykládajíce
daona
místavnejhoršlmz
sob
vpo
bl'lAlblt'ms1. Publius Albinus, básnické jméno zdě'.šich vyd. t.ol byla tato místa zmodifikována
Aleu
uin
(v. t..
sv., biskup angerský

ceremonie della s.mess56815681).l1urlar,No
mencl. 1113(1907), 357, Adclwzg,

ane molší&)něl1620,
vypuštěna
(na př.
ve Obranu
vyd.
ogn
kolínském
1623).
spisu
(andeřavienslls)54_
1335,—
z Delzzl,
kol. 550,
MR. l.11,br.
Acta A-ovananaspsal H. óeduliu.,r Apolo eticus adversus
hartiusl , 54—63;
lkonogr.
51—52.
— 3 (Albuín), sv. biskup brixenský v T rolsku Alcoranum Franclscanorum p_ro ibro conformi
ísku
tatum (Antv. 1607). Pro dě tny řádu ve 2. pol.

(první biskup tam
mni po přenesení sídla

ského ze Sabio
ony), 1006 M. 5. ún.; Acta :. XlV. stol. (zvl. proz zeměpisn rozšířeni řádu v té
Februariusl,712; Dz/ze4lkonogr. 11,51.—4. SB,
tento hlavním
Mim
opat canterburský (od 710), z. 732, _vrstevnlk době))ejest
vitaspis
et laudibus
B. Vlrg.pramenem.
llb. Vl. (_.Ben
1596),
Bedy Ctihodného a pomocník jeho při spisování
uadragesimale
contemptu
mundi
sive de qua
tn
„Historia ecclesiastica gentis Anglorum“ Beda plici
mundo (Mil.de1498,
Ben. 1503),
Sermones
dragensimales dubiorum et casuum conscientiae

pravn oněm ,auctor ante omnes atque a jutor elucidatívi (Lyon 1519).—3.(A1bizi) Frant., kano
opusculi
huius“). 1174rler,Nomencl.l—“(1903,7)
. Albwinus,
Albu inus), mnich ben. kl. nista, u. v e eně 1593, byl zprvu advokátem ve

gorzsk ho (A.gorzensis, gorzie
, A.er e svem rodišti, byv ro prohraný; roces ztýrán kte
míta, :p. „De antichristo“, (dle stejnojmenného rýmsí šlechticem presidlíl se do Runa, kdež po úmrtí
z.em
dosáhl dustoienstvi
spisu Adsonova), spise ten věnoval arcibisku své chotí stal se
povi kolinskemu Heribertovi z. 1021), vyd. Flor: prelátskéhO, vyslán jako nuncnusdo Neapolea jako
v „Zeitschr. ftir d. Altertum“ , 263. Srvn. Huf/er, auditor do Španělska; po návratu byl assessorem Sv.
Nomencl 13(1903),9)78. Mimo to sestavil na zá Officía, provázel jako konsultox kard. Ginettího, le
kladě výroků Písma a sv. Otců pojednání o ctno
šáta vyslaného do Německa, koncipoval 1642 text
stech, z díla tohov loltištčna pouze předmluva dullye„lnemlnentl" protljanseniovi; 1654stalsekar
e kol.
\bínMigm PL7 CXXX rodem185z Krakov
—aan kdv.
A1 dinál ; :p. lDe inconstantia in jure admittcnda vel
1540vstoupil 7do stavu duchovního; doktor obojího non (Amst. 683;) De jurisdictíone, qu mhabent
práva, prelát--kantor kapitoly vileňské, od 1559
lecclesiis
suorum
(í m6661)
jakub,
rabbín
ve titulorum
Florenci na
sklonku
suffrag t., muž velicevvzdělaný, ale prudké po cardlgřalelsin
vahy a nakloněný k náboženským novotám; stal XVl.t,a nla poč. XVll. stol.; .r). homiletický výklad
Český slovnik bolíovědný [.
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Pentateuchu Tóledótja' aqób (Ben. 1609).—2. joosef válečných výprav rotí Maurům do Afriky (1340);
z Monrealu, rabbin, 'eden ze žid. učenců, kteří
hněvav se s kr em Petrem pro jeho nezřízený
zúčastnili se před
enediktem Xlll. dis utace
ivot, odebral se do Avi onu, resignoval na své
s jeronymem de Santa Fé (jenž byv dříve rab inem,
arcibiskupství
a 13505
kardinálemO(tit.
sv.
Kleme
eina, od 1356
kard.-bísk.sesabínským).0
dlnno
stal se křestaanem) v Tortos
1413; z. .
„ěSfer ikkárím“ (Kniha základů), jest to soustava
Vi. válečné
svěřeno výpravy
mu bylo do
1353,
jakožto
žid. filosofie náboženské, v níž A. 13 žid. článků cence
velitelství
Italie,
kdež legátmu,
se

v_ěroučnýchMaimonídem stanovených redukuje na podařilo dobýti církevního státu, čímž umožnili
základní: jedinost Boha, božský úvod návrat papežův : Avignonu V archivu vatikánském
10 žlšova a odplata posmrtná (vy. tisk. zachoval se rukopis miniaturarni ozdobený, jejž A.
apežl Innocenci V1. zaslal jakožto zprávu o zdaru
v Soneinu
j.).
sveho posláni (viz na obr. 70. reprodukci jedné
(Albnšrtl,A1bolnus,
Albiunusě,pistol
kněz,
žilAlboin
kol 1074
ve Šv'ábskuu, :p. 1076
ae
podrobenýchm
s Petrem,
miniatury, znázomujicí, lkterak A. olu
přijímá
klíče
decoanj ugio vsacerdotum
Hildebrandum
nichž hájí per
manželsjví
kněží,papam
a to
Karla na
IV
ke korunovaci ostijškým,doprovászel
do íma. OA- ově v cis
bomém
aspoňattěch, která před zákazem Rehoře 11.uza kari-biskupem
vřena byla; s nim o té věci polemisoval Bernold dání státnickém svědčí t. zv. Aegidi nské kon—
(v. t.), jenž byl jinak jeho přítelem Srvn. Galdart,

stituce (Ae1idianlae costltut tio ens, i. t.),

ApolgLiavplro1104
Henrico IV. (1611), 40 násl., Migne,

až až gol

blyň zákoníkem v cirk.siá1u

v Bolognimíst
jim pro
založená
11dosud;panélská
jest v ni ollej
30 nadačníc
stu
Aolbn1.d', Ant., rodemz Lyona, 1562arcibiskup platným.

arlesský,

otom lyonský (1312—1574), vy_da1zrk.
Eufina Aquilejského „.Comm in XX

de nty ze Španěl (theolo Wmedilšyi
,
a studující
kanonického
práv.).ardinal
A. :. Albornoz 1892).
terbu. Srvn.
Hemann-Wurm,

omencl.11131ém
Albov
W(Lšgn-—21570V
vel fol.). (Guilelmus)
Srvn. Hurlzr,

Michael

Pavlov

n. 1 44, stu d. na

Ěsžšnos
B,opatDavidlis“
k. sv Albana2(vSt.l Albans v Anglii), petrohradské círk. akademii,i'sta1 se učitelem ná
OS1476; zjeeho dob zachovalo se „Registrum de boženství a cirk. práva na petrohradské vo'ensko
:.
právnické škole, vysvěcen na kněze 18701883 stal
et actismonasterii
146 —72“(.vxvlbani“
H. (1873),
Thoma Srvn.
Riley se protojerejee.m R. 1887m enován rof. bohosl. při
vfactis
„Chronica
lesnickém institutu petrohradském. ;. Ob apokrifi
Hurler, Nornencl. "3 (1906) 13.05
AlbonavvL1nab
českích evangelijach (Pe trohr. 1872), Cerkovnoe
Alboresi G 1ac o rno, dekorativní malířbolognsky',
pravo
(t. 1875, lithografovápo),
lekci
cerkopvnomu
1882),Kratkij
Pon
onjatiekurs
o nauk
u. 1632, z. 1677; učitelem jeho byl Domenico Santi po
a později Agostino Mitelli; vyzdobil malbami svými
několik kostelů v Bologni (San Petronio, Capella di osnov-nagoLzákladnaihqjbogoslovijažt.1888,lith gr.,)
Lekcií
c rístíanskoj aapologetikě
),
Očerki pochristianskoj
ologetiki (tt 1892,líthogr.
1902.)
S. Albomos
Antonio, Sá
S. GiacomoMaggiore).
deBartolomeo,
juan, míssionář,
sestavil s olečně Palmi'zn, Nom ncl. 1,
s Luisem Barrientosem grammatiku řeči hiapaů
Albrecht 1. (Albert) Braniborský, kurfirst mo
(indiánského kmene ve střední Americe) a kate hučský, n. 1470j akožto _druhorozeny syn branibor
chismus v téže řeči; obé vyd. Pínart 1875. Srovn. ského kurfirsta jana Ciceer,.a stal se 1513 arcib.
Dahlmalln, Die Spmchkunde u. die Missionen 111.
mai
a administr.
halberstadt
ské deburským
o; 1514 zvolen
za arcib biskupství
mohučského
(byla to
Albornoz(Albernotius)Aegídius
Alvarez
(A1varí),řečený
„Hispanus“, n kol.:—1001
vCuenze kumulace vysokých církevních důstojenstvl v Ně
(Cuen a) v Kastilsku ze vznešeného rodu, sind mecku dosud neobvyklá). adluživ se vyýsokmi
v TouÍouse, v znamenával se velikým nadáním a
taxami
(asi
24.011)duk.,
totiž
14
000
taxy
konfirmayčni
rytiřskou state nosti, stal se 1338arcib. toledským; za arcib. mohučsk a 10.
tax
axy komposični“)
pečoval horlivě o blaho své díecese (konaldvva
Fuggerů, přejal 515 hlásání odpunstků ve pro
provinciální sněmy 1339 a 1347), zúčastnil se lčinně
spěch gdostavěníchrámu výnosu
svatopetrského
zatpolovici
(návrh kt
oum ne
vyšel od něho, jak se dosud
za to mělo, nýbrž od Data
rie). S hlásáním odpustků
započato b 10 v územích
A-ovi podřízených po né
kterych průtazzich
c
na počátku 1517; jakožto
generálni subkomisař byl
ri tom činný domínikan
an Tetzel (v. t.). Hlásání
těchto odpustků bylo je-d
nim z nejblížšich podnětů
ke katastrofě řivozené Lu
erem
))
jepisnou
bajkou jest, že Tetze 1 za

jediný
00000 rok
d kvyziskal
kát ; dleA-ovi
na
llezených účtů domu Fug

gerovského zbylo A--ovi
sotva tolik, co obnášela
polovice taxy „komposiční“.

souvčke
Obr. 70. Kardinál Albornoz (plrijinn'i
klíče mimalu
potiroblenýcžl měst. papežského státu

A., jenž r. 1518 kardinálem
se stal, ukázal se býti při
počátku hnutí Lutherem
vzbuzeného slabým; nejsa
života neúhonného, neměl

Albrecht
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Srvn. Rolling. Einfiihrung d. Reform. in Preussen
(„Katholik“ 1897), Kneller v Zeit. f. ka th. Theol.
XVlll (1894),411. —3. Dionysius, O. Praem., rodem
z Cech, revor kláštera v Hohenbuurgu (Odílien
bergu) \; lsasku, .r). „Historia Monlis s. Odiliae

vulgo
he";nbur
Hurtzr, lloch
Nomencl.

stadtuv.A1bert

(Schlelllstadii
rvn.
189
3) 1.480— 1751).
4. : Halber

13.—5. F A.,vvyd. „Mcssgesánge

u. andere kirdchliche Licdcr fiir dil-gkatholische ju
gend“, 9. vyd. (1891, Frýbl. Br., Her;der) k tom
ěOrgelstimme"
3. vyd. (t. alntichristianae
.
, . Min..,
rdián, :p. „Confutatio
confcssio
m!

nisarilloru'rn ui se nuncu
se rvos evangelíiv inn
ecclesíis
ratisbonensis
urbls“2š1ngolst15%4).s
[]ur/er, NomencL
l113(190
avřinvnec

(„Majílister
z. 1732
u Milhpři
l
hausen
v Albrecht“),
Durynsku, stud.
v vGórmaruv
Li sku filologii,
čemž zuaby'valsc pilnč hudbDen; 758 stal se gymn.

učitelem a spolu \arhaníkcm při protest. kostele

vmechanica
Mlihlhausenu.
Adlungovo
díloEinleitung
„Musica
organoeV idal
“; :p.,
,Grundlichc
in die Aniangslchren der Tonkunst“ (1761), „Ab
handlung iiber die Frage: oh die Musik beim Gottes

dienst
der Chsristen
zu
oderl nicht“
(1764
thihlhau
nu 177
3. dulden
B(Abe
.uA ber
Eberlin) jiří, stavitel hraběte Oldřicha Virtemrber
ského
1447—1492;
vystavěl sv.veLinharta
Stuttgartě1470—74
kost7elya:
„Stittskirche“
1436—1459,
špi tálský 1443—1510; dále: kostel v Balingenu

až443—11510,
148
osef,
současný\ malíř
nčmeck,
kostel sv.
Alcxandrra
Marbachu
1450
u. 18671vaMnicllijova,kdež nabyl uměleckého vzd
culata“ „,Sv. Rod i,na“ „Huzdouc
cí

Benno"
(vi—z
obr.772.).
ménka v.A1bre
t 29.11
. to, —ev.10.11
theolog,
n.1855 v Angermiimle, za 1892 kazatel v Naum
hur
urgu n. 5., vyd._kázáni a četné příspěvky k ději
námtreformace.13 2.
v. Al
eoharc
f,ciknlžc
o rakousk
ve lavkově

Obr. 71. Kardinnl Albrecht Braniborský.

Obraz .Cmuucllu staršího.

dosti mravní sily vystoupiti _energicky proli hnutí
mpro povznesení kázně \ kleru; v jeho území
vzmáhalo se lutherstvl tou měrou, že A. opustil do
savadni své sídlo Hallea přesídlil se do Mohuče;
teprve v pozdějších letech ujal se však horlivě kato
lické\\čci, a podařilo se mu územi mohučské uchrá
niti před hitherstvim. Pečoval zvláště o mravní ná
pravu poklesleho duchovenstva, i povolal za tou

(Schlacskenwald),
slil a 1')1573
72 prostřední
ko
stela
v Hroznětíně
dva jine' zvon
zvony;do 1582
přelil zvon do kostela v Liticích. Srvn. Rybička,
0 českém zvonařství, 68. — 14. stavitel dómu ře

příčinou 1542 do Mohučc P. Petra Fabera 5.01.,jenž
Der Kurfurst, Kardinal und Erzbischot Albrecht !
tu
A. z. 21545.
Srrv.n
kMa
vonblahodárně
Mainz undpůsobil.
Magdeburg,
sv. 1865—75;
Alodíly

Schultz, Die
(1904), Parter,
Ge
schichte
der Fugger
Pápstelviln Rom
] (1906,
28, 236,
DIIÍH',Geschichte
en Landern
deut
scher
Zunge 1(1907der8je—suitenin
markrabě
braniborsko

ngbašsky
taířů
a prvníposle

ní8velmistr
německých
ry
k', "řádu
1904
nsbachu,
třetí syn hohenzollernskeho markraběte Fridricha,
1510 zvolen za velmistra, vletech l519—15AJvedl
nešťastnou válku proti Polsku, vletech 1522—1523

přiklonil
se k učení
šíření
jeho
v Prusku;
1525Lutherovu,
uzavřel s Bodporoval
olskem smlouvu
t. zv. krakovskou: země něm. řádu _(vých. Prusko)
mění se v knížetství světské. jest však lénem pol

Sk)'"1R.1526vtoupil

A. ve sňatek s Dorotou,

dcerou dánskéhovskrále Fridrichal., po její smrti
oženil se po druhé sMarii Brunšvrckou. R. 1544
založil universitu v Kršlovci. Poslední léta A-ova
byla naplněna
nepokoji,
zvláště spory,
jež vzbudil
Osiandcr
(v. t.),j
žseesvými
privržencl
na A-a

měl neobmezený
az asahoval
do věci
ckých,
což vedlo kvliv
zakročení
Polskai 1566.
A.:. politi
.1.568

Obr. 72. Albrecht: Sv. Benno.
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Příručkouscher
vyuč0\arcníjestd.ve
katechismus,,gejž
sestavil
zenskeho;
zmínky
o něm
vyskytují
od 1318;
Stuttgart 1897).A
které
části dómu
jemu
by rr
ísti bylose nelze
sta biskup
novíti; také není známo jpak dlouho činnost jeho ma'í také diaakonllsnky (v Evroopě gasi 300; ústa
dia onísek „Bethesda“ v Elberteldu). Srvn. Kill/zr

trvala. Srvn. l,ódruzg/ af Čielzschíchtedes
Doms von
Regensburg
ehaScarfenbergu,
ně v „Die Religion in Geschichte und Gegenwart“
mecký básník, kněz kol. 1250, jemu přičítá se bsáseň

,327— 328.

,„Albrechtsberger
lan
vyn. theoretík hu1
Bar:/llirlg,Der
jungere
Titurel
(189716.
Titurel
t. řeč.mladší
(„Der
jungcre
'lítur_el“).S
debni
a skladatel,
17 íři,
v Klostemeuburg-u,
mund,vvévo abav osr ký, vnuk Vilém—a
V. Zbož jako hoch vokalistou v t. klášteře, k dalšímu vzdá,
něho, čtvrtýdsyn Albrechta _Leuchtenbergského, „

1623 v Mnichově, stal se v 16. ro ce věku svého 1639

koadjutorem frísínského biskupa Víta Adama z Ge
becku, po jehož smrtí zvolen 1652za jeho nástupce,
1668 stal se spolu í bis kuupem řezenskýrn; obě hi
sku ství spravoval dobře; svěcení nepríjal, jelikož
vzh edem k eventuálním nárokům na posloupnictví
na trůn bavorský oncchal si možnost návratu vc
stav světsky
1

Albrechtec (Albrechtice Albrechtsried), fara

lánl dostal se na gymnasium do Medl
(Melk),
kdež
skončených_studiích
otompopůsobil
jako ředitel kům
rbyl
uv 12
Ra
alet
ab lvaarhaníkem;
av


aefrl; kostele
ak obdržel
místo
karme
lítskem
ve Vídn
ní; řediteletkůru
15772
se vdvorním
varhaníkem ří cís.ka11| a \ hodnosti té hrál
korunovací eo oldal. na krále českého r. 1
posléze od 17 byl kapelníkem při dómu sv. tě
ána. Požíval slavné pověstí jako thcorctik a učitel;

eho žáky
bylíl: Beethoven,
Eybler
díecb.uděj. ve vikariátu su ickém, od prr'adávn ch 21809
ve Vidnl.
lplodným llummel,
skladatelem,
ale aj.
jen
dob farní ves, která patřila klášteru vindberksrn
malá částvjeho
velicezůstalo
četnýchmimo
skladeb
(asis250 vyšla
v Bavořlch (díec. řezenská). Král Vladislav I. dma tiskem;
rukopise
jínéa
mší,
roval klášteru
'
ejž prý syn 43 gradualíí, 34 offertorií, 6 oratorií, 4 velikés ym
jeho Adalbert t(Albero, A.
Albo),
zůstalarcíbisnup
v držení Zsolno—
mě fonie a j. nVětšího rozšíření došla jeho theoretiycká
díla: Grti dliche Anweisung zur Komposltion“ (1790

l794k

aden
1818;
franc. překl.
1814), „Kurlz efasste souhrnn
Methode
Generalbass
zu erlernen“191_2)a
Albrechtice (_Albrechtce,Albrechtec), fara diec. vydání veškerých theoretíckých spisů obstaral

buděj. ve vríkaríátu vltavotv snkém ; již ve X1V.stol.
rytíř Seyfried (3 sv., 1. vyd. bez roku, 2. vyd.mg)).
plebaníe,
náleželyOduchouíí isprávou
k Týnu
Albrechtsdorf, fara diec. litoměřické ve vikar.
Vlt. apMdŽt'iovicům,
kNezdášm
u,
od 1785 lokalíe, od 1858o;fara
15 ž.
jabloneckém,
1784,29
lokalie,
fara; ob v.
ně
Albrechtice v die
e.c olom.,v.1brechtíce.
mecké
akatol.,1851
342 starokato.
,4 bez

Albrechtičky

(Kleín-Olbersdorf), fara díecese konfcssc; kostel z'asv. sv. Františku de Paula; pa
tron: Mikuláš hrabě Dcsfours-Waldcro

011110
,931 Obyv., (Albrechtsleute,
beneficiutm liberae Albr
collationis.
Albrechtovci
right Bre

Albrechtsleute v. Albrech vocí.

thren), sckta Mcthodístů. Založil ]] Jakub Albrecht
imč nšlc 1650 v průvodu královny švédské
Víncen
1163
farmář
a cíhlářv
Pensylvanii,
pocházející
Kristiny do(Dlabalč:Albrlkus)
Sttlsra undu; 1654vstoupil
jako kapelník
z(Albrightš
vírtem erské
rodiny
v Americe
usedlé
, 71.1759 ValhbriciprIŠ
v Pottstownu. Z rvu, jsa přívržencem methodísmu do služeb kurfirslausaského, potom_pobyl v Londýně
biskupského, b
od 1796 činným jako kočující ve službách krále Karla 11. (1
), načež po
kazatel mezi N mci v Pensylvánii a Virginii use
volán zao dvorního
kapelníka
do
Drážďan,
kdež
setrvald
. otom
1
81 byl
varhaníkem
dlými. utvořil
Následkem
antagonismuá
Angličan
Němci
Albrecht
1803 zvlá mezi
tní sektu,
jejímža při kostele sv. Tomáše v Lipsku; na svých cestách
stal se protestantem a byl posléze činným v Praze,
biskupem se sta1;oz.
1
abyla kdež se vrátil do církve katolické a z. 1696. Složil
správou
seIFR/vě
ka
a
bohoslužc
c
bný
řád,
jež
maj. V Praze vyšlo od něho:
sestavil G. 'll;errgelídáž také přijat byl název A., několik mší, Te Deum
„Concordia annorum Christianorum ad numeros mu
1816,Evangelíck
na první enerální
kotnferenci
změněn
vkterý
název
společnos
R. 1839
byla
sicos“(Pragae,l typls universit. 1684). Srvn. Dlabaz',
Kiinstler-Lex
Mir.
věrouka definitivně stanovena v t21 článcích, jež
Albricl (Albrítio,Albrlzio) Alois S. 1., zname
co do obsahu
přimykajít
úplně Vrchní
k 24 článků
biskupské
církve method
distické
spráuvu
niíý
kazatel,
v
Ri
cenze
kol.
1579,
vstoupil
do
sekt má v rukou tak zv. generální konference,

ímě 1655; sbírka jeho kázání
ktcr sc shromažďu'c každého čtvrtého roku; jí Tov. jež 1594,
vyšla pod titulem: v„Predíche del Padrei e1.811
igi A.l
Bodřlzeny
jsou kon
ející sc
dého roku,
tétoerence
opět zemské,
čtvrtletníscháze
konference
ditaatorBedi
S. S5anttit1“(í
1645,ianěkolikrát
znovu
brizío Píaccntino
della &&mpagm
dí
prr-e
okresni,jimž_dpod1éhaji tak zv „štace“ (missie VŠ.: Ben. 164
lm 1665, Ben. 1671,1676,
okresní?ethodist
a „tří y" maji
v jednotlivých
obcích. Podobně
_'ako
A. také kočující
a místní 22; íly, „Bredíc5he
Rím 1652 flatte
Ben. del Palazzo
írící
55%) A osnt'gico
zazatele;
(od 1907konferenci,
počtem 4) avolí
se sacri"
(Řím1655
Ú,e.n 16515).
Latinsky
prekla
očtu stabiskupové
ršich na enerální
to na
zání A-ových pořídil
františkán
Bruno
Neu ská
do u 4 let- opětovn volba jest dovolena. Biskup (Z„Concionum A. R. P. _Aloysll Albrizl Placentlnl
pře
edsedá konferencím jednotlivých zemí; v čele
cSrvn.
Societate
Jesu
opus
trípartítum“,
Mohuč
1669
Ba; ker-Samm:rvagzl, ],
139.
jeden ze
volený vždy
na
4okresu
léta. 15“Americe
majístarších,
.21 konferenci
s cca
Albricus Stavelotsky v. Allbericus 9.
110.000 č.1eny Od r. 1875 mají missíe v _la onsku
(asi 1100 čl nů, seminář pro kazatele v R“okíu), .

Albrichius Martín, kněz rodem ze Sedmihrad,

l;. 1694, .r). několik dísputací filosofických8 a theo
112(1893,139)

í.ně Mnohem
čilejší
jest1 ropaganda
A--ů1903
meziv křesíany.
V Německu
uby10180
obcí logických. Srv. Dur/Vega
s 11.470 čle y, 92 kazatelé kočovní, 37 kazatelů ŘíAlbrizziJan,-.r

( Praed
1695 t.nové
prozšlířtené
Btelrtieri
O.
1889).
Srvn. vždání
urter, pořídil
Nomencl.
112

místních;
výca
carsku
máaseklta asi.Pro
6342.
Úhrnný (1893), 5
po
et A-ůvepáčil
se 1907n
Německo
výcarsko vydávají A.ačasopis „Evangelischer
Alb uni 1. Bri xens ký, v. Alb
—
aBotschatten“ Ku vzdělání kazatelů slouži 7 semi (také Alblnus, vlastně Witta)i l.lblilskup
burabnr
nářů (v Německu od 1877 seminář v Reutlingách). ský, přišel 730 z Anglie jakožto průvodce sv. Bo

//' '
album — Alcazar

nifáce do Německa, stal se 741 prvním biskupem

6 marnthe
medic. a chirurg.,
rečt.
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Befbilrosof.,
1 filiosofie
4 rhet
ky a 6gmorál.,

buraburským,
dniecesejeho
Sasů,
z
a7
' trpěla ustavičnými vpády matiky (latiny). Důchody,jež kard. Ximenes univer

Sanct.
October
“XI, 947. —3.pot_tstevnik
mita,A.
gorzícnsis),v.
Alb u.s5 (A. Ere
album ]. zvána původně u Římanů bílá deska
sádrou potřená, na niž zaznamenámly se různé,
pro všeobecnou známost určené věcí. V přenese
ném slova smyslu pak i sam záznamy jak věci
tak osob jménem tím označov ny, tak že a. nabylo
toho významu jako seznam, katalo, matrikaa .,

sitě vykázal, obnášcly s počátku ročních 14.OOOduk. ;
později Z\ýšeny na 30.000 duk. Studentů bývalo

Velikolepá5budova universitní (viz obr. 73.)
dokončena
byla 1570.
R.
| s bo
hatou knihovnou
přeložena
douniversita
Madri u'byla
Ximcne
es

pochován v universitním kostele sv. lldefonsaá.bi

skupstvim
lmadridskš'mn
titul [Biskuství
a-ého
n. complutského
rvnspojen
Demy/e,
ntstehung
kamž se zapisují členové nebo příslušníci tohaopči der Universitaten des MittelaltersD (Berlin 1885,
The Universities of Europe (Oxford 189 )
onoho spolku, sdružení, úřadu, stavu td. Vtom kar/Mall,
99.
smyslu také seznam těch, kteří za blahoslavené
a svaté prohlášeni, nazývá se a. beatem
.
ponglotta n. complutská v. poly
o t
mne/grunt, a rčení „zapsánu býti do alba svatých" g alralská
a'calské bible nazývají se tři rukopisy z pozů
užívá se ve smyslu„ za svatého býti prohlášennť
Do svého alba zapisovala též již stará ohansk_á stalosti kardinála Ximenesa, chované nyni v univ.
knihovně
madridské:
'
. stol., psaná visigot
bratrstva pohřební každoroční svátky sv, tak že
bylo a. to jaky msi „ka mdár'em“ bratrstva (zvalo =:ým lsm 2.0
mladší,
zachovalnseGre
to
liko druhý díl; 3. asiněco
z doby
kol. 1200.Srv
se proto také jinak feria/a); podle vzoru toho gory
Tcxtkritik
des
Neuen
Testaments
712“č.1991
rvní křesťané, organisovaní za dob pronásledo
VŠH v říši římské v pohřebních bratrstvech, měli a n sl. Bain-,e! Gesch. der Evangelienbilcher 149.
Alcantara, hl. město špan. provincie Caceres,
své a. čili kalendář, do kteréhož arci misto jmen
pohankvch zapisovali jména svých mučedníků, a skéhořádualcantarskéh
s proslulým klášterem San oBenito,
sídlem rytíř
o.(v
s kterýmžto kalendářem církevním ani tehd nebylo
alcantars
rský řád založili 1156 bratři
se jim křesťanská,
třeba tajiti. (BMŠÉWŘL-z
Tumpach,
rchae
)
(též alb
logre
r
ues)o, Barrientosov v p hraniční tvrzi S ]ullan del Pe
relro k boji proti Maurům; papež Alexander llI.
seznam (lersiků arčitého označen
kostelaní (S2idon.Apollinar.,
epist
pro seznam
n potvrdil jej 1177. ád spravoval se zprvu zmírněnou
olí benediktinskou, během asu obdařen byl
mnohými svobodami a výsadami a podřízen bez
bylorov
Zavtůvs
(Conc.
Nicaen.4 can.též16)užíváno
nebo 'l—tďá
lo;
(Canon.
Apost.c
slova prostředně sv. Stolici. Roku 1213 obdržel dobyté
mafricula, tabula clericorum.)ódtud též název ca na Ma rech mésto Alcantaru, jež bylo pak sídlem
du. ád přijal tehdáž řeholní pravidla cisterci
ácká, skládal se z rytířů, kněží ako nvršu. Oděve
„m

nonici
(—oi,ěvza:/6110.35),

"“ B)—

Albuquerqael.
rvní Augustín,minoríta
rammatiku řeči ta nal-ílípmách
alské. Srvn bylo bílé řeholní roucho cisterciácké, u r_ytiů stři
hem přizpůsobené, by nepřekáželo \! bojí.

ád zi

Dal/?aolmann,
pracharcibisk
unde uu. Miss.
an,
mlnoríta, první
v Goa(1 ve ).—2
Vých. ndil

skal si \e sváry
válkách
velikých zásluh
trpěl
vnitřními
a vměšováním
se opozději
ále ozmbč
Král Ferdinand IV. s papežským svolením
1537,z 1553;
do jehondnu'avolšž.
spadá příchod
apoštola
pohanů
Fra
pořktil velikého
1548 tři ký
japonce, kteří se byli do Goy odebrali a tu náležité přijal 1492 důstdojenstvi velmistrmskén na dobu ži
ve víře vyuuenč byli. Srvn. Holzzapfel, Handbuch vota; Karel \'.d sahl 1522toho, že důstojenstvi to
der Gesch. des Franziskanerordens (1909) 262, 535. spojeno bylo jakožto hodnost dědičná s korunou

albus v. abu m2.

španělskou od 1540ny11 rytíři vice vázáni sli
bem panické čistoty, mohli \'stoupiti ve sňatek, ale

po ovdovění vice ženiti se nesm
ěmli. Až do ran
AlbwlnusalvbAlbinusl')
Albyv
.
Aleala de Henares, dříve Complutum, špan. couzské okkupace měl řád 37 kommend (komthur
město.
adridu, ve středověku znamenitě ství), 52 města a vesnice. Polrestauraci 1814jen málo

roslulé unlversltou,
kterou
kard.
kve500toucí(ronívalo
60.000
\'., nyni
máXimenes
pouze
(1\0.t.) )]

založil a bohatě nadal. Universita po

tvrzena papeže m 1504, orevřena
151
10)a
povoláni na ni professoři ze Salamanky a Paříže,
celkem bylo
prr.:of 6 theol., 6 kan. práva,

mu bylo vráceno. Řád stal se posléze vojenským
řádem záslužným pro šlecthtice, od nichž žádás
důkaz starobylého šlechtictví. Za republiky 18572
b 1 i tento řád zrušen, král AlfJns Xll. jej obnovil
4. Srv Hmot, Histoire des ordres reli íeux et
militaires l1(Tours 1718), arauja y Cyel/ar, ecopi
ad historica de los cuatro órdenes milítares
i(?kěnm

Diego bylde,š7%anarchitekta
sochař,
žákAlcantaral.
Herrerův, jemuz
153 nápomocen při
pro
vádění pllánů kostela v Eskorialu, 1582 jmenován
stavitelem kathedrálayv Toledu. — 2. Pe trz

a--y

etr z
aryarinky, františkáni a franti
v.alcantariovef
alcan
škánky nejpřísnější reformy, zavedené sv. Petrem
: Alcantary

Alcarottí (Alcarotto, A1carotl,A1cha

oortto),Giov. Francesco, ital skladatel,u.vNo
vaře kol. 1536, byl varhaníkem v Como,v yd 1570
5hlasé „Lamentatioues Jeremiae cum responsoriis,
antiphonis et cantico Zachariae, psalmoque Mise

eAlcasa
asar v.A1caz
Alcazar 1 Bartolomé
Obr. 711.Alcalá—Universita.

S. j., u. v Murcli 1648,

vstoupil do Tovaryšstva 1
vyučoval rhetorice
amathematice, stal se rektorem v Cuence &jednim

Alcedo — Alcoccr
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z osmi
prvintéch1
členůBikrál.výborným
akademie, znalcem
založenélat.
1713;
vjurlsgrudenz (1907) —.3 Teren z.S j.,
z.
v Mad
1.72)
ja mode7rnen
Římv Římě,
Řvstoupil
do Tov.
jež. professnlho,
1591, prof.
zvka a obratn' m la. veršovnikem, zvláště rád 610155
72 theol.
superior
doomu
viceprovinciál, z. 1651, požíval veliké vážnosti ap.
skláddal anagraidmmata.s.)) „Panegyris in nuptias Ca
roli
ll.“
(Md
67,9)
„Chroniconanagrammaticum
Urbana
Vlll.,
k jeehožJimm
započal
tku
tri ntského(
rotisbiratl
spisu lSar
de Vienna liberata“ (1683
a.S P. N. lgnatii de k dějinám sněmu

Loiola
per anagrammata
Aisposita“
(1685),
„De ra
tione studendi“
(1688), ..Aelii
Antonii
Nebrissensis
de institutione grammaticae libri quinque“ (1691),
„Vida, vlrtuttes y mila ros de Sanjuullan segundo
obispo de Cuenca“ (1692), „Chrono--historia de la
Com aiia de jesus en la províncila de Toledo“
vil: S j., „. v Sev
151, vstolupil do To

Biho);
sebraneho
materiálu
il později kard
allavicini.
Srvn. jim
neber-Sommemagd,

1569,v
vŘučoval zprvu filosofii,
potom po
Žíla“šstva
). Srvn.
Backer-Sommnw
511 142—145.—
1et
exegesi
v ordobč
a pozdě'
kdež
1163;
v.t.:učený
a důmyslný
vý iv
ladSeville,
Apokalypsy
„Vestigatlo arcani sensus ln Apocalypsi“ (k dílu
tomu při ojen spisek „De sacris onderlbus ac
mcnsuris , Ant. 1614,1619), „ln cas cteris 'lcsta
menti partes, quas respicit Apocalypsis, libri quin

ze semene Áronova (1. Malch.7"); ctižádosti veden
snažil se dosicl velekněžstvt pomoci syrskou

Alclblades 1 Aprnmejský v. Elke

2 (Ascllbisades)

mě. v Lyoně kol. 177. Srvn.

Emeótm', H. E. V, (:..3

Alclmus
pořečtěno
z Eljakim
n. joa
chim,z
árc.(Alj/lung,
jk mi), bezprávný
velekněz
stran
ži
dovsko- hellenistické 161—

před Kr. A. b 1 něz

V doběv Antiocha
W EčMa
ifanacpolskvrnil
účasten
stvim
modloslužbě
Po se
smrti
vele
kněze Menelaa
Antloch
;Eupator
jeho
nástupcem
A—a(Flav.
jos.\M'.
A.nt X11,9.ustanovil
7). Aeljudas

Machabejský zabránil mu vykonávati úřad;

que“(spřídavk„kem
Demalismedicis",ol.yn1).Ve
s náčelníky
stranyž hcllcnistickč
k Demc
výkladě _Apok_alypsy
ukazu' e, kterak v ni obsažená uchýlil
trio vil. seSoterov1
(r. 162),
aje o pomoc
proti
proroctví vdě inách círk. do 15splnění. Srvn. Bacter—
Sommarrzogcl,146,llurtar lll3(l907, 83—.484— udovi, i vrátil se s vojskem ásyrským, jemužb velel
3. Tejedorjosě, špan. malíř novější oby (zúčastnil acchides. Hned po návratu lstivě dal pob iti 60
se vystav v letec11187;8—1887 z'eho obrazů maji odešel
mužů laszsidejskřšm(v.
vida, že n7eodoájudovi,
emetrit_.),
ioviale(1.M
“,.2 .\Aac
ch.
Ělilgetkě
náboženský
tyto dva: „ v.z"1erezie“ a „R0 lata—"),jenž poslal do ludska vojsko, jemuž velel
e kněze
po primici“.
Nikanor(1.Když"však
Nikanor
Alcedo (Alzedo) de, Mořic, z Kantabrie ve telství
Mac 75"32',
2.Mchas judouuuzavřel
4-'2Mb), A. po prřát
Špan., doktor
práva, protonotářaaoštolský, odešel k Demetriovi stěžovatil si na Nikanora.
v.„ De excellentia episcopalis dignitatis eque ep K rozkazu královu Nikanor dal se vboj s judou,
scopi tunctlonlbus ac potestate incredita sibi ecclesia
však 2.
veMach.
dvou bitvách
poražen
a padl (l. poslal
Mach.
1421násl.).
Tu Demetrius
regenda, visitanda, adminnistranda, necnon de ge by)nás
neralis vicarii auctor-itate ac muneribus“ (Lyon Šo luádssknBacchida a A--a s novým vojskem; udas
1630, spis zapověděný

1631 31. pros. „donec cor

u Lailsy byl přemožen a paadl (l. Mach. 91-'). A.

rigatur“, ' „jerusaelm captiva y motlvo su de ujal se úřadu \'elekně ž,ského ale za krátký _čas ze
struccion, sucesos y entrega de los Santos Lu ares
mřel
sm
mrtí
(r. 159
předžeA
Kr.),n což
de Palestina a la Scratica religion dc S.
kládalináhlou
za trest
_Boži
za to,
cisco“ (Madrid

1642). Srvn. llurler,

Nomencl.r 1113

j. nepochybně
24:th která dělila nádvoří kněžl od
(1.M9M--"5
Alciatil. jan Pavel, socinianXVLstol., šlechtic t.nádvořílidu
z Milána, opustil vlast asi 1546 a odešel do Le
nevy, aby přl ojil se k hnutí reiormačnimu. Ale
v o posici vů i katol. cirkvi šel mnohem dále než
Lut er a Calvin a dospěl až k antitrinitarianismu.
Přísná opatření Calvinova proti směru tomu, zvláště
proti Gentilisovi (v. t.), přinutila A-ho, by hledal
působiště svě jinde. O(lehral se s Gentilisem a j.
do Polska, by tam hlásal socinianismus. jeho od
půrcově šířili o něm pověst, že odebral se do Tu

Alclmus Ecdicius hAvltus v. Av

Alckett,jakub
v Kolimi':s
XVII.
stol.,
vyd. několik minorita
něm. ()lem.
5 tnaskonci
proti prole
sta ntům: „Der treue Schathirt Davlid“ (Kolín 1684),

„Catholischer Mundstopier oder Warumb? der Ca
tholischen, wider derer Uncatholisc
arumb.9“
].
„Der treue Schafhirt David vertheidiget und
nunmehr sieghafter Ueberwlnder des stolzen Riesen
Goliaths und aller Feinden entgegen Heinr. Wilh.
Cramern“,
er etor mierten Daumen-Dráher, vor
recka a tam přestou il k islamu; jest však jisto, iesem in niederlandischer Sprach ausgangen, an
že :.(Alvěcrientus)
socinianlsmu
Gdansk
1565.— jetzo in die hochteutsche Sprach iibersetzt“ (Kolín
2.
On řej v (An
dreua),asi vynikajici
právníkc u?v Alzatě (Alzato) v Milánsku 1492,prof.
,
„Cartel
oder Fechtbriet,
durch 1650
welche
P. Dio
civ. pr va v Pavii, potomv Aivgnonně, Bourges, nysius ausgetordert
dic zu Qucv
versamm
lete calvimsche Prádicanten. Aus dem Franzósi
golognia
j. , od vpap ičlně
eže Pavla
lll.církevního
povolán 1546do
tma na poradu
sněmu
a me schen tlbersetzt (t. 1685),„Privilegia calvinistarum
nován protonotářem apoštolským; :. v
. ex Becano ins Teutsche iibersetzt" (t. 1685). rovn.
_

Sp. celou řadu spisů právnickych, 'imiž raazilcestu

Hurler,Nomencl.1l' (1,893

Alcmund Alchmund) sv.. biskup hexhamský od

nové,
lahodnějši
a kritikčtějšlmethoáě,
hleděl 767, 781.
vn. Acta S.:- September
nahrale
dřivějšít
kopádný zpuso
sobkterou
glossátorů.
V oboru práva kaněon. jen málo racoval; patří
Alcohaca
(Alcobatla),v diec.
slavné
a bohatě cist.
v Portugalsku
lissabonske,
zal.
sem pouze s 'sy: „Commentaaria ll'l aliquot juris opatstvl
1148 králem Alfonsem l. ,bylo osídleno z Clairvaux.
canonici
rubrlcas
set
capitula“
(\e
Štpýru1598),
,Ju
diciarii proce sus crnopend ium
adeo iuris
1Opatství
tomuto
tpodřízeni
byli
rytíři
řádu sv.a-ské
Mi
utriusque praxis" s(Kolin 1536). l jako“básník vynikl chaela de Ala (vt.
stalo se opatstvl
svými „Emblematy“; jest to sbirka básnicky zpra hlavou samostatne kongregace. Mezl řeholníky bylo
covaných naučení mravních. jeho humanistické smý mnoho výtečných učenců. Opatství zaniklo 1834.
šlení jeví se v jeho listě proti životu řeholnlmu,
Atcoccus
doktor a prof.
theo
kazatel,Sim.,
ko lAn ličan,
:; komentáře
k Lombar
jejž napsal příteli svemu, když vstoupil do“ řádu logie,

františkánského Lístt

d. Ant. M;atthaeus za

kázán b[8 1(1906)
dekretem
23e.r.bř. 1700.v.
Srvn. Hurler,
No
mencl.
1550—1515;5l
vMá/ler,
Andreas

Alclat, Ein Beitrag zur Entstehungsgeschlchte der

dovým sententliim (tiskem nevyd.). Srovn. Huf/er,
Nomencl.

Alcoccr Malrtin S. j., u. 1708v Tlascala, vstoupil

1732 do Tov. jež., z. 1767 na ostrově Havaně na

Alcock — Alcuin

cestě do ltalíe, kamž byl deportován; :). v jazyku
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jsou
éJednímmz
ne důležitějších
pramenů upro
dějiny
obyP
o ctností a horlivost
víře
pří

mexickém pojednáníI náboženská (v rkp..) Srvn 0lnádalímu někteří spisovatelé název svateho. Jeho
Battu-Svmmervogb
Alc
žák, Rhabanus
uvádí1V333)
jej ve svemA.
marty
(Sn AMaurus,
as:.Maí
ebyl
kL jan,
biskuup rolchsesterský (1472—76), rogi
worcesterský
(1476—86)ae
Skýltl
W): Vy— geniem tvůrčím. jeho díla thleolo ícká a filosonfícká
y."
níkajicí
ctnostmi Virgin
ii učenosti,
, z .,iH11z.;)
Sapons ge
to Christ“ (1486),
of jsou namnoze snůškamí ze spisu dob předešlých
perfection“ (1491, 1497, 1501), „Sermons upon the (hlavně ze spisů sv. Augustina). Kdežto llauréau
Eighth Chapter of Luke“; „Gallecantus joannís A1 v A-o-vi s atruje pouhtho grammatíka, nikoli však

cock episcopl Elisensis ad fratres suos curatos in
svnodo apud Barnw all“ (l498); „Abbey of the Holy
Ghost', „eCastl of Labour“ (překl z franc. 1536).
Zabýval se i architekturou; v(ppracovalplány k ve
likel sínik při blsk. paláci v ly,
_vž'stavněln pěknou
ka
v thedrále v Elya
h715

filosofa, icavet prohlašuje jej za původce obro
zení filosofiee
ěmecku,
za průkopníka
otce scho
lastiky.
Sku vnel-ranci
zna í dlužno
A-a za
methody scholastické (Srvn. Gralmmnn: Die Ge

schichte der scholastlschenuMethode,1909,!

).

NejhlavnějtšlickspisyADvyo
vyásou
dogm
a
apolo
efi
e sanlctae
etmatíckě
índividuac
v'l:()indýííě:,vh
: 1806 v' Líchfíeldu,
varhaník
skladatel,
„Hanno ny of
Sion“ a(1752), Trinitatísc tlílhri lll“,,D,De Trinitate ad Fredegísíuín
quaestíones XXVlll“, „Líbellus adversus haeresin
elícís" , „Adversus Felicem libri Vll“, Adversus
„Htšrmony
of d_Íerusallem" (1801), „Dlvine harmony“
175

( Alzcolea de Martín,

karmelitán, obstaral nové Elipandum libri lV";
xeegeti cké: „'Ínterroga
tíones et responsiones in G_enesin", „Enchirídíon
seu exposítio pía ac brevis i? psalmos poeniten
tiales, in psalmum CXVl tgraduales“, „Com
pendíum in Canticum canlticorum“, „Commentaria
super Ecclesiasten“, „interpretationes nominum he
braícorum progenítnrum D. N. jesu Christi“ , „Com
cibus
necessariís
luce et (Lyon
claríoríl dispositiolne
íllustratae
ac in 9 clara
t. digestae“
anásl .;) mentarla in sancti joannís evangelium, „Tractatus
monem,
aby napravil chyb této své edice A.přípojíl de super tres sancti Pauli ad 'lítum,
vydání spissu Ant. Dianny „Resolutiones morales“
pod názvem„ Antonius Diana coordinatus seu omnes
resolutiones morales e'us í sissimis verbís ad
ría loca et matcrias idclíter disposítac ac distrri
utac, sed titulis novis, notís marginalíbus et indi

et ad Hebraeosepistolas“; 3. líturgi |:cké „Liber

sátý
svazek,
n mž
otíštěno
opět vv lyon
ně podává
1680v oprašy; fvydání 'eho
en. sacramentorum“ (srvn. Cabral, Díct. arch. ], 1078
1.698 Srovn. Hurler, Nomencvl.111380907), 1191.
ž1081), „De psalmorum usu liber cum variis for
mulís ad res quotidíanas accomodatís“ „Officía
y Amooros jose, racíuve:
Špan. soclhmař,
činný
v Alcoverro
letech1867—188eho
,.Sv. per ferias seu Psalmí secundum dies hebdomadae
jan Křt.“, „lazar a1bohá “,
vlsídor“ (kolosální
socha bronzová v peristylu národ. musea madrid
ského), „jeremíášf, Kristus na křííž“

Alcuin (Alcuinus, Alcívinuus, Alcvínus,

Albuin,mužů
Alhínus
Flaccus),
7.nejvýteč
nějších
své doby
(Baroniusjeden
nazývá
jej „fax

:.
19.kaBO4
v Toursu.
v dóm
saeculi“),
11.kol 735v
YorkuVzdělával
z rodinylsevznešeně,
ske škole
vaYorku
pod vedenímnarcíhíls.kupaEthel
berta,
jehož
pomocníkem
v říze
oly té se stal.
'lvrzeni, že vstoupil do řádu benediktinského, není
zjištěno. OA. ] vysvěcen na jáhna, jímž zůstal po
ceýl živ
yvppnsolá o íarcibisklupa Eanbalda,
niástupceo
Éthelbertova,
80) pro
pal
um, sešels
v Parmě do králem(fralnckým
Karlem
Vel.., jenžAjejepohnul
k tosmu,
řídil školství
franc.kě
ode bral se
72 s by
několika
svými vřiší
žáky
ke dvoru Karlovu, kdež řídíldvomí školu („schola pa

1atina“),v
niž vyučoval
syny, dcery
apřibuzně královy.
Karel\'elludě
[ mu opatství
ve Ferríěresasv.
Lupa
v Troyes. A. byl učitelem a rádcem samého krále,
tak že může byti nazýván původcem všelikých za—
řizení Karlových za účelem vyššího vzdělání a mrav
ního zušlechtěnll-Franků Působil pro skutečné kře-—
st'anske vzdělání nejen sám, ale také skrze své žáky
(Rhabanus Maurus, Haymn, Valaírid Strabo a i.).1
V letech 789—793 dle 1 A. ve vlasti sve, na to pak
opět ve franckě říši. Potíral ústně' ! písemně adop-'
tianísmus; 794 byl za tou příčinou na s nod
Frankfurtě a 800 na synodě v Cáchácl.| 7.96 ob
držel opatství Sv. Martina v Toursu, kde obnovil
kázeň klášteml a zřídil kvetoucí školu. Příměl krále
ktomu, ny přikázal, aby kněží konali horlivě úřad-,
kazatelsky; jako pomůcku
svazky
oslednisložil
léta 2svá
(od lrlOIllÍlÍÍ
11801)

sa i odtud stále rádcem Karo

Spisy
yšho

jednají o všech Čpředmětech, jimž0se tehdáž ve ko-'
lážch
od theologickým.
grammatíky a Svě
pravopisu
až
k učilo,
nejvyšímočpoaic
zkám
zásady
a rady ukládal
ve své
Karloviaasnjiným
zasílané.
Tyto zvláště
listy, jichž
se listy
zachovalo

Obr. 76. Aldogrevor: Madonna.

248

Alda — Aldegrever

slngulos, qulbus ln ecclesia cantantur, dispositi,
cum orationibus, hymnis, contessionibus et litaniis“;

4. filosofick

e: „De virtutibu's et vitiis liber ad

Widonem c_ornite1n“, „De animae ratione liber ad

Eulaliam vir 1“nem 5. __tilologické
a paeda
goglcké:„
ram mah
“, „De orthographi_a,
„Dia
logus de rhetorica
ct virtutibus",
„De dialectica“;
6. hagiografické:
„Scriptum„devita s. Martini

Turonensis“, „Vita s. Vedasti episcopl Atreba—
tensis“ , „Vita beatissimi Richarii presbyteri“ , „De
vita s. W111brord1 '1rajectcnsis,_cpiscopi libri ll“,
„Pocrna dc pontificibus et sanctis ecclesiae Ebo
racens i“.s A. k přání Karla Vel. provedl opravu
lekcionáře, jakož 1 textu Vulgaty. Přičitá se mu
také krátké pojednání „Musica“, ojednávajici o 8
tónech
cirkevmch
(s rvn.
bar-l, ahrbuch
1886,"3,
n:,óac/l
„Musiklit.
des Ha
Mittelalters“
1883).
uměleckou "výzdobu rukopisů A. měl vliv, 1pod
jeho dozorem v klášteře v Toursu vznikaly ruko
ý & irský. Ale z rukopisů těch, přímo 7. doby
pisř
v miniaturách
& iniciálách
vliv anglo
ovyjevicl
pocházejících,
žádný
se nezachoval,
.zv.

„Alcuinovy ali:
bible“
pocháze (Paříž
1zdoby_5
pozde rabmiu:
ší. Spisy
A-o
Duc/um:
117)

Obr. 76. Aldegmvnr: Ornament.

mocn 'm

z. 1130;

26. dubna

Srvn. Acta S:.

ApÁilis
1í1,466
Cirk.
rok 111,1
191.druhé
ldebbl
Meir,4'72Íkazda,
špan. r bbín
v Toledě
ve
p_ol.__XlVs.,tol„1;p. 1360 „ ebílé

(: unáh“

(„Cesty

víry“
, tišt. 1559
(potom
1567,
08,1818),
dilo od
Židů ještě
velice několikrátze
vážené, pojedná

ama a EV oduši a jejich vlastnostech.
valid o existenci Boží, stvoření světa, stvořeni
Idal de knih
i_ego,mlssionář
na
kéFílšipirpách,
:. 1721,
.několik
v řeči ta alské
Dali/nam,
<

ieAldeb
Spraac_hkunde
u. daiedMssionen
117.
db(Aldea
us) sv., mnich
v Ch:
tol., zpracovlaclluznovu (téměř nic novehno

Fa r:!cr v( cznn01777), Mig-nePL C a C1 (otisk vy
dání Forsterova); jeho listty vyd. Dtlrnmler v Mon. nepřlčlniv) _Syrůvživot sv. opata Majola jests snad
převorem Aldcbrandem
Lerinskym.
Germ. hist. 1895; básně týžv vtéže sbírce 1881 totožný
as:. s Mai
—684
,683—687;
Husr/Un',
Wermr, „Alcuin u. sein ahrhundcrt“ (Pa Nomencl. 13 (1903), 969.
derborn 1876), E. Dátum/ar, „Zin- ebens eschichte
z Aldeberka Linhart, stavitel, dokončil v XV.
stol. chrám
v Krumlo
pres
Alchvins“
„Neues7Archiv"
XVlll,
Hurttr, bytář
Nomencl. _v (190
00—
mul,1893,eschichte
kostelasv.P.Víta
Marie
v Klatovceah.vysŽtavčl
ivotopisná

hlavně na nepřesných údajích _lana
der _Evan
elienbiicher
(1906),sv.,
183vdova,
násl.
aAld(g
ldobrendesce)
u. 1245 data, spočtívajici
Hammerschmidta
jeho r.rukopis
sné á,Hi
v Sieně zrrodu šlechtického, po sm
mrtis évho man Floriana
storia urbis
Clatoviensis“ av jeho
1699vy
ané

žela vstoupila do třetího řádu humiliatek a oddala
se životu kajícimu, sloužic obětavě chudým a ne

„Historii Klatovská“ kolísají se mezi 1410—1422 a
1470—1477;
pr_aovděpodobnějšízdá
býti alterna
tiva
první (41122.)
Srv Fr seMares“
v Pam
archaeol.

a míst. —x1x (19111—19111),

Aldebertastemens v. Adalbert a Klement.

_Alde bert

OB

převor kláštera St. Romain

e-Puy (1niure)s
1017, li,:mz-b'ctker
okládá se za stavitele
tam
neihokostela.
s.rvn
Allg. Lexikon
der bild. Kilnstler,1 240.

Aldebrand (lldebrand us) sv., stal se probo

štensiokapitoly
Rimini,
kol. vystavěl
1170 biskupem
ve
Fos
bmrone vvUmbr
rii, kdež
tamní ka
thesdsrálu a z. po blah odárne

činnosti

1219 1. kv.

Uvedená chronogratická datadživota jehla2jsou ne

jistá;
Gar/u
(Serlies
Acia S:.
Malus
l, 3698)
58. kla eA. k r. 70 Srv

Aldegrever (vlastne Trippenmcker)

jin

dřich, mědirytec, zlatník a malíř, nejznamenitější
umělec vestiálský XVI stol., 71.1502v
c,rbornu
:. po 1555 v Soes tu; v znánim byl evangelik. Práce
jehoa
Diirerovy,
zvláště
Se
ald prozrazují
Be ama.'Zsvliv
eho koly
mědirytin
(jichž jest
celkem
291) vynikají:
„
(v. obr. Samaritánu.
74) a _řada vý
jevů
z podobenství
oomia"
mllosrdném
podává
výjevy
nezřídka Vlastn
s drs
rsnř'm
umo
rem a s biblické
drastickými
narážkami.
m oborem
ieohobyly rytiny ornamentální, v nichž však kromě
lpostav
andílků
(čis
piše
genlů)hnáboženskýcn
tivů nenalezám
me. Zpobrazu
0 jen několik mo
jich
se zachovalo; v Soes tu vc „jWhiesenkirche“ křidla
oltářní, na nichž uvnitř znázorněno Narozen: Páně“
a „Klanění se sv. Tří králů“, zevně:
Antonín a sv
atha; v obrazárně Společnosti

Obr. 75. Aldcgrever: Spasitel trnínl korunovaný.

vlasteneckšch Eř tel umění“ v pražském Rudolfine
o „_>epa_sitel
trnim střízlivá,
korunovaný“
r. 1529
tto malba
bez způvabu.
'(viz obr. 75),
V Albrechtově ; eallerlive Vídni chová seA -ova pe
rová kresba„ v.Martin a sv. Apolonie“ (viz obr. 77 )
Monogra
race své označoval, jsou za
čátečm ismelnajeho jména: A s vkomponov aným
Srvn. r Eric/z Franz, Geschichte der christlichen
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Societatis lJiesu ac regularium ab ordinarii Hispa
[ensis
52urisd.t'ctionle8
et exemptione asserenda“ (Sevilla
„DeBackrrreligiosaS'ammerwgcll,1
discíplina tuendla
libri tres y(t.1615).8).rvn.
Aide rsab c,h kl v Dolním Bavorsku, zal. byl koli.
1050 zprvu pro řeholní kanovník sv Augustina;
biskup bambers ký Otto jel bohatě obdařil 1139;
po presídlení augustiniánů do Reichersber ru 1147
daroval císař Konrad 111.A. cisterciákům,
teří tu
rozvinuli horlivou činnost kulturní, astorální. ho—
s odářskou, vědeckou auméleck ou. lášter zrušen
3; cenná knihovna (mimo jiné 359 rukopisů)
dána do státní nár. knihovvny v Mnichově

Aldhelm 1. v. Ade mus. — 2. ( ld elmus),

biskup v Séezu (Francie), a.A910, .rp. .Vita7 s. Op
Aldobrandescavv.
portunaeVV.“
Srvn. Acta(Jó-LA r.,111 62—

Aldobrandlní,

tarý rod iiorencký, jehož jedna

větev, později v ímé ussedlá,zznamenitě rozkvetla
ve svých členech, kteří dosáhli vvsokých důstoíen
ství církevních (jeden papež a nekolik kardinálů):

"

1652 kar

1665.— 3.

d

17 ..—2 Baccio,

inzio

Passeri,

sy

novec Klementa V111.,kardinál, z. 1610, přítel Tor

quata Tas
as.sa — 4.

ivo anni, 711525, 1554advo

kát konlsistorni, 1556 auditor Roty, od 1570 kardi

ná[,zz. 157.3— 5.1 poltito, bratlr předešlého:
papež
(v. i).—
pra
synoycc Klement
KlementaVllí.
V111.,od
162161karpfolito,
z 1638.—
Obr. 77. Aldcgrover: Sv. Merlin a sv. Apoloníe.

MalereiLexon
(1894) der
II, 2. bildenden
část, 907—EXB,
Titanic-Becker,
Allg.
Kíínstlerl
240—243.

ietr
soynvce pap. KIementaVíll., 71.1571,od
1593 kardinál, řídil v době anování Klementa Vlll.
politické záležitosti cirkevn ho státu; od 1598 byl
legátem v Bologni, od 1604 arcib. ravennský, od

1620 sahinský;
1621; :p.
„Alpophtegmata
de per
fecto
principe“ z.(Pavie
rankfurt 1603;
Mdegu'éla
(Adehu71.1724
ušla)de,]os.17v30
Martin,
vyni
kající
špan. stavitel,
Mannzane
c,dě titulem „Aphorismí oliltici“ t. 1614).
2 v Malaz
aze, vyst. jesuitnskou kollej v Ternelu,
vestro, pras novec lementa V111.,kardinál, rz. 1612.
andí
dctončil
kostzel sv. Filipa Nerejskeho v Cuence, rmAsldobrandní Lombardus v. Aldo
kolej
v Mal

Mildobrandínus 1.Fiorencký,

františkán,mis

AldegundíasZ
Aldelmus
v. sv.
Adev.lAdelgunda.
sipnář v Persii, zemřel smrtí mučednickou v kna
Aldem
mar (Aidemlariluss) sv., knězamnich mon vém pronásledováni 1282— 284. Srvn. Hump/gl,
tecassinsk' v X. stol., srvn Ac!ta S:. Martius 111,
489—491,
ulda,Aug
Clrkus rok 11,499—500.
Aldenbrliek
vKollín n.

XlV. stol., :p. o,ŽnScaala
fidei“ („Expositio super sym

1724, vstoupil
do 'lov.lšlež.15174727,3bylvpodregentem
kolleje
a kazatelem
v olíněl
„De religi
one antiquorum Ubiorum dissertastio historico-my
the_logica“ (Kolín 1766, 2. vyd. 1769, nmě

překl.

pořídil Brewer 1810), „De ponte Constantiniano

Agrippinensi
historico--crilt7ica,
ejusdem
poniisdisquisitio
sciographia“
(Ko
oíln 67),cui
„inaccedit
artem

diplomatic—am
lisagoge“
wage/1,147—

Handbuch deroGeschichte
rdus, des
domFranziskanerordens
mkán na sklonku

(t 1769). Buber-Sommu

bolum apostolorum“).
Alfred, anglosaský kněz, :. kol. 968, původce

nejstaršího pokusu o překlad evangelií do jazyka
z konce
Vířsto
„Book
aneiáři
losaského,
totiž
loss,l.nalézajícíc
se voflat.Líndis
evan

Aldrete
Alde
“; v.ev.
heslo
Aerthflwaldzř
Aldricus (Aldríeh) 1. sv., biskup v Le Mans
(Cenomanum), 11.ze vznešeného rodu saského kol.

Alderete
(Aldrete)1lddoeA.oI?.ernard
S vyuč.
]., 7. 800,
dvornípovýšen
kaplan a832
zpovědníkkLudvíka
vZam
e,1594
vsto
V.Jez. 1613,
od něhož
na biskupa, z. 7.Zbožného,
led. 856.
tilosofmiirv Kompostele aVidalladolídu, potom po 24 Dle „Gesta domni Alderíci“ (vyd. Charles a Froger,
léta theologii v Salamance, kdež :. 1657,- :p. „Com Mmmers 1890; někteří pokládali dílo toto za pood
mentariorum ac disputatjonum in primam partem
D. Thomae tomi duo .1. de visione et scientia Dei,
11 de voluntate Dei oet raedestlnatlone et repro—
2), „ ommentariorum ac _dispu
tationum in tertiam part em D. Thhomae tomi duo:
de r_nysterio incamationis Verbi divíni, 11. de
lsacris íncarnatj Verbi mysterlis et perfectionibus“

(t.1652.8rvn.Bacbzr-Sommewogell1,50 Huf/er,

\'omenel.

1113(1907) 921—512. —

.

,

.

v„Maine, kanovník v Kordově, gen. vikář sevilský,

vržené, ale Julien Havet v

uest. Merovingiennes

1893 soudí,
že0jest
to práce
-a samého aaže„Acta
do
kumenty
v ní
sažené
jsou Aauthentícké)
pontificum cenomanensium“ měl A. nikající úča
stenství v církevně-p-olitických zmatcích své doby
840 byl jakožto přívrženec Karla Lysého na krátký
čas zapuzen. Sestavil prý sbírku kánonů, jež se
však nezachovala. Některými autory uváděn jako
úpvodce sbírky pseudoisidorské (v. t.), což však
dokázati seená.ed Srvvn. ctu Sr., januariusl, 387
.Germ. S: 1M.AXV
,304—327, Hunt/um,
Decret. Pseudoisíd. (1863), 810mm, Entstehung d.
Pseudois. Fálšchun in Le Mn
886), Art/m) /".

3.
„Del origen
y príncipío
de la lenšua
castellana“
(Řím1606),
„Varías
antiguedades
de )spanna,africa
šotralšsmtr
provincias"
161
kat/r. Kil/rchmral
rpřed. ., u. v(Antverpy
Malaze 560,4by1zprvuorov

887,H

ně kanotvníkem v Kordově, vstoupil do Tov. Jež.
(seno
1600, byl rektorem kollejí v Marcheně a Granadě, 84
nee,nsís ,—865.
Sens) OSB,sv.,
n. ar
narcibiskup
sklonku senský,
stol
111.,syn
kdež :. 1616, .rp. „Juris allegatio pro omnimoda úředníka při dvoře Karla VeL, mnich v kl. Ferri

Aldl'ich — Aleander
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ěresl1(gmd Alcuinem), od 821 opat téhož kláštera,
čeervna
841 752
(dle'ažjiných
10.1istop. arcib.
836).Sssenský,z.cla6. Sr.
juniusl,
758.
Aldrích Henry,"fi.-A1: 7veWestm1nster|_.|_, od
glikánský kanovník, ode1689 děkan při ka

1681

kugtcích se kolem Alda Manutia. Tam seznámil se
rasmcm Rotterdams' m, k jehožbv zvání ode
bral se do Francie, kde 508—l3b
věhlasným
professorem (míval 2000 posluchačů) řečtiny, lat.
a hebr. v Paříži a Orleansu a zavedl metho dlckě

thedráleg (Christ-Church)v

Oxfordě a professor
řečtiny do
Francie. 5.1<
raeco-latinum“.
V letech
513 14 byl sekretářem
učení studium
k:.ttol vydal olemické spisy: A„Reply to two Dis
a pařížského
a kancléře
bisk. luttiš
kého ]král.
ber Pronachera,
van 1515
courscs latcy printed at Oxford, concerning the kískulřem
na kollejt pří témž kostelve, z. 1710. Proti

Mark, jenž poslal je 1516 do

íma ve svých zále—

Adoration
Saviour
in the
Eucharist“
1687),of„Aour
Defence
of the
Oxford
Reply to(Ox
two žitostech; A. obraměle vyřídv, zůstal vRímčvve
Discourses etc.“ (t.
).
držov al se dlouho
v Italii, kdež vzdělal1 se v architektuře lhudbě. službách £pap. státního sekretáře kard. _Iulia z Me
dící; 1151 jmenován bíbllothekařem ve Vatikáně.
Dle xtordě,
jeho plánů
byl kostea
vystavěnkkostel
Všech svatých
R. 151 byl nuncius
A. poslán
od papež sněm
e Lvařišskv,
X. jakožto
na wormský
kdež
průčelí
ropus Christi
tamtéž. mimořádný

Nashromáždil bohatou bibliotheku hudební, kterou způsobil, aby roti Lutherovi vydán byl edikt tak
zv wormskyčš. kv. 1521).
1524 stal se arcib.

odkázal
zmíněné písně
kathedráie,
při níž působ11;skladblv_'l
jeho
(duchovní
a.) vydány
byly v různýc brindisským a poslán jako nuncius k franc. králi
shirkác.
Františkul., aby sprostředkoval mír mezi ním a

Aldrovandini1.01useppe

Antonio Vin

11.kol. 665v Bologni, 1702 předseda til Karlem V., upadl však spolu s álem Františvkelm
v Pavií
do zajetí
vrátilleseátem
do víma
(1525)V
tech
1531—32
byl azase
Němec
ku, aby
harmonické
akademie;
tytoin náboženské
kdlaby: „Armonia
sacra vydal
concertata
motettía 2 učinil tam přípravy ke svo ání koncilu a k obraně
cenzo,

e 3 voci
(Bologna
křesťanstva
proti Tur kům,
let
[%ímě—
yl
certi
sacric. avicl.
vocee senza“
solo c.101“
(t. 1731),
17 2„Con
.část nunciem
v Benátkách.
Potomv dlelcv
jakožto
1703).— 2. Po mp eo , malíř architektur a per jeden z předních rádců pap. Pavla 111.,va
ří
pr avných pracích ke koncilu. R. 1538 stal se kar
spektiv, n.k1677,prováděl malby architekturní v ko dinálem, načež poslán jako legát do Německa vy
st ichě(tak
v Praze),o
119 usadil na
se
ímě kdež pry
provedl
návrhodkr slavobranám
jednávat
se42však 115to muž
bez
úspěchu as protestanty;
trpce zk am vrátilg
- .41
Ěočest
papežů InnocerŘcečVl17,Benedikta
Xlll. a úžasně paměti a bystrěho rozumu,2ale ucha tvůr
lementa
Srvn Dlubal,
číhonne.by1 Až do mužného svého věku nebyl ži
Kůnstler-Lex.
37—38, Thr'zme-Bzcker,r_Allg. Leex. vota bezúhonného _(ač neklesl tak hluboko, jako
der bildenden;Kttnstler
asso,
otec
e.,šl
1653,z 1,7247.
36,výbor3.'
mnohé per
ko někteří jin115
hlumanis té); mravní náprava nadešla
ny rmánliř
spektivních architektur,
uuněhorr.
1, 150
kd ) dal
vysvětiti
na kněze
(ton
stely italské (v P,armě 'ilmiínž ozdobí
aj.).
rupr 'ijaal 1již
Po celý
životsesvůj
pilně shro
Aldus anutius, zakladatel proslulé tiskárny mažďoval materiál listinný o záležit ostech, v nichž
v Benátkách- 71. 1449 v Basslano, po dlouh ýcch stu bylinným (zvl. o wormskěm sněmu); iunlateriálten
pramenů
k
mretor
diích
a pracích
přišelg41488do Benát
(v 'd z hlavních
nv „Mo
ounm. retorm.
mm."
1
tiskárnu,
ze kterě194vyš_ly
prvnítek,
jehokdež
tisk.zřídil
A. jest jedním

netoliko
ci tiskař,
ánýhrž'1veliký
enec, frafanklubu/ig,„Legation
1538—1539"
abylkladl
zv ášvynika"
válhu
na správnost
svých uvydáni.
Ka
, „
epeschenAleanders
des Nuntius
Aleander 1893,
vom
Bowieho smrti (1515) vedl tpirskámudále jeho tchán
rej Asulanus. Z tiskár
té vyšla 1518 prvá

upíná tištěná bible řecká„ acrae

Wormser
vReichsta
iibersetzt und
erlttutert“,
1886,
d.
; 1521
autobiografickv
denník
A-ů-v

scripturae ve vyd. Oman! v „journal autobiogr. d'Áléandre“ 1896).
..], Rocca, Giralomo Aleandro seniore (Tre

terls novaequeomnia.Hána w mz ěšozrv za
lsti/“HEV“Sáha“

ve toliu s krásnými iniciálami;

Hurtcr,Nomencl.
J061),1530 (Pař.Ponor,
víso
1898), Paa'qweri3 J(ě1r0meA1_éandre
1

bible tato piatří k vynikajícím památkčm _eyopgra»
Gesch. d. Pa ste 0lIV.
lIodd.(Girolamo
! (1906), 277,mladší,
5283()'6——2
nym
fbickým(an
cena
bible tištěnikkvámí
'iž 1514—1517
v kaHAt
po yglotčtěřeckýte
komplut
ské, přece o ládá se v dání A ovo za „edito prin vlnuk)bratra předešlého, „. 1574 v 1 otta, právník,
archaeolog a 1a.básnik sekretář kard. Octavia
A

cepas“cl on vadž zmin ná polyglotta teprve

152) Ban diniho, z. v

č 1629; .rp. „Psalmi poenitenti

na do veřejnosti Srvn. Meisner-Luyten Die ales versihus elegliacis expressi" (Treúglio01593),
„Cajl veterls íurísconsulti institutionum iragmeuta
eona rd, ::
P)ř1ži7,z.o.t.k1
81,2 cum commentario" (Ben. 600), „Explicaatio anti

Erfiandun
der Lexikon
Buucdhruckerkunslt7
(1900, 108, lgócrl,
Allg. bibiogr.
(1821), 8—179.

zúčastnil
apologeta
katol.
fl
losoiickc se
a jakožto
náboženské
na poč.
XIX.polemiky
První
jeho dílo vyšlo anonymně pod titulem „L'lantidote
de l'athéisme, ou Examen critique du Díctionnaire
les athees“ (Paříž 1801); jest to vyvrácení splsu
„Dictionnaire des athées", jejž v dal Sylvain Ma
réchal v Paříži 1800. Dílo A-ovo vlo príznivě při

quae
tabulaequamarmoreae
Solis aeffigmie,
symbolisque
exculptae,
priscae quaeda
m
0 iae,_ac
nonnulla praeterea monumenta illumstrantur“ (Rím
1616), „Explicatio sigillorum zonae veterem sta
tuam marmoream cingcntis“ (přídavek před. dila),
„Refutatio conjecturae anonymi e suburbicariis
onibus ac díoeecesi Episcopi Romani“ (Paříž

jal-to,tak
uspořádal nové
pod de
titulem:
„La Reli že
ionA.triomphante
des vydání
attentats
l'lm

16 9, proti spisuiakubaririme
Gotttrieda
„Conjectura
de
suburbicariis
di peniten
a ad imi
tazione de' sette Salmi penitenziali“ ( ím 1623),

piětě“ ( ař.(1t802.)Mimo to:i;" „Rětlexionscontre „De duplici statu religionis in Scotia“ (t. 1623),
le8g:)vorce
.Srvn. ar./er, Nomencl. Ill! „Navls ecclesíam referentis symbou
olum
m, in veteri

A1eander(Aleandro)l jeronym (Girolamo),

insculptum, cat
ex olicarum
licatione líbrl
illustra
), „Assertionum
111“
1480 v Mott
tta gemutmaalnnularí
(t m1u628),1F
„Ep.
Morinum de siclls Samarita
de characteribus Samar. de Pentateucho
u Trevisa, latinu,
studoval
v Ben.
a v Padově,
si noru
dokonale
řečtinu
a llebre
štinu, takosvojzil
že
samarmitano etc.“
byl „doktorem tří ja zyků“, zab val se 1 s rštinou
v '„Antiquitates
eccl.
n.et“ Lond 168yzd.
2) Morinus
Srvn. Adellmgl,
540—541,
a chaldvštinou,
jakož náležel
i všemikevědami
áž zná Hurtar,N0me1'1cl.lll3(lW7),
mymí
Benátkách
kruhuteh
humanistů,

vynikajici humanista a diplomat,n

aieatores adversus — aleatorius contractus

aleatores adversus
(de aleatorlbti_s),mezi
Spisy
Cyprianovýmí_
zaachovavší
se kázá
vuálgrn
neobratnou, při tom však padnou a ndůtklívou řečí
psané roti hre v kostky; jeest to nepocchybně práce
někter ho

apežeZóo
liarnack připisuje ji pa eži Vl
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jil-íí tuto svou jistotu straně druhé, sázkou dopouští
lsatisázkup
s_ázkajest
prohrál,
po
vinen
tlaitl,neplatná;
a zaplatil-kdo
l-i již,
můženeníeníze
zpět žádati; věděl-li však prohrávající ředem 'íž,
jak věc dopadne, okládán budiž za árce.
cž
l v platné sázce ne ze před souudem vymáhati cenu

ktorovil.1890—
200),Melchíadoví
Gitfert Kallixtovi
(248—první),
Sanday a Miodor'iskí
(310—314);
pouze slíbenou,
( 1271
vu iec (t. dosuLdnvšak
ajeji)nezapiacenou
jest nežalovateln.
dvě domněnky však padají tím,že ve spise tom sázka
použito jižspspisů Cypríanových (z. 258), i dlužno Arclf nežalovatelnost sázky nezprošfuje prohráva:
tedy vznik jeho klástid odoby o sv C príanu; jícího ve svědomí převzaté povinnosti, zvláště je--li
nepochybně jest jeho původcem
mpapež Me chiades. isto, že vyhrávající strana, kd by byla prohrála,
v homilií této nalé_zaji se některé důležitá místa
yla by se nevzpouzela šplatit. o mravní stránce
doginatická, na př. 0 primátě římského papeže
své vesázka
jesta něcot_neli
ného,
všakhříšnou
zvrhá
se
hřích,
to
ědje-li snadno
se o věc
(„quoniarn
in nobis
divina
patemaBietas
mus
ucatum
contulít
et et
vicariam
omrniaposto
sedem (a v tom přlpaděb jest neplatnou, 'ako vůbec
nilouuva s předmětem hříšnym), anebo
coclestí dígnatione ordinavit et orígínem authentici každá
apostolatus super quem Christus tuiidavit ecclesiain promrhásvají—lízávodníci, sázejíce se o veliké sumy,
in superrore nostro portamus, accepta simul pote
nerozuumným
způsobem m_ajetek svůj,_ udus)
ničíce může
takto
irodinně
state solvendi ac ligandi et cum ratione peccata vlastní
dímittendi“), o oběti ežíše Krista, o tom, že bi býti rozmanitá, při8 některých hráclli rozhoduje
skupové obdrželi Duc & sv. vzkládánim rukou a j.
pouze pouze
zkušenost
a dovednost
(n.p. šach),
přitkji
ných
náhoda
(hry hazardní,
n.
Hilgenfeld
mínil, že autor
hornilíe
přívržencem
sekty novatiánské,
poukazuje
ke byl
sovům:
„Nam aleae, odkud název ludus neb contractus aleatorsius ,
quod_delicti
Deum vcnia
nulla datur;
fit excusatío
nec__indul
opět obojí spolu (n. p. riěk
gentia
ulla etlnnemini
in Evane
oDo při jiných
art? Hrajen
nie--li o peníze nebooojakěkoliv
niinus dicit, si quis, inquit, dixerit blasphereniam in
stává proto
seekaždá
hra řečeno
jakousio sázkou
íllium horninis, dimittetur ei, qui autem peccavit in jíonézp edměty,
1,a272)
vše, co
sázce,

p?iitizi o hře, najmě že výhry (z karet, kostek a p.)

Spiritum sanctum,__non dimittitur illi nec hic nec in
futuro
saeculo.
eautor homilie měl zde na
ni sli nesnadnost obrácení hříšníka, a nikolivn
nejsoučža101atelny.Při hře o peníze (nebo cenné
mětg') spravedlnost vyžaduje stejnou asi (aspoň
oilpnstítelnost hříchu, jak tomu nasvědčuje již i úěeei
honrilie, vybízející hříšníka k obrácení. Homilie přibližn stejnou) dovednosthráěů, auuoobouhOpráv
sá
„Adversus aleatores“ byla tištěna po prve v Pař. něnost zcizití sázku do hry danou Žsmí doh
zeti jen své jn_i_ěni,nikoliv cizí)

t 7. sprasv_edlnost

1564 mezi 3 L.
isy_Cypríanovýmií
několikráte,
zakazuje,
o(kdo nechce) dohrianás mnu
jakož něko
i přihhře
name
vMigneově
est ve sv. lV.s potom
27—836,n
nejnověji tlti,
v_vdaliji Hartel (S. Cypr. opp. ílll,92—104), Harnack, nati, odhazovati, posgodváděti
trkovati, (n.
do cizích aret na
Míodor'iski, Hi_.lgenfeld Srvn. Ad. Han
,
hlížeti a p.). Penize podvodně vyhraně jsou_peníze
pscudocypriaiiísche Traktat De aleatoribus, die ukradené, podvodník povlnen _jest vrátiti je a po
případě možno jest i soudně jej stihati. Sprayedl
alteste lateinisclie
WerkP.:;
des onsti však nepřrčí se užívati různých ůskoků (ač
rómíschen
ischofschristliche “Schríft,oein
1888),
ÍÍGť/nóraet/l, „Die Schríft De aleatoribus als Zeu nis
hraje--lí
se jinak
poct_ivě),aby
hráče
v nejistotě
a třeba
v omyl ostatní
uve
n. p. udržel
strach
fůr
denf. Patrim
romíschen8ngschóíe“
v eit— předstiratl, na špatnou kartu si stěžovati a p.sjinak
schrift.
kathol.terd
Tlieol.
XIV. (18
A. Míadorirki,
hřeší,
kdo prohrávaje
vátň'
šAnonymus adversus aleatores“ (s něm ekl., Lip platíioohře,
mrhá majetekžesvůj
a sebe
i rodinu vznačnc
bíduu su
01889). 1890),
A. Hil[gen/old,
Libellum___de
mařeřaetoribus'I
(Freiburg
Har/er,
omencl.
i(190
3) 47—48, Také nedá se npřití, že hra, i když spravedluivá a
dovolena jest, snadno může býti příležitosti
,_
áulďtlll'ltwdv',
Gesch. der altkirchl. lit. ll. (1903), jinak
nmohych hříchů, zlosti, zlořečeni, kleni, lání, sporu,
_|__

aleatorius contractus čili smlouva odvážná

v širším toho slova smyslu

tkaždá

svárů, hádek

ezpronevěření, ba i vražždaap.

smlouva Proto také zákony církevní v dřívějších dobách za

o věc nejistou. Po té stránce ěířátrnemezi hry od
vážné nejen sázku, hru a slosování, nýbrž také
všechny smlouvy trhové a jiné, učiněné o práva

kazovaly
zvláště hry
aleatorícké,
vůbec
všem (i některé
laikům), hry,
a některé
(nealeatorickě)
aspoň kleríkům (jakož podnes v některých řeholich
akázán jsou), ale oliyčejem zákazy ty po
očekávaná nebo vůbec o věci dosud nejisté, tedy :“
koupě nadě ně (0. z. o.
276, n. p. kou
pí--li obcho nik od liosporáře hned na jaře všechno
ovoce, které se v tom sadě urodí), koupě kukusu
1278— 1283

v .či._„dědrctvi"),
do: ivotního
z.
277), koupugaě
ědic tv1 ( ůchodu a za
opatr ni ( 1
17.15. ,hůc hod“), a konečně

zbyly apl_atnosti své, tak že dnešní dobou každá
slušnáh aío
penizeu nejen laikům, nýbrž i kle—
rikům zcdbáti
zá ona
církevního
dovolena jest.__árcif
že
dlužno
i zákonů
světských
'
500
čítá zakázané hry mezi „přečiny a přestupky proti
veřejně mravopočestností“ , („kteréž mají otgčejnrě
za násle_d_eknepořádkyaprostopášnosti“), a
5
:„Pro
všelikých
her hazardních
čilí
naprosto
odvážn
nhraní
ýc
c,h též
i všelikýcht
vý ch her,

1ace“).
všaÍšvlyk283—191
kádáme ,smlouvu
odváž
smlouvyZpravidla
pojišťovací2
v čl. „asseku
nou ve smyslu užším, čítal ce k ní jen sázku, hru
a slosování. — l. Sázka sponsio 0 . z. 0.127 _0
1271) hledi k budoucí něja ré doposud
' oběma nebo které zvláštními _předptisčzejménaásou azapověděny,
trestají se jak h áči,t
o ve svem pří
\šem) stranám neznáme událostí, onniž každýo
paciscent má zvláštní náhled svůj, předmětemsázk bkytu hráti dovol_í,za každy takový přestupek po
(jakožto smlouvy) jest cena předem ustanoven, kutoou 10—9007 latých, z čehož třetina vydobygái
která připadnoutl má vyhrávajrcimu, t. j.
u, je připadne udavačí, a pakli b_y tento sám tresá
býti dc
měl,
mua tak
trest dekr.
docela.
dv.
kr. _promine
rjína se
1840
dle dv.
26.“ sr Dle
na
hož náhledn nyyněLšíprokáže se v budoucnosti ja 1841 jest hazardní hrou každá hra, ři které v hra
šodu nese (čiuli sázokuzploatí) p?i-) 1 prohra nezávisí na způsobilosti ne umělosti hrá
čovědekr.
nýbrž
neb
aspor'i
hlavně
na náhodě;
grůpbrěhvěci
bylvyhrávajici
oběma všem)
16.výhradně
rijna
, jako
ž i min.
nařiz.
27.září
věděl- Ii
pře dv.
em již s jistotou, jaký ude průběh věci, a zata 1854 a 27. června 1857 jnrenují některé hry, kterým

Alegambe — Aleman
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přísluší název hazardních, výčet ten nelze poklá
dati za ukončený, a zakázána jest každá hazardní v Římě 1657 a 1658,dop1nív je až do r._1655 resp.
Srvn.v.Bader-_.S'ommnuogel
], 151—
a lege
a lur
hra, af ve výčtu tom obsažena jest čl není; pocho 1657.

Eitelno,
vždyťd
en co Dle
den výnosu
vznikajíkas.
nové
hazardní
a starší
zanikají.
dvoru
není rozdílu. zda hraje se (hazardní hra) na veřej-_
né rn místě či v soukromém
zda s velikými
či s malými vklady, zda ze získuchtívostí či pouze
pro zábavu. Ač zákon ten lze míti za zákon číře
trestní (lex pure poenalís), zavazující pouze pod
trestem, nikoliv však pod vinou (ve svědomh, přece

jen
(zvláště
duchovnímu
dlužno
dbátí ho.
111. asnajmě
váním u veřejnosti)
ustanovuje
se, komu nějaký předmět, jejžomezí všechny p_mo
lané rozděliti nemůžeme nebo nechceme, pripad-_
nouti má. Lze- lí nárok na výhru (losí vkladem sr
zakou ítí, vzniká lotteríe; název jest z italského
„lotto olba); v některých městech severoital
ských z 90 kandidátů losem určovalo se 5 sena
torů; měšťané pak sázeli se, kteří z kandidátů vo
1e_nítů
či spíše
vylosování
nahrazovala
sc budou, později
lnnocencjména
Xll. kan
(n
sklonku stoleti XVII.) horlíl sproti Iotterii, ale marně;

tážnnaopak přešla i do zemí jiných. otteríe _pri
vátní jest jakousi sázkou neb hrou, a proto jsou
i pro ní směrodatny zákony o sázce a hře (0. z.
5 1273); pro lotteríí státní však platí normy pří
i_ené k tomu kterému jich vyhlášenní i

Alegro.
]. Fran
1729 vezvl.
Vera
Cruz,
vstoupil
1747 doaTov.S.__j.u,
ež., vynikal
ve
studiu klassíků, byl prof. v Mexiku, :: 1788v
o—
logni,' řel Homerovu lliadu do latiny („Francisci
Xaveríí Alegríi Americaní Veracrucensis Homerí

gifts latino carmíne expressa“ Bologna 1776,2
.r).Benátky
„lnstitutíonum
theologícarum
lvlbll
XVlll“17_878);v
1789—1791)
a cenné histo

rické
dílo:s(35s.v
„Historiadde
_la
84_Comgážlejesus
en Nueva
a
Espaňa“
v
Některé
spisy

A--ovy zůstavší v rukopisech vydal bíblíothckár jo
achim Garcia lcazbalceta „Opúsculos ínéditos la
tinos
del P. Fraancisco avie3rAle
re“
Mex_yocastellanos
1889). Batěer-Sommemaeel,
—15eš.—
j.oské, špan. sochař, 71.v Catalayudu na3poč. XIX.
m_ .,
1,805 byl velice činní při umělecké výzdobě
C_t_o__á___z___
a kaplí

Aragonie

a

ataloníe.

7, jeho prací

vynlkají dřevěné dveře s plošnýml rellefy, znázor
ňujícími vý evy ze živvtoa P. Marie, socha P. Marie
jakožto „h atky krásného mílování“. — 3. Marek

An onín de Casanate, karmelitán v Tarazoně
ve an ,z
„Paradísus carmelítlcídecorís“
(o puvodu řádu karmelitánského a o působení jeho,
jakož i o členech řádu vynikajících ctnostmi a uče
losti; k dílu
tomuhierosolymítano“
připojil „Apolggema
prTo
joanne
patrlarcha
XLIV.
a „jo.T
ríthemíí

ším
lotterle
jsou: lotterní.
lotterle číselná
ílí ít skáRůznédruhy
lotteríe třídní,
zápůjčka
Sázení
liber dedílo
orígíne
ord. Carmkelítar.cum
elo_gíís9e;ale
t aucta
to vydáno
tiskcm v Lyonu
do lotteríí cizozemsk'c a kupování cíz'ch losů ríís“);
jesst zakázáno a tresce se cítelnýmí tresty.

ítáme-lí nekritičnost nedošlo toto jeho dílooblib angiu spolu
řeholníku; „Vida y encomíos de s. Pru encio ohispo
Iotterll kdo
mezís h_ryno
ovdá n:,_ _muámen
na mysli
toho,
m); pro
toho pouze
však, de Tarazona, catalogo de sus ob_isposy de algunos
kdo lottcríí pořádá ln. pblstát), není tato žádnou
notables
aquella 1113
cíu
udad“
26). Srvn.
[lm-m, de NomencL
(1907))(Sarašossa
hrou odvážnou, nýbrž jistým výtěžkem, ač obsadí-li sucesos
se všechna čísla ne orozeberou-lí se všechny losy;
A'egreti
sochar
XV. (Rad0vanov)
stol.,
v Zadru Matyáš,_
v Dalmac __stavítela
R. 1424
proto také
ke zvýšení
svých
příjmů,
nebopořádá
privátnilotteríí
nějakýstátodník
(ale vždy
jen
střední _lodí dómu v Trogiru.
se státním povolením) k nějakéému dobrému učelu. zbudoval tklenutíAlle
Po mravní stránce své jest sázení do lotterie a
Megi-tenov.\„/\lgrírě'íuísž.t
kupování losů úkonem nelišným, jako hra vůbec;
alelturgěsla (Mmmwnma), výsada, dle níž
ale může zvrhnoutí se v náružívost, a stává se
hříšným, mrháme- lí tím majetek svů' a vrháme-lí klerikové zákonem Valentinianovým a gratíanovým
sebe a ro
odinu “vou do záhu . iteratura.
_(Co
d. Theodos.
XVI.odtit.převzetí
Vl. de verejných
cp. et clcr.
g.24)
snoštěnilib.byli
zá
oň lokální a
Osmlouvách
_odvážných
všichnl čelnější
mo ležltostí. ?ísto však, že takováto, a_spo
ralisté
podtitulem
„Demluví
contractíbus
aleatoríís“,
jelikož však v té věci důležito znáti také zákono částečná výsada udělena b la klerikům již dříve,
jelikož
císař
Konstantíus
vr
tíl
zase
egyptským
kle
dárství světské, a to v různých zemích různým rikům tuto a-z', která jim byla za pronásledování
ýv, udeeproonás nejpříhodnějšímužívati spiso aríanského odňata (Kraru, Real-E-ncyklopaedíel. 33).
vatelů, kteří přihlížejí k zákonodárství rakouskému,
0517069717101 v církvi řecké dní velikonočního
jako jsou u. p. (Phil/cr, Marc, Noldín & jiní.; df.
gestu,
jellkož
vyjímajíc
neděle
svátek
věstování
——
nesl
louží se vsoboty,
nich mše
sv.a N:
lla,
Alegambe
de
Filip
S.
j.,b
ác1592
v
Bruselu,
zprvu jako al užník ve služ
v. Ale
Kal.I ? 11,82511, . 252.
z Ossuny

ve

an. a Italii,

vst c________
1613 v Pa

lermu do Tov. ež., přednášel v t. Hradci tílos. a
eol., doprovázel na cestách knížete Eggenberga,

blb ro
s nímždoprgcestovalžz
ížní 1.652
země evro
ské, 1638
o
volán
íma,k
Sp ůležité
graíické dílo „Bíblíotheca scriptoru mS. ].“ Ant
werp 1643; dílo to sestaveno na základě starší
podo né práce P. Ríbadeneiry : r. 1605, ale opra
veno, doplněno a prodlouženo do 1640; mimo to:
„Mortes íllustres et gesta eorum de .j., uí in
odium tídeí, píetatis aut cuiuscunque vírtutis oc
casione missionum, sacramentorum adminlstratorum,
fídeí aut vírtutis propugnatae ab ethnícís, haere
ticis vel aliís veneno, igne, terro aut morte alia
necati, aerumnísve confectí sunt" a „Heroes et victi
mae charitatis Socletatls jesu, seu catalog-useorum,
qui e Societate jesu charitatí animam devoverunt,
ad id exposítí, et immortuí peste íntectorum obse—
quío ex charitate obedientíáque suscepto." Oba
tyto poslední splsy po jeho smrtí vydal P. Nadasi

Aleksovlce
v. Olejksovíce.
Aleluja
v. Allelu

Aleman(Alemandus,A1emannus, Alaman
dus,A11emandus Allemand) Ludvik, blah.,
:; 1380 n. 1381 ze šlecht. rodiny na hradě Arbentu,

doktor dekr, zúčastnil se sněmů v Písse a Kostnici,
stal se 1418 biskupem v Maguelonu, žil však jako
místokomoří dvora ap. Martina V. ve Florenci
a později v Římě za
enaIV.; od papeže Mar
tina V. užíván k důležitým posláním; 1423 sta 1 se
arcib. arleským, 1426kardinálem. Po prelozem sněmu
basile' ského do Ferra
1437 zůstal A. v Basileji a
způso íl, že zvolen by Amadeus V111.za vzdoro
papeže (Felix V.;) A.)(by za to zbaven svých hod
nosti, podrobil se však později, načež od pa . Mí

kuláše V. důstojenství ztracená mu byla vr cena;

z. 16. září 1450 v Salonu. Pa ež Klement Vll. do

volil r.Acta
1527Šs.by
uctíván ,.G
by Parmu,
jako blahoslavenec.
Srvn.
Aug.V
Le Cardinal
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Louis Aleman, president du conelle de Bale, et la
ale
dívka bránic
se iorcstském
jím, byla usmrcena.
cpohováno
v klášt.
(vorstském)TěloBjeji
u Bru
fin du grand schísme (Paříži
nlemanius v. 1
selu.
Srvn.
Sir., junius 1,388—398, Kulda,
Círk. rok
[V,Alca
132—
i\lemanno v. Alama na.

uemannus 1.(Alm annus, Altmannus), OSB.

Alen oncd'hagiograt
1. (Alenconíensis)
ka
:!
O
' 5
' -I „S" a
2 :p. „Víta pucín,
.Na & 0
souč. obstaralEduard,
kritické vy
a? = "n' S
%:.:
mo
dáni životopisu
sv. Františka
z Assisi,
sepsaného
.73—280;
liívardi archiepiscopi
remensi (Acta
Šs. Sept.
z eiana
„F.r Thor
onsra
de Cel
„Vita s. Sinduiphi“(ibid
Oct. Vili,
892 až1, Tomášem
Francisci Assiss ensis vita et míracula additisnoopus
s. Memmii,
primi episcopi
catalaunensis“;
371i); „Vitas.
Helenaeimp."
(ibid.A ug.
HI,580—599) cuiisiiturgicís“, im, DescléeďzCie 1906);v, ,Étude
„i;/h:.,Lamentationes de desoiatione Franciae“ se
uveř. pojednání
origines
nezachovaly. Srvn. Huf-mr, Nomenci 13(1903), 851 freanciscaines“
El'glise de 1Portioncuie
et de ses„Des
diverses
dé
nominations“. —2. Ubald, rovněž kapucin 3 ha
2. Ludvik v. A1 man. — 3.(
<

*=:

_—

—<__

NU:

Mikuláš,
rodema
stud. v si tmě
v annus)
kolieji řecké,
od pa p.
Urb naek,
V,111jenž
jej
oblíbil, jmenován 1614 prefektema knihovny vatikan
ské a archivu hradu andělského; :. 1626,
„ is
sertatio de dexirae levaeqne manus praerogativa ex
antiquis pontificum nummis Paulum Petro a
rae
ponentibus“; „_Syntagm
adep íetinislatzeranensibus

giograt franc, _vydai starofrancouzské rýmované
zpracování
žívtota sv.
„LeiDt
de
la
vie de s. Ant.de
P. “ Antonína
„ArchivesPad.
francisc.
“ 1904),
francouzský překlad spisů sv. Františka z Assisi

(„glóesopuseules de s. Fr. d' A.,“ Paříž, Poussielgue
1582 v Brescii, vstoupil
ov. Jež., vyuč7oval mathematice v Maccao
vd. 7 '
v díle tom po 'ednal důkladné o mnohý2chvstaroby (již Cina), od 1613 působil horlivě jako missionář
IÝCh amátkác cirkevních); „Procopii Caesar-iensis 30
King-si
, z. obsahu
1 9 ve Fu-čeu-fu.
Sp. více neži
čínských
spisů
theol., asket.,iiturg.1
uver. om, arcana historia, qui est liber iX. histo v prov.

acard. Barberino restitutís“( rm 1625

věd profanních;
do
pžsrv
zaslal
zprávu
pozorováni
zatmění měsíc
ce Evrop
r. 161
můžu-ker
riarum, ex Bib
bi. Vatlc. pr tíuiit,latine
reddídit,
iiiustravit“
(Lyon
Kohn
1669)notis
Při zo oboru
avbbě chrámu :?.vatopetrskléholv imě bylo mu ulo
Ěeno bdíii nad tím, by hroby sv. mučedníků zůstaly SnmmervčšŽli, 157—158, Huf/er, Nomencl. Ills
Alen kovice, fara olom. diee., obyv. 2198 č.; pa
neporgóšeny. Srvn. Hurler,Nomenci.1115l (1907), tron: Aristides Baltazzi
860
Alem
manny y Cunili José Sadoc 11. 1814v
Alesntsen Ambrož, kartusián, z. 1505, xp. me
Vichu (Kataionie), vstoupil 1830d ořádu dominik.,
řádkový lvgýgkiadalm.ů Srvn. Harrar, Nomencl. Zilla
po zrušení klášterů ve Španě lskuo 1835 uchýlil se (1906>.1
Aleott13(gAieotta)Vittoria (kiášt. jménem Ra
do Víterba v italii, byv vysvěcen na kněze, odebral
se do Memphis v Americe, stals
1848 provinci faela),dcera architekta Giov. Bapt. Aleottiho, 711570
álem severoamer. provincie, 1850biskupem Kalifornie ve Ferraře, již z mlád vynikala hudebnim talen
a Nového Mexika, zúčastnil se 1852 sněmu balti tem; učitelem jejím \; hudbě byi Herculo Pasquino
morského; téhož roku byla diecese jeho rozdělena dána byvši na vychování do kláštera, oblibila sobě
ve dvě a jemu jako metropolitovi se sídlem v San
Francisco přikázána severni její část; 1870zúčastnil život řeholní a stala se jeptiško5u9;3vyd. „Gh irlanda
di Madrígali
ath4 vuci“
(Ben.193),
„Sacrae
5, 7, 8 et
voeíbus
decantandae
a KScantai
se ockum. sněmu vaiikánskeho; zal. více než 150 ones
phaeia Aleotta Ferraríensi in monasterio rever.
kostelu, 6 kolieji, 5 asyhl a 4 nemocníce,1r884
signoval a vrátil se do bpaněl obdržev titul arcrib. momaalium s. Viti monacha in iucem editae“ (Ben.
--)
pelusíjnslkéhon
ek Fryderik, kanovníka gen. vík. v Pře
(Aieppo) v. Hale
AlerP1656bv
Luxembursku,
1676
m slum.1672; ..rp v lat. jaz. celou radu spisů (ne 1AlepoP
ežf vyučoval filos. a theol., bl
ti t.) vztahujících se k dějinám biskupství přemyši vstoupil dov
ského,
to- Trzebiniana“ obsahující listin
rektorem různých kolleji, z. 1 27' .r). celou řa n
pri\ile
obískupství přemlyšlského,
„Liber privi
eg. iat.
školních
her divadelních(„Regina
CapituiiaPremisl.“„,Lib.
pnvviie. díoeceseos
Prem.,“
arma
musicum“K,oiln
„Re inagratiae
pacis Maria,
Maria,
ma musicum“ t.1697,
ius aximinus, drama
„Collectanea iíbr. consistoría ium Premisl.“ .,Re dram
gestrum omnium libr.venerabi1is Capituli Prem.“ musicum“ t. 1697, „_loseph vendilus,1ragoedia",

„Primi cpiscopi Premisiienses“. Mímot ozůstavii

1703,
„Joseph
itus,tragoedia“,
tragoedla“ t.t171
'1.,jo
mnoho jiných rukopisů, jichž užil Pawlowskl při t.seph_
patrem
exci_gna
lens,
centia victrix s. enovefa", t. 1706),t'dále oblíbené

spisováni dila „Premisiia sacra“ (Krk v1869.

emb,ert ]eanie Rond d',francouzskýe ncy—a často znovu vydávané návody k lat. veršování:
klo a_edista,n.17l7vPariži2.1.783 Výleěnýmijsa
ob ařen vlohami vynikl v mathematice a fysice tak,
že se stal 1741 členem akademie věd a akademie
de France, nebiahým stal se svým athe' snem
v „Encyklopnedii“ a jiných spisech iiiosotiekýcn ši
řeným. Přál empirismu an lickém
mu a sensuahsmu

francouzskému Voltarie jeho snahy atheisiické
chválil a k dalšímu boji pobize1;Bedřich li. ro “ním
důchodem jej podporoval. Když zemřel, chlub li se
jeho přátelé, že mu zabránili vrátiti se k Bohu:
jedensiz
z nichběl
potvrzoval Laharpovi, že A. umíraje
vedl
K ř.

Alena
e(Haiena)

sv., panna a mně.kol r640

„Praxis poetica,
methodus
quodcumique
genus
carminis
taciie etsive
eieganter
componendi
omnibus
poeseos amatoribus perquam utilis“, Kolín16%,
1701,1t703,1712,
1722,spis
1735,
„Gradus ad
Parnas
su
.1706. Tento
mnohokráte
znovu
oti
skován, také v Praze několikráte s přidanými če
skými významy: „(_iradusad Parnassum, sive novus
synonymorum, epithetorum et phrasium poeticarum
thesaurus: Ele antias, Flavissas poéticas, arnas—
sum poeticum,
esaurum Vir ilií,Smetium,_l_anuam
Musarum, aliosque id genus ibros ad oěsim
cessarios complectens. in quo singulis etiam phnra
sium syllabis, ac nominum et verbornm incrementis

dcera pohanského knížete ievolda v nyn. Beelgii, appositae sunt notae quantitatís indices, una cum
proti vůli otcově stala se křestankou a docházela Poětarum tostimoniís, quorum authoritate singula
tajně k rodině křesťanské na blízku se usadivší, aby rum vocum uantítas comprobatur. Accedunt, quae
ex Historia, abula, Geographia ad poéticam artem
Božích,
otec dověděl
se o dali
tolm, conferunt. inseruntur descriptiones et comparationes
azučastnila
když seosepslužeb
Vydala
ana tajnou
svou cestu
pronásledovati žoldnéři, by ji jali a zpět přivedl, plurimae ex optimis Poetis excerptae. Opus emen
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d'Al sAdhemar,
prof. dogm. na theolog. fa
datisslmum parlter, politíori ele antia excultissimum,
bohemica et ermani ca ad qun_ vis vocabulum signi kultě „lnstltut catholique“ v Pariži, rediguje nově,
ologetickěho
ficatione adš ta auctum ac in gratlam studiosae čtvrtě, upllně přepracované vydáni
slovniku, jejž 1
. uey; ná
iuventutis per pirovinciam BohDemiaeuSoc.t_ujesu re zevnnového toho vydoáníjest: „Dictionnalre apolo
cusum“, na kon
M.D.(J
turgae Bo
leslaviensis honor m“1714 (955 strh,31721 (959str.),
gělilque
de
la
fol
catholique,
contenant
es preuves
dela věritě de la religion et les reponscs
aux ob
1727,1732,1746. eské terminy n sledují hned za
tirěes
desBeauchesneá
sctences human
nes""Sl.
latinskými,
potom
německe
ař.ag
moiceo,d jections
v šel 1909
Paři,ž
Cie);m
mosvazek
to :p.
ermanice von,
Aaron
vel Ar(on,
ratr llblojžišúv,Ein
ther Priester, Moysis Bruder, ab od, von, abactus
odelmaný, Entltihrler, abacus kredenční stůl, Cre

denz-Tisch atd.“) Zajim
mavá est změna učiněná
vzhledem k české studující ml deži. Při slově „Bo
hemi“ má orig. tato epitheta: ,saevi, acres, inculti“,
kdežto vydání pražská: „forles, acres“. Z ostatních
spisů A--o\ ých
uvádíme:
ex universa
philosophla
circa
quaestiorlConclusiones
nes maxime controversas“
(Kolin
n1692),c„Philosophia tripartita ad mentem Philo
so 710,11.
hi et 1715,
oris
Aln elicí
explicata“ nova,
(Kolín,omnibus
3 díly:
1.
111.
), „Dialectica
scholls accomodatal, ln qua termini omnes vocals,
eorumque affectiones, item propositiones vocalcs et
syllogismi,
omniaque
illuc1712,Trevír
spectantia, accurate
et ex
acte explicantur“
(Kolín
1716), „Dictio

a theologie de Tertulllen (Pař. 1905), „La 307
stloin baptismale au temps de St. Cyprien“ (t. 1 )

>D
lATM!Anatole

jean

Ba

]

úředník pařížské akademle, pl“bibliograffranc, :p.
„Les moines
imprimeurs“
des
livres
de liturgie
impr. au(873),
XV t" ;scription
IS.“
aříž
1878), „Description des livres dte liturgie de la

Bibliothggge
de S. A. R. Charles Louis de Bour
011

Alesch nnocentius

a S. Her mann o, pia

ri_sta, n. v Břeclavě na Mor. 1738, vslou i| do řádu

giarist.
působil semináře
se zdaremchlap
na škol ch,
nějaký
as byl 1758,
prefektem
roměříži,
pak vychovatelem v rodinách šlechtických, zabýval
narium germanico—latlnum“ (Kolín 1717, 1727). Srvn. se s oblibou studiem maternhatiky a ysiky (se
strojil apparát elektrický), jakož i skládánlm lat.
Backer- .Sommefvogel,
7.
ásni; z. v Mikulově 1815: .„Liber carminum,
Alerding
rektor v Indianopolis
AmerHerrn.,
n. “kněz
New-York
.History quae horis subsecivis elecubra s est. Accedit eius
UW

dem epitome
ima niibus
stitione
celebrde'
um“
ldeňl ldeorum
907) antiqua super
is.
dioec.), někdejší bisk. na
Aleslus v. Ale

nfsělie
cathol. church in the dlozk uof 'incennes
l

Alerla (Alerien.

Korsice, na &konciXVlll. stol. slouč. s lhisk.oAjaccio.

Aleson de Frasnt. S. ]„ u. 1635, vstoupil 1650
e
e_loannes v. an
v..,jež púsobil jako professor a byl reekoto
Ales dielúterních,
nuntl usjejž
(ales:_avis),
vlaudách
složil Aur.Bočateokhymnu
rudentius
remTroůzných kollejí, :. v Logro no 1715; vydal dva
svazk pokračováni annálú navarrských zapooča
Alexander. scholastik, v. Alexander tých .eMor tem („Tomo quarto de los Annales de
z alelses

Alesbohoslovec
(sÁlesius)Alexander,
12500va
katol.,
dl,ngotom
Annales de Pam
Novarra“,
171 mlmo tov
ona t.1709,)„Tomo
quintod. „Gram
de los
prot
skotský,
urgu, Navarra“,
stud v St. Andrews byly\ysvěcen na kněze a stal matica graeco—his ana“ (Salamanka 16< ). Bacter
1,168.
se kan0vnikem taint ž, od uvezněného Patrika Ha Sommervagel
Ales nad 1.1oAchille, ital. architekt, ». 1665,
miltona, získán
k němuž
arcibiskupa
poslán,
obrátil,
b 1byl
sámodnovému
učení,
1532 byl_jei' z. 1751, \ychován v Miláně u jesuitú; P. Tomasso
do Vitembcrka, 535 povolán od Jindřicha Vl. do
Ceva uvedl
studia dle
architektu
doplnil
svoje
vzděl 23.1.,do Římě;
jeho pl nú A.vystavěn
1539n
nbyl zase
uchýlitl
do Německa.
Ažngllie
za professora
theologie
do se
Cambridge,
ale kostel Santa Grata inter vites v Bergamsu.k

(

b Alexandris) Cajet., t,heatinn. v Ber

kdež
působil
jako- professor
Frankfurtěn
0. a gamu, stal se 1719 generálem řádu, :. 1730; x;.
(12154
vLipsku
z. 1565. Zevespisů
eho uvládime:
„Confessarius monialium commoda, brevi et pra
oDisputatio inter Al.ex Alesium el
an expediat laicis legere Nov. Test.“0
putatio de perpetuo consensu ecclesiae" (Li sko ctica methodo instructus circa earum obllmgattiones,
privilegia et(Ben.1
cetera7 fere
omnia
ad od
hancpsěnud.Ani
aterlam
1533), „De auctoritatc vcrbí Dei contra episc. on spectantia“
; prv
vvd.
denscm“ (Štrasburk
), „Responsio ad 32 arti cetus Allnas de Xerda; další vy. 1713, 1763 a j.
culos theologorum Louaniensium“ (Llpsko 1545), nesou pravě jeho jméno).Srvn.1/arler
Nomencl.
„Ordo distributionis sacramenti altaris sub utraque
II.
3. FÍHPFOŠdital.
malíř,
syn(1893),
Achilla125.3.—
A., u. 1713,
2
dle arch.
jeho a návrhů
specle
formulae1confessionis
in regno
nliae“et (Londý
), „Primusfaciendae
liber Psalmorum
vystavěn farní kostely vUrgnanlu, Mcdolažu,,Dell'
alsssettě.
4. Ga brveestřed.
dominik
uxa llebraeorunni
D. Hieron
exposilus“
(Lipsko el1,550
1554 5mi96)sugputatlone_n1
xpositio m Arcu
biiskupa gal
sijský—(Gallese
ltalii, n,
utramque epistolam ad 'limotheum“ (t. 1550,1552), biskup tridentský (světící biskup kardinála
„Expositio epistolae ad Titum (t. 550,1552), ziho), :. 1595, : . „De candelarum aliarumque re
„Ordinatio ecclesiae seu minlsterii eccllesiastlcl in rum sensu carcntium benedictionibus, quae eccle
floreníissimo regno Angllae, conscri ta sennone siastico more eri consueverunt, adversus haere
ticos disputalio“ (Milán 15%), „De Domini resur
ptatrlo
et inRlatinam linguam
(: conversa“
utatio, ln qua explicatur eamscntcntia:
t„,1551)Reřutatio
errorurn,bona
quos fisparsit
nuper rectioneeudlspa
ndr. Osiander in libro, cui titulum fecit: de unlco Noli me tangere, nondum etc.“ (t., lat. překl. ně
mediatore Christo“ (Vítem 1552), „Commentarius kterých spisu sv. Maxima (t. 1588 —.5 Giulio,
in _Evang.johannis“ (Lipsko 1552)„, Omncs dispu

tationes de tota epistola ad Romanos collleactaeper
Cieorg.(Vitemb.
Hantsch, 1553),
cum praefatione
Ph. Mel a"Serv
nchthot-_
nis“
„Contra horrendas
blasphemlas“ (.lt
„Assertio doctrinae eccle-l
siae catholicae de S. rinítate cum confutatione er
roris Valentini Gentilis“ (t. 1564 „Disputationes
in totam s. Pauli epistolam ad Ebraeos“ (1553)

řeholní kanovník v Miláně v XVll. stol. (kol. 1686),

hudební skladatel, .rl. Santa Francesca Romana.
Oratorio jež
a 5 zůstaly
VOC1", „"lneDc
skladby,
v rkpse.um a 8 voci“ oa 'ině
tal.
architekt a malíř, bratr Achilla A., z. 1719? st u.d
vMiláně a Padově theologii, od bral se za účelem
uměleckého svěho vzděllánní do íma, později stal
se kanovníkem v Bergamu; dle jeho plánů vystavěn

Alessandrla della Paglia — Aleš
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kostel S. Alessandro in Colonna v Bergamu a zho
toveny některé oltáře v dómu bergaamském

Alessan
sandria della Paglla (Alexandrín.Satiello

rum), biskupství v Píemontsku, zříz.1175, 1213
zrušeno a sloučenno 5 Acqui, znovuzříz. 1405, zrru.š
1803 a opět 116.300
zříz. 1817;
mtetropoll
vercellskě;
katol.,jest61 podřízeno
far, 143 světkněži,
188 kostelů a kaplí. Město Alessandria vystavěno
1168 od lomhardskýcli měst jakožto evnost proti
císaři Fridrichovi Barbarossovi l.; zaldlZa
datelě na

zvalriamčsto
dle svého spojence zpapeže
an

Alex

Alessandro Benjamin Cohen, zvan'také Ben

jamin Cohen Vital1, n. v Alessa ndrii v iemontsku
na sklonku stol. XVll., byl rabbínem v Regglu, :p.

vyklad kjeremiášovu plači„ 'óAlln bákút“ a výklad
žalmů stupňovýBchn„PéIrúš širé hamma 'alót“ (ob (:

pospolu
tíšt. vBda "Pla-l1m).
Alessandro
aa syn jeho Pietro byli
na poč. XV. stol. dovednmízlatníeí; některéz zvýbor
ných 'e ích rací jsou vkostele S. Antonio vParmě. Obr. 79. Alessi: Průčelí kostelu S. Marin di Carignano \' JanoVč.
A. jet naproti
bl zektomu
jest u Žmozdně
slohu;
Pietro
ívá vedlerománskému
ornamentu byzant
1413 kanovník vyšehr., oblíbenec krále Václava IV.;
Ských také tvarů otických a arabskýcc.h
Alessandro 1. oman n. vXVl. stoL.,zname
zvolen
několika kanovníky
olomouckýmí
za
olomocukeho.
Ostatní však
zvolili biskupa
nitý houslista, zvaný proto A. della viola. Kolem 14516pa
litomyšlského _lana Železného (v. t.), jejž 4116 po
zpěvákeř.mďapežske
a1560
stalstal
se se
mnichem
lívetanů kgpely, již
jsouopustil
jeho tvrdil v doběu prázdnění stolce papežského snčm
kostnický prozatím za administrátora biskupství
skladby,
kanzony,
madrišaly,
motetta
atd. olom., načež 1418 nový
—.2
Luuigi
71. 173“
v ieně.villanelly,
Složil mnoho
motet,
ypapež Martin V potvrdil
mši, nešpor atd.
14H&a.Aleše
za bisku
však ujímal
se král
Václav lV.;
b 1 urovnán
spor tím
způsobem,
že
Alessano (Alexarien. n. Leucaden. dioec.),ně ejosléze
kde ší biskupství v jižní Italii, zřiz. ve Xlll. stol.,
Jiao
se bisKd
upem
ckýiu
a A.táhli
bisuk
upem
]itomstalšlským.
ž na olomouc
e1421
husité
na
Li
181 zruš.; nyni sloučené s bísk. otrantským.
nedoč av jic areprchl
,
na Moravu, načež
A_1essi1.alea zo ital architekt,n. 1512vPe omy l,
ru 'i, vzdělal se v imě u Michelangela, zaměstnán „itomyšlští dobrovolně se vzdali, příjavše čtyři
by zprvu ve službách papežských le átů perugij artikule pražské. O dalších osudech A-ových není
ských, zhotovil plány ke kostelům ostra Donna
bez ečizypchzl
zprávz; usadil sbe
l_eípno
och bně ve Svita
vác m. Litomylšle21.(1903)P24 degě Ng'zd/ý, Dě
del
y„gopolo (154 )a S. Chiara v Perugii; pozdě jiny
innymMaria
v Janově
a Miláně;(1552—
v _lanově
vystav
kostelS
iCarignano
), lelán
Aleš, Mikuláš,
malíř český, 11.2018.
lístop. 1852
S. Vittore al Corso afasadu kostelaS. Maria presso v Miroticlch na Písecku. Obecnou školu odbyl
Celsomimmo
to vypracoval
S. studoval
Nlaría
degli Angeli
u Assisia plány
.; z vkeekostelu
rugií11572.
doma, v Písku
nižší gymnasium
v Prazie
na malířské
akademii oda reálku,
1869—1875.
A. jest jedním z předních arepresentantů italské zde mluvilo se o jeho neobyčejné vloze malířské
pozdní renaissauce; nejznamenitějším jeho dilem ačekalo se, že v něm roste českému národu nej
jest zmíněný
národnějši, nejčeštéjší umělec. Sám o sobě pravi:
fat—_.:

María dl Cari

ano€(viz

; "est
uskutečnění pů
ory stuo
jejž byl Michelangeluo

navrhl pro kostel sv
Petraav Rímč — ovšem
v rozměrech nmohem
skrovnějšich a s někte

rými změnami. Vnitřní

rostora, 'akož i síl
ouetta vn jšku působí
dojmem velice přízni

—2.Giuseppe,

„Pok d
mét má sahá, kreslil—jsem od jakživa, a
to, ondečtyř
let jístč.voze
Teh z ywvzimé,
jeli jsme
sne-li
matkou
na formanském
rahy, cestou
sta
věli jsme se na jakés hospodě, a tu já na nízké
stolíčce na kousku papíru kreslil jsem sv. Václava.“

To byla
orvp nr kresba národ. světce našeho,
ktereho lpozdě'i zvlášť krásně a ideálně mnoho
kráte vypodobíl. Dojm z mládí, vliv obou bratří
Františkad
la_mjlana
o zve
„dějepiscem
a bás
níkem
ého (jedno
„malířem
a lov
vcem“) a zvl
ště

strýce Tgmáše, starého švališera z franc.. \'Ěkklě'
a

kanoka a prof., souč.

spis. ital.; .r). „aRos Obr. 78. Alessi: Půdorys kostela blahodárně působiln
mystlca. Mese Mariano 5. Marie (li Carlgnano \: Janově. pluku).
cikánské Ně
a s aký
ováckéSpísně
„Mamula“
spotom(u, tráviul
p. uherského
Brandeise
secondo"rtemi del Muz
zarelli ad uso dei predicatori c0n nuovi esempi" , vnimi,
Sukdole,
dekorač
k nimždeyvyzdobil
vza motivynábytek
zčeskéhomalbami
ornamentu.
Od
„Gesu Cristo Re dei secoli e ísuoí trioníi nel se
té dobyp očíná A. v duchu českém tvořití mnoho
tvámný živý ornament svůj, kte 'm provází svvě
Xl.X Conferešnz
0Alessio
v. Lješ ze“.
kresbprísně
i
malb
kostelní.
A.
proslavrl
jméno
své
v
ár
divadle,
de
zvítězil
r
1878
v
konku
sAlessio F, prof., souč. spis. ital., :) „Storia di

s-Bt:rnardino da Sie edel suo temP0_“(1899)
svými
skizzamí
k malbám
ve fo yklus
eru. Dle
nich
Aleš, Alšik, Alšo, staročeské jméno
Albi: žencí
enlšek
malby
na stěnách
provedl
„Vlast“
(srvn. erect.11,v
Branddl, Glaoss.
Libri
u. Z); Alexius (srvn. Barovýrt, a čtyři nástěnné malby ukalzuji velikou původnost,
Aleš z Březivd
dle r inného hrádku Březí u Týna kouzlo
český ráz,
českého
krásu nepocho
a epické
umění
A--ova.ducha,
Dlouhlš'rickou
leta trvající

nad Vlt.) 11.z !( ěnova (kdež měl podací práVO). pení k tomuto jedinečnému, živoucimu umění pře

Aleš
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bohatého ducha mistrova způsobilo blud, dnes již
konečně uměleckými kruhy doznaný, že volání jsou
často umělci duchem různorodi, kteří práce A-ov
vy
grovádějíce,
snažili se
je technicky
zdokonaliti,
arvou a virtuositou
štětce
uhladiti pro
oko prů
měmého divv,áka dle vkusu doby. Tam, kde A.
mluví svou vlastní formou sám, nepoután, nesváděn
cesty S\é stranou, kde mluvi svou řečí, kde
mluví jehoa linie,
dprostá, srdečná,
zechvěná
ak vždyaavšude
česká,živá,
tamcitem
nemá ro
A.
sou eře, tam jeví se i nad Manesa Josefa samého
ryzím vtělením českého ducha, českého života, které
tu český člověk prostě a nanejvýš pravdivé proje
vuje. — Úkolem naším není sledovati cele, ne
smírně bohatě dílo A—ovo; sledujeme je pouze,
pokud týká se umění církevního. A. nem malířem
církevním v užším smyslu slova, ale poněvadž liči
celý životodčeskéhbo
všecko
jeho vcítění
dvchtěni
kolěbkyčlověka,
do hrobu
a církev
tomtoa
životě u českého katolíka všude se eví, září zbož
nost' eho i v životním díle mistrov. Pro výzdobu
chrámovou zvlášť racoval A. dosti mnoho. Hlav
ním dílem je tu chr
ve Vodňanech, zdobený zevně
iuvnitř četnými kresbami omamentálními, ež sná
s vysoké
klenby a ostavy
sálaií vtlumensýcu
tonech
sšejí
jehosestěn.
Náboženské
A--ovyj
osté,
biblicky jednoduché a esky myšlené, dOjlmaLlce
duchatui vyzdobena
srdce kouzlem
jsou
A-e-m.vroucí
Na: ozboižnost
Páně, v. Třri
králově, pastýři v km ích kraje zpráchenského svítí
Vněmecké
hra
tu barev
gg s.klem
085
Snrov vsl
F.;- Mikulčl
Hari/n vnačasop.

domě
sv. Václav
(viz ljěříl.VI.)
sv._ljiří
na
koních.jsou
Na domě
architekta
apsy sv. a in
amtéž
\Nerudově ulici Maaria Paanoa a sv. roko
Na
Rehwaldově ville za Plzni veliké fresko: Sv. áclav
na koni ve zlaté ' .
víně sou sgrafita

na škole: Dvanáctiletý ježiš l.Otcllránul.,sv.
v
Václ
a sv. Ludmila. V her. kalici mosai
na s ol

kovém domě: Sv

těpán žehná slovác é rodině a

sv. Vincenc. —- Kolíkrátc kreslil A. s.v

áclava!

jaký ideální Rpptu v tvořil, tak bliz ý nazírání če
skéhoálíldu! mAádhern
dílo Č)tttovo
„ kreslí
echy“ vpočíná
ový .Těhož
světce
„Daru
švatováclavskěm“
(1111888),
Ijindy
proproměst.
ulce v Praze, pro malíře
rouska,
četnéradního
obráz

kové listy českě atd. Chorál svatováclavský“ pro

Al. jiráska.k oběm
Vedle cy'kíů,,Vlast“,
„ms
myslsle,písní
„'žiyly,
illustrací
„Rukopisům“, ",as,0hlu
ru
ských“ atd. vytvořil A. nesčetnou radu kreseb kná
rodním
písním,
řikadlům,
asvátkům
církevního
roku,
v nich )řzislovím,
tnles ilvdobám
luzné
podo
všecku moudrost lidu českého, jeho zbožné zvyky,
z ůsob samorostlého života jeho, najmé jihu če
s.ého
Důvěrně
mluvě
knám tu celý
žl\ot našich
dědůa aupřímně
otců
ě_přítomné,
kdy
jiný duch, nám a naší kultuředoneprátelský a cizí,
vypuzuje ponenáhlu staré zvyky naše, jsou kresby
A-ovy dvojnásobně cenny ro nás auměleckou
i národní výchovu našich d ti. Z kreseb A-ových
dal by se sestavití celý církevní rok, tak, jaak jej
žili naši předkové, zbožně, po katolicku, po česku.
Nic není z díla A-Ova tak populárního, jako právě
tyto kresby. Cyklus obra/.ů k písni „Osiřelo dítě“
vysoce umělecky mluví k duší dítěte. Z kruhů uči
telských dán podnět k tom
mu, ab kreesby A--ovy
vzat
byly do čítanek,
vydány „kRo
kresšy k jednotlivým
měs cům,jak
jimivyzzidohl
Mrštika, vydán čarokrásný Betlem, rlčaeskéjesličky
ečtyrech arších, ravě arcidílo českého zbožného

nících
moravskýcvhbje
prací na zdi
chrámové
(též obraz také
sv. několik
Janna Nepomuckého).
V kostele pardubickém je \'elikě fresko sv. Tři
králo v.ě — V duchu staročeského umění křesťan
ského vyz_dobíl A. celou řadu starých i nov 'ch
domů motivy biblickými a obrazy světců. (Sv.
clav a sv. Tři králové na Storchově domě na Staro
městském nám. v Pra e.) — Na Nároodop. výstavě ducha.VBylob na ase vydati „Obrázkový církevní
rok“, azvyky,
emž y svátky
vánoce,svatýc
velikonoce
aids,vliturgické
ch naších,
r. 1895 v Praze v části „Staré Prahy vyzdobil A. obřady
Tři králové atd. zpěr aSA--ov
ornamentálně i figurálnč dům „V ráji" výjevy bi sv. Martin
l)líck_y'mi(Adam a Eva; atriarchove a proroci; učovaly a břažily dětské srdce. je tolik výchovné
stvoreni světa; Kaína lt.gel) Tamtéž na domě síly, tolik krásy, prostoty a pocho \itelně, přesvěd

U \lků" byl sv. František a na domě „UPetzoldů“
Maria Panna. Bohužel malby ty zničeny zbouráním
domů. Na domě Suchardově v Bubenči je fresko:
Božetěch, opat sázavský. V Plzlní na Cingrošově

čivě mluvy při vší ryze uměleckéce
votěcht
kresbách, že cizina sama již zastavujeese vvnadšeni
nad
A. je
český
klassik
jeho kresby
nutno
stejněnimi
ceniti
jako
malby
jos. ahanesa.
_le hrubší,
drsně' ši, méně idealisuje
než l anesL ale je tím více
náš, neboť cerpat z našeho
ducha
| životoa,
ll.du Nenít
onsa dal
ad svému
jen
ovrchni fotlklor, zevnější
orma, ale duch vnitřní;
to je něco, co se nedá na
podobítl, co je živo, co
zpívá naší řeči 2 umění
mistrova. Kresba A-ova je
úplně rovnocenna s písní
národní; čím tato je slo
vesně, tím je kresbaA- Ova
arn.ě A proto tolik
— Vliv
milujoenlíevše,
conA- ův na
mladošíIl eneracl je veliký,

přejal
dictvi
Manesovo
a v odbách
mnohaletého
nepochopení ukazoval stá
le, kde beilopůd
a českého
umění.
jeho
vydáno

fl/W l/W
Mili“ (A

“.

se?olkem
„"Manesem
ve
tech
dílech:
Mík Aleš

1896. Otto vydal Špalí

Ollr. tiu. Aleš: Pollřoh.

ček ;jednoho sta národ.
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Alet — Alexamenos klani se Bohu
ísní a říkadel 1907. A. vyzdobil celou řadu obálek

gasopisů a k ih česských. O -ovi psaail

Ba'M a'!

(viz úvod ke paličku 1896), 7. Kampa „Rozhledy“
Vll.1978
D. Mm(iz (19021, Emlzr v„.A11gem
Lexikon
bild. Kiínstler“
11(1007),Harla: „Ceské
malířshí“der(19085
109—11

Aiet(Electa, Electen. dlioec), někd.biskup

ství v již. Francii, zal. 1318; 1801 spojeno s bisk.

carcassonským.

Méheja 1, E77lr01aaum';

“xl/.qt'hla, orgán

patriarchy cařihradske'ho a s nodu 'eho, obsahuje
důležité
články
studiu
vychodni český,
rvn.
Nil/u,
.“ |, ke
15,5
516. c1rkve
2. měsíčník
hlavně
apoloéetícký
(„srovn_avati
jednotlivé
věd.)1
\cspolek,
átratlp opravdě
ve sporech
a odporec
věd a hletíaeti stanovíti objektivni pravdu'), zalo
žený dr. Karlem Vondruško u 1897 (prvě číslo vyšlo
v březnu), vydávaný „Vědeckou jednotouřlArnošěa
;ročníků:
Pardubichv ]_Praze“._áOdborn rtedakce iprv
MUDr.Jaroslav enz lánků lékařských, UDr. Frant.
Vážný
článků právnick'
ch, PhDr.
Matě' hOVář
článků
filosofických;
zodpov dn'i
redaktor:
K.Von

Obr. 81. Aieviz : Chrám archanděla Michaela na Kremlu v Moskvě.

maioruským jazykem týdennlk „.Svět“ Pro domo
rodce alašskě \ydáno 1
evangelium sv. Lukáše
v aleutsko-] litevském
nářečí.
Srvn. „Cgo4rkavuyjaVě
domorli“
. ,1903
Č.13—4
904Č.4

Aieviz AJBBIIGL,Aloisio, Alevízo) Fr jaz i "1sta
druška; redaktorem dalich ročníků b)?ll'dr Vonř
_vitel,
z Milána, jedenz
oněch
jež
druška sám. Obsahuje mnohě cenné články (na
velko,pocházející
n ivan ili Vasilevič
na konci
XV.umělcu,
st. povolal
Fr. Vacka, Vývojšsouetč a práva slovanského v
z italiek okrášlení
Mosijr
: Frank,Vlach,
západozemec).
Sloh
urně cu trazin
ch zove
se frjažský

chách,d1.0vnomub

ditelstvl
kněž

skěm, Lissty o studíuín národohosEodářskěm, apo (OpnmCKiit); jest to směsice italské ranní renais
logetickě a filosofické stati dra
Kadcřávka,F sance a forem bz akyntsch A. přišel do Moskvy
Kone ného, ]anag0Holečka a jine). Časopis zanikl 1494 z kostelů iim vystavěných zachoval se chrám
Vll.
ročníkem
(1903)
A1
lethin
v. Ale
archanděla
lsobor
1m:
(_vizMichaela
obr. 81; („Archangelskijé
staavba ta utrpěla
pož
Aletíno Benedetto, pseudonymjana Bapt. de Kremlu
r. 154 ibyio nutno podepřltí zdivo jejpí pilíři)m,
Benedictis (v. t.).
stavby kostelní, jež v Moskvě p,roved1 dílem
Aletin Adam a Mikuláš; v Koniášově „Klíčl“ jině
vzaly za své, dílem byly přestavěny, tak že ztra
1749 uvádíctse
oenatstránce
5. mezi ama
„ e
hami
in
minorres“:
svůj ráz. .zdržoval se na Rusi asi
o prvotní
153
Mikuláše oAtletíonaeModlitby nábožně“ bez udání jillyr.1
Alexa (Aleksa, Lexa)_Alexius
ruok
u, kdys pis vyšel, rovněž tak „index bohe
Alexamenos klani se Bohu, 11)£,__'áyeyon(jé.
micorum librorum &prohibit“ (1767), str. 9, kdež „36153(místo O'Érhíat) (')Eóv, jest znění ná isu na
však
při eojeno
„Bd. dvě:
“, zjedna
čehožAdam
asi vznikalo
mněm,
to kniyh
av do
80,
poluplriětmt
ivyobrazeni
Krista
1856 ordk
ryl
žP Garrucci
na na
stěněalatinu.
starě
a dr_uhá Mikuláše A-a ve 120 (Vávra va Ottově Sl. známém
nauč. 1,779), ale sestavovatel „indexu“, přebíraje budovy u jihovýchotdního svahu návrší palatinskěho
a jinak pořádaje látku z „Klíče“, onen údaj eho výkres nožem nebo nějakým jiným ostrým nástro
jem provedený, jenž představuje lidskou postavu
„in octavo et minores“
ta:kto„8&12“.
Zdás vyjadřmal
te,dy že i tou jiných
byla kniha s oslí hlavou, kterážto postava oblečena je v krát—
jedna, vydaná společnou epraci Adama a Mikuláše
kou tuníku ěílinav kříž
tak podoby
zv. fasciae
cruralesT. spodky)
písmene
A--a, jak také jireček v „Rukověti“ (1,9) uvádí. Věc apřipevněua
ta nad pochybnost zjistiti na ten čas se nedá, po poděl příčného břevna rozplaty, nohy stojlllcvedmle
ebe na podnoži (tak zv. suppedaneum); po pra
ně\adž žádný exemkplářspisu toho není znám. je se
vicí ukřižovaného stojí pak člověk oděnny v po
likož
znám rok,kdy
spis yvšel,
najistonení
identifikovati,
domnívati
se lze nelze autory dobný oblek jako ukřižovaný, kterěmuž posílá ru
jenž byl kou políbení, jee
ním
z nich
byla onen
Mikuláš
A. (AlethinÉk,l
d1565
prof.
1572—73
děkanem
lil fa ulty prraž hož vy'zn mvy
skě a potom v Kolíně se usadil a tam z. 158
8.6 světluje asvrchu
., Y
uvedený nápis,
Sngl. Vávra, Děj. Kolína 1, 205—206, Truhlář, umístěný
pod
':1Aleutská eparchie (Aleutskaja í Sěveroamerí křížem a mezi
oběma osobami.
kanskaja eparchiajjvepravoslavná eparchie v Sev.
Americe, zvaná
„Aleutskajaa jaŠAljaskinska'a
eparchia“. Děh se vedva víkan'á
hšgštoyabroo— rucci za karika
iynský. A. :. měla71903 příslušní 11838.

(z Ruska

1706, : Haliče5
. her 4676, z Bukovi yka
Rumunska
3653,
5S7rbúakreo
jinýchV2124,
Sloovanůindián
6386
731,
Syroarab
115484,
nu 2281,
Aleutů 2272, Eskkrnyáků' 3210, z jiných národností
76). Jest celkem 50 farnosti, v kterýchžto zahrnuto

za íllustraci slov

5modlitebnic
syroarabskýi.h
míssií. Kostelů
kaplloa
74, církevních
škol 70 sebyllo
16m55,žákyo

„Ncžnnově již

jiho pohlavi, mimo to 3 dvoutřídné missionářskě
koly. Eparchíálním orgánem jest „Amerikanskij
pravoslavny'
Věstník“
, vycházející
v New-Yorku
2kráte v m sicl;
jed nou
za měsíc vydává
se při
něm příloha anglická. V Brídgeportu vydávás se
Český slovnik bohovědný ].

turuKristovua
Tertulliánových
(Apologet XVi,
Vojáčkova

kladu str.

ÁA
E(

O

p_ře

):

představování
Boha našeho v
této obci ne
dávno uveřejně

no jest, když'ja

Obr. 82. .Alexamenoa klaní so Boh-a'.
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Alexander

kýsi zlosyn, jenž se byl ze mzdy pronajal k bojování
a o utr G.
enlXV111,
Páně, s_,některýsmlnjinými
v.yd
Migne
rler,zlomky
Nomencl.
se
stavil s rvn
takovýmto
nápisem[. 13(190) 19 — 7.7deAntellan (de Antillo, An
Bůhšelmami,
.čřnlizrlůmalbuv
: oslí ,! dvou.“
mu Tcrtull.

ad natíonesXIV.;Min.i'e10ctavruleaXXVlll)

S mině
ěnlm P. Garruccího shodil se i nejznameni
tě' ší současní archaeologově, a názor ten našel no
vho potvrzení v nápise, který bylrr.1870 objeven
nedaleko
zmíněného
rouhavěho kterýžto
obrazu znamenitým
archaeologem
K. 1. Viscontim,
ná is zní:
„Alexamenos fidelts“, t. j. „Alexamenos věř c,l“ což
est výmluvn m kommentářem nápisu prvního, je
likož názevPůvodcem
iddelis tohoto
označovalaskvilu,
téměř výlučně
jen
kresťany
namířeneho

cilla, Avalla) z Florencie, prot. ráva v Padově,

r.vn Hurtzr Nomenc13(1906659.

8 sv. mč. v Antiochl za Dioklcelcianaspolu sMar
kem, Mart.
' „Antiochíae Pisídiae
sanctorum martyrum Marci pastoris ovium, Alphii,
Alexandri et Zosimi ejus fratrum, Niconis, Neonis,
Hellodorl et trigínta militum, qui ad miracula beati
Marci credentes in C_hristum,diversís in locis, va
riisque modis mar rio coronati sunt.“ Srvn. Acta

S:, Septembris Vl,

2.

9

atri archa

antlocc,hljský dřív
ve mnich, stal se 413 nástu cem
Kroti
Kristu
byl poha
n. Porfyriovým na stolci antiochij,ském 415z ařilo
alezen
totiža jeho
nápissluhovl
ten naAlexamenovl,
stěně školy pro
hochy
(paedagogía), vychovávané v paláci císařskémnna se mu provésti návrat osledních Eustathianů do
pážata, kterí byli zřejmě z veliké částí pohany, církve. i. odebral se oKptle a ohnul tam lid
kdežto Alexamenos byl křesťanem, jemuž a jehož
víře se kollega-pohan osmtvá kresle na stěně kt om,u by přinutilspatriarchu Attlíka, aby znovu
4' jméno
—
_zapsatiLj
do dyptich;
. v. cChrysoo. stoma
apa ejský,
spolu
rouhavou podobu jeho oha. ('isconti soudí, že :.dal re
sál ten byl obydlím osobní stráže císařské, v tomto s Alexandrem híerapolským Fv.t.) jeden z hlavních
případě byl by výkres a nápis hrubým žertem po
odpůrců
nacírkevní.
sněmu —
efesském,
však vrátilCyrillových
se k jednotě
11. sv mposl ze
hanského
žoldnére
soudru
.r. 171. Mart. Rom. 10.
bavi.)
Pomnik
tento oproti
d e vši křesťanskému
pravděpodobnosti
po mejský spolussC_ajcm
bř. Acia S:. Mart“us lk4 — 12. Archibald, pro
cházíoslu,
z onérozšířena
doby, kdy;ypotupa,
se křesťané
kla& test. theolog americký, 4říslušník sekt presbyte
nějí
la mezi žepohany
v Italii
Africe a kd pottrali potupu tuto křesťanští apolo
riánské,
u. 1772,
v hrabství
ustjgía
nyn. ho
Išockbridge)
geté lertul ián a Minucius Felix. Dle shodného ve
Virginii
prof. pres
yteriánské
theol. sc
ínáře v Princetonu (New-ler
-,.r). „Outlines of
soudu archaeolo ů nepochází jistté z doby pozdější
nad první polovtci lll. století kdy mohl Tertullián tlmíleEvidences of Christianily“ s(1823 , často znovu
psáti: implevimus palatium.
unu-Tum
vydávánood
do jinýchjazykůpr
reklád
dáno), „History
„Canon
theO a adn
New '“estament
(1826),
pach, Archaeo křest str. 28 nn; Krauzs, Real-En of
cyklop. čl. Splottkruzifix.
Alexander 1. sv. mě. v Aegách v Cilícii tish
(1353),(1833),
oral „History
Science“ of
(vyd.p
of thenation“
Pilitríarchs“
the ls raelio
tí2185);
8513.8."—18rrasský(atrebatenlsis),
(Mart. Rom. má mylně v Edesse v Syrii) r. 284
žoldnéř, při mučeni sv. Thallelaea lékaře obrácen opartt. bened. kl. auchinského (Auchin) 1166—-7,
a usmrcen. Mart. Rom 2
v.; Acta Ss. MaiusV xp. životsvého předchůdce „Vita s. Goswiní, aqui
l —l .
. sv. mě. v Africe s olu s Teren
cinctinensis
d. (11906)205.
Rich Gibboni
1620)
Srvn.
Harrar, abbatis"
Nomencl](vři“
— 14. Balas
tiem, Ada
Africanem,
Maximem
ecia. Cirk.
am.rok
10.
dub.
S:. April
l,—860a8 .za
2, Kulda,
dle některých
jinoc
půvo
(správněji
Balas
A2., nízkého
syrský král
150—145 myr
ř. Kry
111,69—70.
3 4_.s
z ÁJexandrie
Alexandria)
v. jenž vydával se za syna Antiocha qu Epilana, dlye
A.
Bonníni.——
m.č vAle(ab
xandrii,
pohanský
vojín, obrácen při suvrnučenisv. Patermuthia a Co jiných byl opravdus nem jeho, \ystoupll jako pre
preta a spolu s nimi do ohně uvržen, v němž kd 'ž tendent proti králi emetriovi l.V bojibbyl Deme
zachování neporušeni, byli mečem usmrcení za cus.
triuspanování
poražen svého
a padl.byl
A. přátels
nastoupil
trůn syrský.
y na
nakloněn\
elc
Juliána
aktamleňendámj7709;
bez ceny
historické;
cm
art. Rom.
9. čcee. viz
—
5. sv mč."v Alexandrii za Decia, Mart. Rom. 12. knězijonathovi. P(Bal za manželku Kleopairu, dceru
pros.. „Alexandriae sanctorum martyrum Epimachi krále egyptského tolemea Fílometora, lenž však
později
proti
němu
se
obrátil
a
jej
porazr
A.
prchl
ll).—
et Alexandri, qui sub Decio imperatore cum fuis do Arabie, kde byl zavražděn (l. Mach.
Bo ini, Min., scholastík, 71. v Alessandrií
sent muito tempore in vínculis, et aliversis suptli

?

_.

ciis atiecti, acnperdurassent in fide, ignibus tane
consumpti
. Ill.
. stol.,
atriarcha
ský, n. su
asi .“
uprostřed
stal se alexan
knčzem
v|'Alsexandriia
byl po smrti biskupa
313 sám
za
bisskupa alexandrijskéhoz
olen. Achilly
Vyznamenalse
ve sporu arianském;
o delší dobu byl u něho
Arius (v. t.) ve cti a v žnosti; spor mezi nimi vy
pukl v letech 318— , když Arius pravé božství
Synovo popíratí začal. A. chtěl nejprve po dobrém
Ariaenbo
získati,
však to alexandrijské
neprospělo, sesadil
jej
320
321když
na synodě
a vypudí
z Alexandrie a E
ríus odebral se do Niko
medie k svému pnzniavci biskupu Eusebiovi; císař

(Lomb), řečený„Lom ba rdus“ n. „ in r“, do

ságl
v lektorem
Paříži
mistrovského,
stal
1303
v Římě.
'mé
kS.Palatii,
1313gener.Lombardov
řádu;ose„.1314
Sp.\ stupně
yklady
k sentencim
vým

(netišt),
k Arlsytotelovu
spisu o (tišt.
dušl(t51št.
Ben.
1502), k metafysice
Aristotelově
157 vV.Ben

podŠ'ménem Alexandra Haleského),urter,
jakož"1postilly
Nomencl.
13131rvn),
Anal. Franzín.
l„l467Handb.
H
)468—,469
ÍÍa/zapfel,
d. Geecsc.h d.
Franlziskanerordens (1000 6,1 nás| — 16. sv. mě.
v Brescti (Brixia) v Italii za cís. Nerona. Sv. 26.

srpna. Srvn. Acta Sr. AugustusV., 777—778, Kulda,
CkA. sv.
rokbiskup
V, 216—217.—
17. —
sv.18.5
mč. vcaesare
v.
jerusalemsky
rn.č v skey'
Konstantin
Vel. epos
oslal
z Nikomedíe
list A-ovl aa sareji spolu se sv. Prískem a Malchemmkol. r. 259.
Ariovi, kterýme
kupo kojí
a smíření napominal,
SI. Martins"I, 711.
poslal do Ale ndrie s listem llosia, biskupa kor 1artRohř.;Ac1a
dovského ve panělíc.h Hosius poznal podstatu
19. biskup .kcýařlhradský v. A. biskup k o n sta n
aNova, cisterci.vNea
sporuv Alexandlríi, k jehož odklízení císař Kon tiinoskpol y._.dzo eCa sa
kol de
1300,
„Chronicon
monasten
S.Bar
stantin
všeobecný
sněm
do polsku
Nicae Vel.
kmasv A325evdosta
ila scirk.
sebou
svého
holomaeí
Car.r).ineto
9152—1159“
(vyd. (sig/mlh“
1231). Sr

1.

mladého3
ozšáhnat
Athanasiaza přivedl.
aZemřel sv.
17.(18.
?) "“
v „Italia
vrn cHnrter,
Nomenc
dubna
a doporučil
svého nástupce
Atha
(1906),sacra“l
504.— 21.
b.isk
manský,
odřekl
nasia. eho amátka slaví se 26. února. Srvn. Acia se z lásky k Bohu bohatství a živil se ako uhlíř:
oporučeni
S:. Fe r. 11,634; dva jeho listy, řeč o duší a těle odtud jeho název „Carbonariusť
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' Alexander

vstoupil do řádu františkánského, jenž dosud činný
sv.
Řehoře
Thaumaturga
jej obyvattelé
města byl v kazatelství a asicket e; působnním A--ovým
Comana
Pontica
2487 zvolili
biskupa;
:. smrtt mučed
nickou v pronásledováni Declově 250. Marti. Rom uveden byln apole práce vědecké. Azaložil theo
n . rvn. Ada „tant/17mm Aug. ,
násl. — logickou a filosofickou školu františkánskou, která
22. a Conce ptíone B. M. ., trinitář, několikráte
později
odporovala
školeučenci
dominikánské.
řesťanskými
zá adnimi
středního První
včku mezi
znal
zvolen
za představeného
řádu, z.1_ 1710,
:p. 2„Logica
rva praevla
et nova“ (Complut
sv. ve veškerou filosoii Aristotelovu a některé její vý
klady arabské a řecké, znalostí té užil k sestavení
fol7.,
„Vienna 1721). Srvn.
112(1893),
na l-Iurter,
Cypru; Nomencl.
Mart. Rom.
9.uun.; azbudováni vědy theologické měrou rozsáhlejší,
Age:/aSr. Februar 111,292—293. —
yperský v
ž před ním starého
se stalo.věku,
Znal církevní
též jiné filosofy
starší
a espisovatele
otce atinské
A. ze Salamin
—
mě za pyronásledo ne
vání Decíova;
art. Rom. 30 led.
Alexandrl, a řecké athe oolggy X1.a X1. s.tol Na základě, který
qui in pcrsecutione Decii comprehensus longaevae on položi,l setavělo se po něm dále v obooru theo
logickém
&
filosofickém.
'laké
v
'vinul
a
rozšířil
aetatis veneranda eanitie et confessione iteratn
resplendens inter carnlficuni tormenta reddidit s i methodu scholastickou, která zále i v přesném vy
měření otázky o preedmětu sporném, v důvodech
ritum“; něktteří pokládají jej za totožného s A.
k odpovědí záporné a kladně vybízejícich, v roz
skupem
januarius jerulsalemským
111,
027— v.djak rv.n
vdo Acta Sr.
sporu a lnnocence
vyvrácení důvodů
K roz
kazu papeže
N. na odporných.
sa dilo Summa
archy Antonina 1V.(1389—1397) navštívil Kt l. a luštění
universalis theologiae“, ve kteri Ill celou soustavu
:p. kratlčkýv pogls
tamních
kostelů anaroda"
klášterůll.&yd.
Sacharov
kazanl
a russkago
sv.,
ědšední
theolo
oglckě s uživaje
bystrostí,
učeností
a obratnosti
nev
rozvinul,
sentenci
Lombardo
ových,
Petrohr.
21i. djaEk,
rozkolnik,
v A. N
e spisů Hugona a s. Victore &veškeré filosofie Aristo
rechtský.1885).—
— 28. mě.
v Edeses
A. mč
Ae
ách. — 29. křesťan etesský, enž spolu s Hy telovy, které však nenásledoval slepě; zemřel však
meněem „odvrhl víru adobrě sv domí“, pročež je dříve než dílo své dokončil. Pouze třetinu vyho
tovil; pokračovali v něm eho žáci, zvláště Vilém
v.Pav
„v dal
satanu (t.
cirkve),
aby
se el
naučii
nerouhati
(t. j.j. vybobcoval:
ab odřeknouce
se
zMeÍitony
de elitona),
o svátostech(Guilelmus
zůstal neúplný.
Dílo ač
to ibpak
bylo oddil
často
bludů,,(ježTim
jsoulm;rouháním,
k prav
nauce
navrá
tili)"
srvn. Safia
Lístové
sv.sePavla
11, tiskem v dáno (v Ben. 1475, 1575, 1576, v Norimb.
307. —30. kotlář, nepoch bně efes_s_k, o němž 1482 a50ř' 2, v Pavii 1489 1490, v L oně 1515,
píš_esv. Pavel Timotheovl (. Tim.4
,ko v Kolíanč 1622). Mylnč se mu přičítá "morinmenta
tlář, mnoho 7lého mi učinil.
ktelréhož i ty se
rius in Arist.
metha
_gphysicam“
a „ComrnBonini
nArist.
anlma“,
napsal Alexander
(v.
varuj; nebo velmi se protlvll slovům našlm"; ně 11.111de

„Summa
jejímžA-autorem
Vilém
cxegetove
totožný
skteří
předešlým
, sub mini,
28.11žeedtento A.rvnjest
..S'us'zl,
Li t.)a
zMelitony
_(v.tvirtutum“,
).P djménem
-ovým vy"est
el „Com
mentarius in Psalmos“ (Ben. 1496), jenž však v ji
stové
Pavla ankonskě
11,375“—%1.Fasítelll
rodilý sv.
z mark
a tudíž zvánas.dElpldio,
ld eMar ných vydáních připlsuje se Hugonovi a S. Carro;
chía, vstOupi 1269 do řádu augustiniánů epoust.
mm.1647,
in Apcocalypsim“
vy_d.A-ojan
la Have
Pař.
a 1 tu autorství
-vo de
_Dupin
bére
stal se 1312 generálem řádu. esporu mezi Lud v„Com

pochybnost.
Rovněž
takale
pochybné
jsou:
„Dc
víkem Bavorským a Janem XXII. hájil právu p(ape v
structio
vitloru m“
a „Maria
magnum“
(v němž
žovýc.h
„De
ecclesiasticla
háji se neposkvr. početí P. Marie, což neshoduje
v 'lurině Sp.
1494,
Lyoně
l498,1 potestate
Rimini 11.3
1629),(vyší.
„
se s názorem A-o-vým, vysloveným v třetí části
Sum
mm ). Srrvn. llaurr'au, Histoire de la phil. scho
last. ( ařlž 1880) 11,129—141Pmm-par de Mar/igma,

jurisdictione
auctoritatc
summi pontificis
l “ (Lyon i_merii1et38);
proti minoritům
napsal
zůst. v 'klad
„De paupelrtalte evalngellca“,
nevyd.
elfí
evang. sv. jana
1326
Srvn. Huf/zr, Nomencl.!
II“ jakožto
(1906), bilskup v32. s.v

... „

La
scholastiqt.:_e
et les7.11
traditions
Franclscaínes
1888)
str. 41 s.l.
A.Brrd :Des
Alex.v.(Paříž
Hales

Illč., b_isku
Rom.

ve
Fermo
\ ltaliis. koll.
250; Mart.
psychH Lehre (Philos. jahrb. der Górres
Firmí
in Piceno
Alexandri
epi Leben u_.
Gels.l—-37.
888),
7až
scopi et Martyris“. Acta Sr. ]anuarr.l
5. —33.s
sv. Hurterb_N01|le|1cl.ll3(1906
mč.
kup spolu s Herakllem
om. 22.řijna:1tem sanc
biskup fiesolský (fesulský) mč., prosil krále vojinem ajinými; Mart.sRo
Lothara v Pavii o potvrzení statků církevních sobě
torum
martyrum
mi
—38. nepiscopi,
Heroda l-Í'eraclii
Ve.l (z Ma
svěřených, byl však na zpáteční cestě od nepřátel litis et socionnn“__Alexandri
svých u Bologny do řeky__Renu vhozen a utopen

vychovánSalom
s mlad aímAntipatra,
bratrem Aristobnlem
6. čna mez||. 833—841; jiní kladou jeho život do riaěnme),
ímě intrikám
nejst. svna
Herodova z prvého man elstvi, podařilo se podni
stol. Vl. za lion ob.
Rotharia/
AutharaRothara.
(Gam
ms titi nenávist v Herodovi prooit A-i a Aristobulovi
0 i králů
do Vll.
stol. n.
akrále
.
„Fesulis inaTuscla s. Alex takovou měrou, že je dal obviniti : velezrady.
andri Episcopi et ma ris.“ Srvn. aa S:. Junius Soud konán nad nimi v Be u, v nesen rozsudek
smrti, jenž v Sebastě vykon
p.h1e
as
sp y „Oa.sera spirituaia“
vv
1 eh_o
aria rapolský (Hierapolis Eur.hratensls, Mabbugo),
l)fanat.
'kt eic k7__51.—
raascncl
sc_o, Štamáelřtán
přivrženec Nestoriův. Patr archa antíoc
ochijský _lan

s.PaulovĚimí]1670— sv

v4)—346e

metícens
lsy A. 1496—15
iog es Zš potom
35.Gerardínl,
biskup volturarijský
na 5. Do vyslal jej sčpřítelem jeho Alexandrem Apamejským
mingo blskuav
1520, kdežMonte
z. 1525;
zpracoval život
sv. No
Al
b,erta
Corvlno.Srvn
Huf/er,

mencl.113(l

v..)t)na
snm cfcsský,
oba sezeni,
připojit podepsali
se k pro
testu
Nestoriovu
proti Tam
prvnimu

dekret,
jímžs jinými
Cyríll prohlášen
sesazena,431)
zaex
to
byli spolu
v 5. sezeniza(l7.č
OSF.,výtečnýtheolog střed kommunikováni. A. počinal si potom veelice váš

), 64. —36 Hallský (de Ales, Hales,

Halensís), Halesius,

věku, 71.v Anglii v hrabství gloucesterskěm, z. 1245
v Pařížl. Vychován v klášteře Hales, vzdělal se nivě a nesmiřitelné, i byl důstojenstvi svého zba

ven avvypovězen
ngptě
40.5
m.č. biskudo Famothinuv
italský ve sto
l. Mart.Rom.

dále v Oxfordu
kdež dosáhl
stutteologii
ně do 21. září: „ltem via laudia, vigesimo ab Urbe mil
ktorského.
Učl anaPaříži,
universítě
parřižské
liano, passio s. Alexandr-iepiscopi, qul sub Antonio
afilosofii,
učitel
theologlesviproslubl
ob.yzáhy
Byljakožto
nazván nejvýtečnějši
„doctor irrefra
a ímperatore pro. fide Christi vincula, fustes, equu
bllis et thsveologorum monarcha“. Asi
leum, lampades ardentes, ungularum laniatlonem,

t
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bestias ac iornacis superans llammas, tandem gladio
caesus, vitam adeetup est gloriosam. Ejns corpus
postea beatus Damasus Papa ín Urbem transtulít
sexto Kalendas Decembriis, quo die testivitatem
illius celebrandam instituit. “ Srvn. Acta Si Septem
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.nja na'us, libr.janiiaii

(zkrá

na dlouho zakrývatl, tudiž 1549 s rodinou i s ná
ěinlm tiskařským vystěhoval se do Královec v Pru
sich, kdež 'ako Alexander Bóhm provozoval svou
živnost.
šak brzy se mu zastesklo po vlasti a
1558 přestěhoval se do Prostějova, ač nebylo zde

gtobytu
jeho
dlouho, jako
neebofhorlivý
pa_nVojtěch
Pern
teina pán
na na
Prostějově,
lutheránz nepřál
ceno
syn jana jenž
Hyrkána,
po bratřím. A.,odvážív se vytísknouti odpověď bratři
bratruz ]onotlian),
svém Aristobulovi,
je' |:,nastoupil
s oběma
k některým jeho nářkům, miisil hnouti se z Prostě
bratry jeho věznil, v důsmtojenstvlkr lovslkem i vele jova. Utulek nalezl v Polsku u pana Lukáše z Górky,
knčžsl.čm,
ubyla nlápomocna vdova který jej a rodinu jeho opatrovat na svém zám
Aristooulova
Alexa
ndvlád
ra,aježupojalajej
za vyplněna
man
nžela.
jeho
27 let trvající
3—76) byla
A. vytiskl
kancionál
ský15,61 opatřívamk tomu
typy dle
návoduŠalllolukI
br. jana
ustavicnými b_oji vněšjími, jimiž A. snažil se ne šamoltuls
únavně řozšíříti judsko, i zápasy vnitřními, jež fa Blahoslavv.a R. 1564, osmrti císaře Ferdinanda,

riseové vedli se Saduceji.—
—42. sv liiskiip je

rusalemsky', n. nepochybně v Malé Asii, studia
konal v Alexandrii pod Pantaenem a Klementem,
stal se kol. 210 biskupem v Kappadocii (dleji
ve Flavias v Cilicii. Za pronásledováni Selptilfla

vrátil
se do Litomyšle
tisklVratislav
tam knihĚdo
kdyv Litomyšli
zavládl apan
z ernšteíiia,

horlivý katolík.
u A. oje se novych ústrku, ra
ději vzdal se knihtiskařstvi a vedl městskou živ
nost jako majitel dvou domů v městě, až zemřel

Severa
byl žalařov
Když
ko.1obce
211 podnikl
pout 1577. Kancionál šamotulský obsahuje přípis jeho
do Palestiny,
byl odn.křes
anské
jerusa1.ři
k panu
Lukáši
z Górky
píseň ojelio
erbu (lodi).
kronice
turecké
od a Michala
Konstantinoviče,
nucen státi se koadjutorem stařičkeho biskupa ar Ke

kterou tiskl 1565, napsal A. předmluvu a v prav
císsa, po jehož
smrtiOri
stalenovi
se jeeho
nástu ccm.
přátelsky
nakloněn
a vysvěti
jej spo811
u vánl o slavných činech jiřiho Kastrioty S ander

sbiskupem

caesarejsk m Theoktistem na kněze

(228); z. v ronásledov ní Deciově jako confessor
v žaláři v aesareji 18. břez a250. Bohatá biblio
tlieka, kterou v _lerusalemě Zzaaložil,byla Eiisebíovi
hojným zdrojem. Zlomky jeho čtyř listů v Migne,
Srv

Ada S:. Mart. II, 1314—61
17

berga.
Rukovčťl, 9—12.
[V r.a]roz
—
4.8 sv., Srvn.
biskupYircček,
konstantlnopolský
317—340,
liodiiý odpůrce Aríův; naasněmě nicejském, jsa již
vysokého věku, dal se zastupovati presb terem
Alexandrem. Z. 285sr.p 340. MartRoni.
srp:

„Constantinopoli s. Alexaiidri episcopi, glortosi
senis, cujus orationis vírtute ríus dívíno judícío

Maii lIl,Xlll,Barldcr12/mm, Geschichte der altkirch. damnatus crepuit medius, et eifusa sunt viscera
Literatur (1903)3l
281,—230Huf/cr,
omencl. |: e'usfl Srvn. Ac/a S:. Au
s,Vl 195 násl.
1,903 95.—
a2jesu, karmelitán, „mp„Meta
. sv. mě. v or.tntu HártsR Rom. 24. "stop.—:
physlca
'uxta iLHur/er,
mentem d.Nomencl.II2(1893)314.—
Thoma
(e
688, 4Apud COI'IllIIlumos. Alexandri martyris, qui sub
v4“).rv
44.vaS. Joanne e,Cruce rodljllllcýljll
jiněiiein Man fide
nliano
apostata et adm
Sallustíollnpraseside
pro Christi
certavitusque
mrtocm
lla/da,
Círk.
ghin,
h, 2. 1795, lektor
Vl, 400. — 50. Ivanovič Ksulčlckij, stiid. na
e.olkariiielitán,
v avorsku71.1720v
av
írně;hl.jackosekretář
ene
rálního visitátora procestoval Italii, Francii, elgii
akademii
na kněze
vysv.
působil
jakompietsrghradskě
vPekingu,
1865
vrátil se
pokračoování Fleuryovy Histoire ecclesia círk.
do vlasti, stal se inspekrtorcm semináře ve Vitebsku,
atilquea
aždo 17 )Srvn.——os45._|
Har/er, eNomencl.ll2(18_93),
1133, III2(1895),349.
Addison,
orien
stele v imě 1878 biskupem v Turkest
, 1883
arcíjéiímandríltou,
1871 „Toržesvennatja
ustanoven přainrus.
ko
talista
exegeta
amer., 1809,
třetí z.
synv A-a
Archí v1869
balda (a
(v. prof.
t.), 71.ve
Filadellfii
Princetonu
Kostr
oiiěn z.
vstrěča
l860,s t.ud v Německu, stal se prot'. orient. jazyků [(slavně
uvítání) vlav
goro
ě Vitebskč
rinesennoj
iz
ievo -Pečerskoj
vry častis
v. mogče
[ostnikůj
a rliterdatiiry
na theol.
sem.NZ;
v Princetonu,
prof prcp. Evirosinij“ (Vitebsko 1870, „Něs olko slov,
cir
.k djin 1858
exegese
ve svých 185
kommen
tářich následuje hlavně Hengsten berga; :p.
e poučenij i rěčej“ (Petro
1887). "Několik dopisů
Psalms translated and explaiiied“ (New--York 1850),
A-ových, jednajících o imě a Řimanech, otiskl
své Palmuri,
autobiografii
„Chronika 26.
moe—j
„lsaaikah“(t. 1846—1847), „The Gospel according to arcib
žízní“.Sabbaaver
(1902)S vn.
Nomen
(t 1858), „Thle Acts of the Apostles ex 51. Kuštsktj, sv. ruský, zakladatel kláštera při řece
plained“t (t.11858),
according
to Mat— Knště; život jeho sestaven v době cara ivana Hroz
860.) ,.The Gospel
opat kl
juml geskěho
ov XVI. stol. bvátek 9. čna. Srvn. Ponnomarev
—'g'—'=

opattod 1198),2OSB.l
.
pistola odde 1180,
Filio veBog
(Gemeticensis)
41.112R0ueml
(řpřevor

,450—451.— . kanovník luttlšský
(Leodiensis ,z. 1056,pokračovatel Herigerovy kro
iy (v. tgfh esta pontificumtungrensiumet
rt,er Nomencl.
), leodien
53um
Lykopollšký (v Thebaaidě), dle Photia křest. bi
ss. Pauli ap.,
ClariHur
et Cyriaci“ (A;cmLBall.
XII,,241.
1893, skup, pravděpodobně však pohanský platonik, od
389—408.
Sr.vn
113(1936
půrce nejen manichelsmu, n 'brž i křesťanství; .rp.
po-1—
knihtiskař
xv! sto
etí. Dle 7.
rodiště
sveho,českobratrský
Újezda u Plzně,v nazýval
se asi v 1. pol. IV. stol.spis duležitý pro poznání ma
Újezdecký nebo Plz
ský. Nančiv se umění nicheismu 11909 na; Mawxaíov óóšag
d
svému v Plzni zdokonalil" se v něm do r.
po Mignt PG.XIIXVI,409 —,448Au
ug. Brmbmann 1895).
bytem v cizině, v Norimberce, Strassburce a Basi Srvn. Burda/zmar 234,11ur/cr, Noniencl. l8 (1903
le'í. Tam přilii
iiul i kn uce Kalvinově, a o svém 192. — 54. sv. muč. v Lyoně spolu s řítelem
ánvratu do vlasti hlásil se k jednotě bratrsk. Usadil svýni Epipodiem za pronásledováni Antonina Vera
se v Litom šli ako zeef a s olečnik Pavla Olivet 78. Mart. Rom ždub., Acta S:. April. l,ll 7—10,
ského, nih iskare, a 1534zd dil jeho officinu tiskař Kulda, Círk. rok III, 1.56— 55 v. muč., r cm
ivnost jemu zde vzkvetla, tiskl tu Bríkcílio
z FryÉie,
v (iallii usedlý,2.jeden
z mučedníků
lyons
ýchlékař
r 177;Marto.Rm.
čna, Adds
lu
zLicka světa
práva aměstská,
Sobkův
překlad
Karlonmž'y
kronlky
d.íla. již
_bylpri
značné
zámož níus [, 160 a násl., Kulda, Círk. rok IV, 18—19. —
Ep dio.—57.sv.mu.č
nosti, když 1
vyšel přísný mandát královský 56deMarchiavAas
proti českým bratn'm. Přihlásil se sice A.
k víře katolické, ale odpor svůj proti ní nedaovoedtl v
vojín,
se sv. lV.
Viktor
na Marsilil,
konci 111.
nebo. spolu
na počátku
stol. m(v.
Mart. t. oansi
hominis" („De appeolIatione Filií hominils“);
777je_stto
Mt.
16'3C;c
v d.919—9D)„,
Marlin: (Thes.|
,
—780)
avýklad
Mzgnz
(Pl..C
Liber miraculorum

|—
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21.
135 násl., !(,uIda Cirk.
—58.Sr.alullus
W, čce,
442. Ada
atreV. D—1,trinitář,proí.
íilos.roka v Pa říži v 86. roce svehol věku. Srvn. Huf/t;, mNo
mencl.
(1893),Nereehtslký12(Re_rženský),cjáhenkl.
1136—
1.
Neekc all2
m.—62
theol.
1;708de lospokračování
kroniky P. Marie vladimírské v Nerechě
b. kos rom.skě
řá ově pro—virilcíál,M
„
la Chroníca
adres Descalcos
de ss. Trin Red. de Cautivos' (sv. 1. Compl 1706

sv. 2. Mad d 101). Srvn

ur/er, Nomencl uělvRozkoluíci ct6i71'5ejza učitelee a mu ednika 8své víry.
1674
5Nesůokojen s opravou knih litur

(18932,878. — 59 Mezenec. mnich kl. sv. Sab
u
ta Zvenigorodu
moskevská)
v XVl.
stol.,
reformátor
círk. hu(gblb'rus
Azbuka
zna
[notovansého]
Š. Smolenskij
vmennagoi
Kaz
n. pěniyja"
a'lmleu, Nome
n.cl 26. —

gických
opustil
s manželkou
erechtuprovedenou
a odebral seikonem
do okolí
Novgoroda,
aby
přidružil se k rozkolníkům tamním. Manželka jeho
vstoupila do rozkolnickěho kláštera. Také A. stal

se
mnlchem
1709,
vstoupív
rozkol.„djak
kláštera
na
řece
Kerženci.
Založil
sektu do
zvanou
onv
60.
Natallís n.
(Noě1)sOP.,
dějepisec,
ščina “ (v. t.. l(dyž nov orodský biskup Pitirim
a exegeta,
19. ledna církevní
1v639 Ro
ouuen, z. dogmatnik
21.5
1724 v Paříži. \'stoupil 1655 do řádu dominsikán
se přísněstěžovat
stíhatl rozko
oniky,A
se dal
do
ského v Rouenu, studoval v Paříži filosofii a theo gletrohradu
si Petru
truVel., odebral
jenž však

logii
s výtečným
přednášel
tam apotom
mrtvolu
spálltl
21. bř.
St. obširuýstítí
spisa na
obranujeho
učení
rozkolni
to vědy
12 let,prospěchem,
a byl 1672na
licentiata
1675 1113ijNovgorodě
na doktora theologie povýšen. Ministr Colbert učinil ckého, jenž byl vydán teprve 1907 v Novgorodě
jej jedním z učitelů svého syna, pozdějšího arci „Otvě Aleksandra diakona na Keržencě, podan
biskupa rouenskěho, a tu A pořádal pro něho kon nyja Níže orodskomu episkopu Pitirimu v 1719
ference z církevních dějin s takovým oasltrovtipem godu“);nnkteři
připisují všaeks ls ten Ondře'i
De
nísovu. rvu Palmíeri,Nnc1)24—
—113.d
adobn
takovou
učeností,o že
ímnístr
vyzv by po
m způsobem
vejej
kerých
dějináchacírkevních
z Vlncenzy, prof.Nkan.enpráva_v Padově, ka
poeenal. Tomuto úkolu odrobils A.
da Nevo
novník trevissk
ý; s);.4„Commentarií'
líb.
(Ben
158), 2 s.v m 4 ;OJríores
o)l., „Con
již 1677 první díl svých „ electa hístorlae eccle decretalium“
siasticae capita, et in loca ejusdem insignia dis sília contra _Iudaeoslfoenerantes“ (Norimberk 1479,
Milán 17
79 a j.), obstaral vydáni dekretu Gratia
sertationes historicae, criticac et dogmaticae“,
že:
nova (Ben. l474.) Srvn. Hrr/er, Nomeucl. 1130906)
pokračoval s takovou pilností, že již 1686 vydal
24. a poslední díl, sahající až ke konci trident
065. IP. —64. Něvskíj aroslavíč (u. 1219W
ského sněmu. V následujících letech v dal dě"my Vladimíři,s. 19.1istop.1
,s n jaroslava Vsevo
Starého Zákona o 6 svazcích, tak že ce (: dílo jest lodíče, velkoknížete vladimirsk ho,ood 1236 samo
o 30 sva cích v 80.
poslal první svazky svého
statný kniže
nov\Bzorodsk
ý. R.
12380ženil
se sAlex
díla do íma a byl od některých kardinálův i od androu,
dcerou
rjačislava,
knížete
polockěho.
Byl
krásně a vysoké postavy, zbožnný ahdumiluý. Proti
samého
Innocence
XI.se
pochválen.
Poněvadž
však
v Jmgeže
al ích svazcích
jevil
jakožto přívržence
Tatarům,
jichž
hrozně moci nebyl s to čeliti, vedl
si politicky,
podro
gallikanismu,
jelikožjmenovitě
při líčení proti
boje [Ěphežůí
s knížaty
na stranu těchto,
hořovl
Vll. se buuje se jim, ano ně
stavěl, zakázal týž papež Innocenc XI. dekretem kolikráte odebral se,
z 13.čce. 1684 čísti spisy 11o-vy pod trestem vyobco nedbaje nebezpečí
váni z církve ipso facto. To pohnulo A--a, že v 3. vy života, do Hordy,
dáni svého díla, jemuž dal název „Historia eccle
siastica veteris novique testamenti“, které 1689
08 sv. fol. vydal, proti výčitkám ccnsorů zvlášt kterými Z\láš'. ě vý
niml scholiemi se hájil,a
ředmlluvě toto svvé hěrčí jich lid hrozně
dílo a všechna ostatní výslovn úsudku Apoštolské sužov li.ProtiNěm
Stolice podrobil. Když pmoto Roncaglia, řeholní eúm, vědúmaněm.
klerik v Lucce, nověvvydání o 9 svazcích fol. 1734 řádu vedl vítězné
hoje. A. jest ruský
přímpravill,ale podržev sice text A-úv, k pohoršlí sv. Václav nebo sv.
stům opravy
pripojil,
zruašil
Bene
=.n. V
dikt Xllls.zákaz
dila A-ova čísti,
apo pat ež
následo
Ngvě
valo několik nových vydání, z nichž nejlepší učinil razil védylna
tak slavně, že od
Mansi,,Řřidav vlastní poznámky (v9 s.v fol., vLucce tud na ván A. Něv
1749). onečnč
přlipojilažještě
kdosi stol.
dva svazk
plňovací,
kterě sal181
do XVIII
Takto do ským. vědové měli
A

_

[—

boje pro
s Novgorod
pohanské
20 svazcích v 4" otištěno. že ostatnich7 rací vyniká kraře v Pobaltí. Tá
druhe hlavní dílo A--ovo „eTheologia ogmatica et
m
moralis“ v 5 knihách dle pořádku římského kate
plněné
dilo bylo
v enátkách
1778—1778593_
v 11
ol vytištěno
a opět
v Bin en n.
R.1
90 sv.
ve

chismu (Paříž 1693 v 10 sv. v.8“, 1703 ve 2 sv. fol.,
1743vve 45s.v v 40; konečně 17
768—1772 v 10 sv

grál
ehoijanx přemluvil
,aby do
\. 80 v Einsiedeln). Některá místa tohoto díla, tý volil křižáckou vý
kající se nauky 0 milo,stl jakož i některé zásady
proti nima
klouící se kri orísmu jansenistickému dal podnět ůrgvu
vřorodským,ikte
h chránili a
k literární kon
nroversi mezi A--em a některymi theo
logy z '10
ov. jež. A. sepsal též homíletiku pod ná voodp ru proti kře
sťanství utvrzovali.
dívini
lnstítutio
concionatorum
zvem: informandos'I
„Praecepta et ne
regulac
ad praedieatores
verbi Tak Rambaud (Děj.
tripartita“ (Delphisl 1701, Pař. l702, Augšpu rk 17t'3 Ruska, přel. L. Petr,
.80. Poslední jeho hlavní dílo jest „Commenta 141), který líčil A.
rius litteralis et moralis" ke čtyřem evan eliim a snadšením. Píč(Dě
všem listům N 2. (1703—
—1710). Mezi tou o prací jinynár. rus 1,87)líčí
obranu jeho protl
byl za Erovinciála
zvolen
l musil Od
svá 1712
studiatrpěl
naačas
čtyřleté
o úřadování
přerušití.
na němec. výbojnictvi.
i, oslepl v posledních letech Svého života a z. Schiemann (Russ

_
Ob,

A. xundor Něvsk .
l.Obraz V. Vnsnece\oa
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\ěď tuto úplně. Z listu papežova soudí, že A. byl
land,
Livland, Berlin
podáníPolen,
o nepřátelství
papeže188615).
k usům za legen
pa pustiti.
ež oklamán,
nebo
do
once lstivě psal, vbyl
nelze př
Na konci
života
dáruí a pro další jednání paapeže k A-ovi vubec pravověrný.
dal se A. po způsobu tehdáž obvyklém „postrížit
za nemožné Soolovjev (Istor. 111.p. 182
2.lV
194) má ruské

dí, že cné
to bylo
křížové tažení
rusk' né
m kacířům,
od pp
jeho proti
neoprávn
mínění
přejímá též Golubinski (lstor. r. cerkvi tom. 11.p.
87). A. očistil kraje od
mců, porazi\ něm. rytíirc
v hrozně bitvě na ledě jezera Čudského. Jako vítěz
vedl si dosti krute.
. 1251 oslal papež lnno
cenc lV. kardinály Goldasa a ermonta s listem
k Il-ovi, jakožto „k věrněmu synu cirkve“, ubez

\ monašesho“; v tun c,kdy set o,stalo zemřel.
Zázraky
muomnohé.
životopise,
za
čatěm oÁJI'lČlÍajlse
Makaria, (chová
se v V
Petr.
duch. akad.

č. 273),
uvedeny
jsou mimo
jiné 1m:
Hned chla
příáa'oé
hřbu,
když
mu podávána
metrop.
i_ryllemdo
ruky „gramoía duševnaja“, ruka a'ko živá prý po
ní s.áh1a R. 1380 před bitvous atary poustevník
prosí v noci A-a za pomoc U hrobu svíčky samy
se zapálily (velmi častý div v životech rus
tých), k hrobu A--ovu přistoupili dva zářící starci
ravíce: vstaň, A-ře, rychle na pomoc svému pří
uzněmu, knížeti Dímítriu. 11.vstal a starci zmizeli.
Vidění stalo se v noci před vítězstvím donským

peečuuse
je ho,
že otecd'eoh
lměl vůlí,
biti
sv. Stolicí
ttův aroslav
lovník( (1.794)
dí, podro
že pa
pežové, vídouce, že násilím ničeho nesvedou, dali
se na přemlouvání. Filarct (Gesch. der russ Kirche
p 173 n.) líčí papeže v nejčernějších barvách, klade
jemu jako původci za vinu všechn boje, horší se, Poustevník řeklo vidění metropolitovi, jenž od
že pry nazval Rusy pohany, vzta uje slovo „po kryl hrob naléza ící se ve Vladimíři: tělo b '10 po
hauy omylem
mnebo zúmyslně na Rusy. ač týká se 117 letech nezetelé. 1 vyzdviženo z hrobu. yla to
místní kanonisacc, kterou A. se stal svatým vladi
en
11.1íčíjako
bojovníka
za pravoslaví,
ten Pomořauů.
" papeže důrazně
odmítl.
eho slova
jsou oči— mirského kraje, čili místním svatým. R. 1491 viděn
vidné pstrannická. Viz též:
ostooomarv, Russk. A naad chrámem v lehkém obláčku. Obyvatelé Vla
dimíře se ulekli. V tom pukl poožár, jenž zasáhl
A-a chrám i hrob, ale rakvi A ově neublížil. Uzdravení
ístorijgnv
opn , 8). Obšírný
17,11žizno
et ohr. životopis
882), sesta
vený hlavně na zprávách, které sebral lmetrop. Ma vypravuje se mnoho. Proto byl A od Makaria 1547
kari' ke kanonisaci, provedené na sněmu v Mo na sněmu v Moskvě kanonisováu pro celou církev
skv 1457, psán je odobně, vede si rovněž stran ruskou Velikým ctitelem
byl car Petr [
nicky. Tu se d0vi me — atoomu lze včříti, — že VeL, jehož přičiněním prohlášen za prvního ná
. měl sv. učitele, že se vzdaloval světa, po nocích rodního světce.
tělo jeho za velikých slav
se modlival, byl dobročinný jeho mattka na konec
ností přenésztsido Petrohradu v Alexandrí skij mo
ži\ ota vstoupila do kláštera, jeho dědové Konstantin nastyrr(Po1nsorb.
zak.Ross.
p. 74,
a Georgij Ssevolodovič jsou svatí, v přibuzenstvu V11. 3211)1Na každém místě, kudy
průvod s ostaík
šel, a to pěšk, pořádány velike slavnosti,zv1ášt
měl sv. mučedníky.
Není natedž
byl zsám
oskvě a ovogor.odě
růvod vyšel 11. srpna
_zbožnýa
ctnostný. V bitvě
N vědivu,
vidělže
jeden
vo
e'vůdců dva zářící reky na lodi, v nichž poznal 1723, 17. září dostihl Novgorodu, 20. září přibyl do
oríse a Gljeba, světce ruske, kteří přišli A-o-vi Šlisselburgu, kde zůstalv ostatky do srpna 1724.
ne 30. srp a1724 pochován v Petrohradě. Pa
na pomoc. Švédů padlo nesčíslné množství. Rusů Dn
jen 20(1).Všeobecně bylo přesvědčení,ž.ee.A zví
2 n.výroční
:| “U*?
mátkajehojeho
l1slavena
ve
<
tězil pomoci nebesk' ch sil. Sláva jeho vzrostla ne den
úmrtí
a 23. dnte014.
lis padulistopadu
O!

o.
hřbu Ukazem2 . září 1t724nařídil
23. Iistop. v den 30.
srpna na památku míru se %vd y 1721. K rozkazu
Éšnseu jako
odřekl
křesťanství,
ale A. tohoáneučinil,
svému
pánu moudře
se odrobil. než
Byl carovu napsal novou bohoslužlnu ke cti A-ově Ga

obyčejně.k'i'imvzbu
tatarského
kter
rý ho ksohě pozilapozornost
.
prý chána,
žádal, svátek jeho se slavil míst

to zajisté vznešený čin, hodný křes anského reka vriíl Bužínskíj. S\átek několíkráte ještě měněn.
Však není pochyby, že vypravování obsahuje leccos Dne 15. června 1724 zakázal synod přísně, aby 1
nebyl zobrazován v mnišské říze, nýbrž ve velko
legendárního.
List izn
papeže
lnnocence
byl, dí neea knížecí (SobrV1V1
). R. 1725založila Kateřina
známý
náš autor
48), samá
lest, nepravda
sliby;_popírá těž usmíření otce .-4o-va s apežem řád sv. Alexandra ěv., Alžběta vložila ostatky jeho
v rakev ze stříbra, jeež bylo prvním \ýtěžkem dolu
Listopapežův
doslovně
uvádí
Martynov
Acta
Ss.
Oct
,
, ztéž Theiner (Vetera monum.
kolyvanských.
KateřinalL
vystavěla
v k ášteře
_?ro
ostatky A--ovy velikole ý chrám
sv Tro
ice r. 190
Poltoniae
et Lith.VII,
46), dále1894p
N. Nilles,7.11)
(Zeitschr.
t. Ucta sv. A-a jest v usku nejpopulárnější a nej
kath.
Theologie,
Innsbruck
Z l_istu
zovani ruských
patrno, že papežmmluví k A--ovi s láskou a upřím národnější. Martynov,k terý v
svatých není ani přemrštěné úzkostlivý ani lehko
Všecke zlobné výklady listu roozbíjejí se

v niveč tim,
apež mluví k A-ovvl ja
vyzna
ný,
4. za s'ednoceného,
nepočítá ho sice
vači vrchenstvi papežského. Rambaud myslí že byl vmáežzn
svaté, le taká svatostiOljehonepopírá. Nillesl
papež v té věci oklamán, ale at se klamal Čili nic,
dmíe
(Zesitschriítt
k.athol Th žlgg
1.c.), dostalo
že A-a bly
věrným
u víře katolíkem
eproto
se
patrno
jest,
Šeppapežové
nemohli
býti
nepřáteli
knížete a že ehoř nepovolil kříž. výpravu proti mu od Apošiolskě Stolice zaasloužené chvály, roz
žabyl re.č Alex
usům a proti A--ovi, jejž měl za pravověrného, uměj lístem nnocencelV., on
nýbrž že kříž. výprava namířena byla proti po ander Něvsk' nálež i mezi tak zm\ané„podvižniki“ ,
anhským Pomořanům. Golubinskij vypravuje srce, to jest svaté, kteří mají veliké zásluhy o víru
bšírné životopisy
-a
že oteec A-ův jaroslav vyslovil legátíim, jsa s nimi a vzdělanost na Rusi.
zároveň u 'iatarů, přání, uznati apeže, a že jen
N—
ho
afické odt. Muravěva
(Petro12
smrt jeho formální sjednocení prerušila, ale pod hrad
dl ma í, sbírksyhagío
vaz )., ším—eat
3. vyd. 1900,
sv.) Klučemhjs(Drevně rusk. ži ja svatych, Moskva
aleari' stor. r. c
253
itera
čarou
něvadžpopírá
v jehopravost
poplsu zprátvy
cest kPlauo—Karpiniovy.po
Tatarům nic o tom 1
nestojí(l. c.). A. odmítl prý oba kardinály (Z_ízn50), turu hagiologickou vi1 též u Aurel. [nimi:/1110
ukázav se jako ochránce pravoslaví. Cituje í jakýsi
chiesa
ssa“, Firence.
5. NoLl
v. A. Natalis.
— 66.5 v1908..v [Zk]—
Novio
výklad víry, určený ro papeže, jenž končí slovy: „La
„ot vás učen1j_aně p nlmajeem“ Vyslancům bylo prý dunu, dle Mart. Rom. v Neversu vveFrancii („No
odejítí snepořízenou. Qolubínskijdí: není pochyby, vioduni m Gallíis“), dle Acta S:. Juniuss,! 628 spíše
A. nenapsal papeži „takuju originalnuju němu v Pannonil; v době ne,známé spolu s Amautiem a
drost“ (Gol. 111.88).Martynov popíral dávno odpo jinými. Mart. Rom. 6. čna.— 67. opat, zakladatel

Alexander
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debrand a Petr Damiani. Krátce před svou smrti
(21. dubna 1073 vydal klatbu na některé svato
kupeckě rádce rále ]indřicha [V. A. též schválil
dlobytí Anglie Vilémem vojvodou normandským
(11m6)_.
lA-ovyslisty a?ae'f/
„mdekretyvyd.
Migm,
1,
5.92
— PL
73. CXLVl,
papež
1111.9(11159—11581)n.
Slul prve Roland
Bandinelli

(nazýván
lílž zkrátka „Roland“),

pocházel ze Sieny,

r. 1141 kanovníkem vPis

potom

rolfes

sorem
istrem) bohoslovítulu
v Bolon
. 1150
stal se ma
kar inálem-jálm
sv. osm aDa—
miána (b 1' ím jistě již 21mlislt. 1150), dne30y března
51 kar in lem-knězem titnlu sv. Marka a 16.května
1153kancléřem církve římské.jsa výborným znalcem

círk. Erávan;
dalen za
kol papeže)
r. 1150 jistě
př 7. zářím
1159,
kdy
vl zvo
kompendium
dekretu
Gratianova, jež v manuskriptech označeno ná7.\e|n
„Stroma Rolandi ex Decretorum co ore carptum“
a kteréž Bedřich Thaner vydal v lili-gprukur. 1874
od názvem ,.Die Summa magistriRolandi, nachmals
apst. Alexanderlll. “ Mimo to sepsal theol. dilo „Sen
tentiae anctoritatibus rationibusque fortes“ (objevil
Dnirtf/Ie,
vyd. Giatl
ve Frýb.
1891 rn Jako
žský
legát
vystupuje
statné
na řišsk
sněm ga Besan
hra:. z konce

Obr. SLVSv.tol.
Alexanderl.,
papež.
ze starě basili
y sv.(Freskovj
Pavla v (imb)

conskkém 1159 za lprávadocírkve, popudil proti sobě
císaře Bedřicha
smrti
papeže
Hadriana
IV. byl v lguaovou
írně 7. szářiPo
1159
za papeže
zvoolen a 20. zářijako A. 111.korunován Proti němu

byl zvolen
září 1159
císařskýještě
vzdoropapež
Vi
IV., o7.němž
následovali
dva vzdoro
akoimetů (v. t.), 5. kol. 43 , sv. 15.1ed. Sivn Acta ktor

5:.Januariusl,1

2011

syn vznešeného

ímanázř
l'Cl_audia a manželky jeho

—68. sv. mč. ostíjcký, papežové,

Praepedigny, spolu s nimi i s bratrem Cutiem
upálen kol. 295. Mart. Rom. 18. ún. Acta Sr. Fe

bruar.111,60—64.—69.0ševensklj, sv. ruský,zal

Paschal

111.a Kalixt 111. A. spojil se

s králem sicilským Vilémem a Longobardy, kteří
k jeho cti nově založené mcčsto a pevnost Alex
andrii nazvali. V dalším průběhu boje s císařem
musil A. 1162 prchnouti do Francie, kde slavil 1163

velikous nod v Toursu, a navrátil se 23.1isto
479.
mč.np
adu
1165ydo
RímGa,
avšak
jsa znovu asoužen,
ral se
11670doG
aety
a Beneventa
zdržovalodc
se
nons ý, v Mart. cRom. n27. bř. v jednoho s\Pětce
v Anami.
Atta b:. sMartins
71. papež
sloučený
A-em.,"1,1690—691.
vo em mě. [vP.]—
Thracii.
Srvn. potom na rozličných místech, obzvl
1. sv. m.č (110—116), byls synem Římana Alex ndyž Bedřich l. v bitvě uL egnana 29. května 1176
ahlavu
od Lombardů
porazlen byl,
s A-e-m
mír
v Benátkách
]. srpna11,77
kdeučinil
se osobně
andra, stal se ještě jako čjinoch papežem a bisku seešli. A. slavil 1179 X1. všeobecný církevní sněm,
poval
utrpěl íču
3. květnna lateránský 111.(v. t.A.) podporoval Tomáše Bek
16 ab10[let;
nedaleko
maednickou
na silnicismrt
nomentanské
kl. uspenský- oševenský, :. 20. dub
„Umara/, Bog. .cl,
—450.

pochován. Ostatky jeho přenesl biskup Hitto do
Frísing. Duchesne popírá identitu pap. A-a s řím.
mě. A-em.
rvn. Acia
Maiusl, 371 nás.l —
72. paapež ll. sv. (1061—1073)slul rve Anselm,

keta, arcibiskupa kanterburského, v jeho boji za
práva církve proti králi jindřichu 11.a prohlásil“ ej
po eho zákeřnickém zavraždění za svatého. Uri lil
118 Alfonsovi, vévodovi portugalskému, pro jeho
šťastné války s Araby titul královský a přijal nové
a byl knězv
rodem zMBag
v území
mil nském.
Horlil království pod ochranu církve řnn
mské. Pln starostí
jako
Milán iasvými
kázánímí
proti svato
kupectví a nezdrželivosti dn hovenstva a působil okřestanv na východězzemřel 50. srpna 1181 v Ci
na věřící tak, že založili spolek zvaný Pataril proti vita Castellana. jeho náhrobní nápis jmenu e jej
oněm neřestem. Arcibiskup Quido, chtěje ho z Mi vším právem „svvětlem duchovenstva, ozaíobo
lána odstraniti, opatřil mu biskupství v Lucce. Pro cirkve, otcem města a světa“. Listy jeho, ichž jest
jednostejn
né zásatw vstoupil v úzký. tjkskardinálem
žíly pont.
dali inedltae
Mzgm: (Li
LCC
Liman/“dd,
skoa 1885).
Srvn. pistolae
Ren/er,
Hildeebrandem(pozdějším papežem
mkehořemVll

Gěnschichte
Alexanders ll. und der Kirche
seiner
sv
tremll Damiani,
a by
oyapůsobením
onoho
smrti Zeit
(2.vyd.1r,Die
Wah
1.4-s111.
Mikuláše
někde mimo
1111
30 září 1061
za po
papeže
zvolen, následujíc' nocí s pomocí malého norman (1872), Gia, Die Sentenzen Rolands (1891), „lir/Cr,
ského vojska do im
mauuveedn a1 říjnajako 4.11. Nomencl. 113 (1906), 162—164, Laurin, íntrod. in
nastolen. Německý dvůr prohlásil tuto volbu za ne
Corp. iuris can. lstr. 21. nn.; Sdmzider. vDie Lehre
V.(1254až
platnou,
v ní spolu
ncvzdoropapežllono
ůsobil, a provedl, vondenKRq 1116nn.—74.p?
že parmslponěvadž
y biskup Cadalous
jako
d, R yna
aldus)
hrab ro u Segni, byl příbuzný papežů
ehoře
lX.
rius 11.(26. října 1061) zvolen byl, s nímž A. několik 71261),slulá>rvecReginald(Raina
leto tiaru bojovati musil Na veliké synodě vM an a lnnocence llLí byl velice sužován od Manfreda,
levobočka cisare Bedřicha 11., který se dat bez
tově
ospravedlnil
se A.
z výčitekb
ráva Konradiinova “1258za
němu 1064
německý
dvůr činil,
a byl
všeobe které
mě v proti
Ně h edu na papežea
mecku a ltalii uznáván. Cadalons navrátil se do
bolestivenad
italskými
Parm
my a byl pouze od několika italských biskupů krále
zmatkysicilského
:. A. i .prohlasíg.
. lde na7. 1261
Viterbě.
—

papež V. (vzdorop algež)
(1409 1410),us,dle
piský
13
n. Pomocí
Patarie
rostla
vážnost
--alpařežek, poklá
že v ímé
1065 dvě
synody
slavit
a na 75.
papež,slulpředtímPetr
ilargi(Philar
ch Philaretus), pocházel z ostrova andie,
nich manželství mezi příbuznými a pokrevnýmí jinýc
zdali Řek nebo Vlach, nelze říci, vstoupil tam do
o'.7 stu vojvoda
ně zakázal.
jeho mocnou
vPa
byl Gottfrid,
toskánský,
se svoupodporou
manelž řádu františkánského, studovalv Oxfor
kou Beatricí, a hlavními rádci: kardinálové Hil říži, učil v Paříži filosofii a theologii, přišel potom

Alexa nder
pouze traktát „Dee immaculata ;Dei arae V.! con

ceptilone“,lščgalsPe
raphi
190

elvA

onume aSe

S.rvn Nom
Panama
d.)Pá7pste —
P,
ur,t:r
ncl. Gesch.
113 ('1906

76. papež vr. (1492—1503) slul drive Řodrigo
Lenzuoli (Lan 7.01) Bor
11.1.
a 1431
v Satlvě u Valencie; byl neljrříladšímdítětem Gott

frida Lenzuoliho a lsabelly

dcery jana Borgiáše

a sestry papeže Kallista lII.yŠtudoval nejprvezrn
právea,
stal se advokátem, ale brzo zaměnil pr va zam
astatdo se
důstojníkem.
jehopovolal
ujec Kalist
ll._adoptoveal
jej
svého
rodu Borgiů,
jej 1545
íma,
učinil aapoštolským
notářem a valencijskýmobilsku
pern
již 1456 kardinálem-jáhnem
sv. Mikl lše
legátem římské.
ankonskéb
mark opcí
(1457)stats
a místokancléřem
církve
bvyklou_
aPavla ll.

kardinálem--biskupem albánským a zasSixzta[V. (1476)

kardinálem-bisku
upemvěcech,
portuenským.
Jsa obratnýo a
zěhlý
v úředních
býval v dnležitých
selstvtch legátem Pri smrti papeže lnnocence lll.
oro jednohlasně
11.
papeže
zvolen,
bšlé
anem sv. sbo
emsrpna
a po1492za
krátkém
konklavebyl
Obraz 85. Alexander V.. papa. (Dle obrazu Benozza Gozzoliho
vans Francesco v Montel'alc
co.)

přijav jméno A-a

|. Byl zvolen hlax né proto,

vzh
hledem osobou,kerá
ke svaé státnosti
vhodnou
byo,zdál

sei obýti
abyjedinou
v kri—
Apoštolsk' stolec
ke dvoru benátského vévody jana Galeazza Vis tické době statnou rutkou vyyvec1'1las
contiho, prokáza mu dobre služby u českéhoa z politického proudu, do něhož za papeže ixxat lV
zabředl.
Avšak
jeho
mravní
stav
byl
velice
bídný.
rimského krále Václava, steal se pomocí vévody.-I' Z nedovoleného poměru měl
dítky; ne 'starším
brzo biskupem viccnzským, potom novarrskýinnoa
Cynembyljan,
vévoda
gandijský; ostatní
dít
aesar, kterého
král francouzský
Ludvík
le ybyly:
1402 arcibiskukpem
milánským;
konečně Opustiv
byl od
cence
Vlt. zak ardlnálakněze povýšen.
e vodou
valentinoisským n m;" Lukrecie, vévodkyně
hoře Xll.
roze sanípapeže
sněmuode
piskc'ho
abyl
nanpřipoail
m25.česervk a14ogza
všech z Ferrary, Gottfried, kníže squíllacský, ajan, který
jmena na
přitomnýchč24 kardinálů zvolen. V posledních se se po smrti svého staršího bratra téhožm

rodil Avšak krvosmilné obcování Lukreciíno s otcem
zeních sněmuptskěho sám předsedal, otom zdržo
val se vPistojl ausadil se v Bologni, k e a.3. května as bratřimi jest výmyslem neapolsk 'ch učenců
1410.jeho volbou nebyl rozkol odstraněn, naopak, nepřátelských spisovatelů papežov.ychA
d vo
rozmnožen, byla trojice papežn. Uvádt se sice roval nasvém dvo e,lehkovážnost čehož potom jeho
nepřátelé užili k pomluvám, jakoby jeho dvůr byl
v seznamu
papežův,
eho legitimitae "est
cha
tmou
— vlastně
neníalež dnou.
o spisů
sídlempečoval
vši necudnostib
Po
zpuuasobu
knížat onoho
času
A. o
'šem
obohacení
svych
dítek; svého nejstaršího syna Iana, vévodu gandij—
ského, učinil místodržitelem církevnlho státu a
utvořil mu zvláštní vévodství z církevního ma
jetku: Beneventu, Pontecorva a Terracíny. Za bo-
hatě
dary stál
krále
Ferdinanda
a nejprve
po eho na smtranéneapolského
rti (25. ledna 1492)
na
straně jeho syna Alfonsa$ll. Avšak když francouz
ský král Karel V111.,číně sobě nároky na Neapoli,
do
italie přitáhl
prosince
1494papeže
Řím obsadmil,
nevšimaje
si hrozba 21.
klatby,
přinutil
že
slíbil investituru za krále neapolského. Král Karel VrlnlL

dobyl sice rychle Neapolsk, ale A. učlnil spolek
s císařem Maxmiliánem l., panělskem, Benátkami
amusil.
Milánem,
jejl tak,
že rychle
Italii
opustiti
otoa"přinutil
mpootresta
se svým
synem
Caesarem
Borgiou všechny mate tyrany v církevním státě a
vyhnal je, poněvadž si na suverény hráli. Když
nejstarší
cky byl
zavražděn, imut,
byl
aež A. syn3jan
mím zákeřnic
zarmoucen
a kajícností
která však"jej brzo přešla. Učinil potom Caesara
jeho dědicem, dlspensoval jej od stavu duchovního,
zaopatřil mu od francouzského krále Ludvíka Xll
důstojnost vévody valentinoisskěho a francouzskou

princeznu Charlottu d'Albret, sestru krále navarr
kého za manželku a učinil je' vévodou Romagně.
Dceru Lukrecíí provdal A. v treti manželství s vé
vodou Alfonsem Este z Ferrary (1. září 1501). Ve

:lorencii bouřil rotíp apeží dominikán jeronym
,...
Obr. 86. Alexander V1. a ž. Mramorové
prsi v museu
'hpermlském.
po

:Savonarola,
který? byl dán
do upálen
klatby aAbšlldjako
olouzntvec neposlušný
církve
arým panovníke
em Švých
vítaným
mížat,
porovnal
panělyzemí,
a Portu
aly spojencem
bullou ze
4. května 1493 v panstvt v nové oškrytěm světě
pojistil 1. června 1497panství v Africe koruně portu
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galské a propůjčil španělským královským manže
lům Ferdinandoví a lsabelle název „katolických
králů“. Dne 1_.června 1501 zostřil censuru, což jeho

nepřátelé zpítvoríli, jakoby chtěl veřejné mínění
o sobě potlačítl; v Římě zavedl řádně soudní ří
zeni, podporoval obchod, pomýšlel na křižáckou
výpravu, jmenovrtě 1500; potvrdil 1494 znovu řád
sv. Františka z Pauly, podporoval učence a umělce,
ale zlořádů, které se všech stran církev svíraly,
neodstranil, nemaje smyslu pro církevní opravu.
Při
sesuti neho
stropu
svéporan
jizbg',ní, kde
mnozí přítomní
byli zabiti
těžce
byl způsobem
skoro
zázračným zachován, rozstonal se 11. srpna 1503
na horečku, která se stále horšila, vyzpovídal se
18,srpna biskupu chelmskému (Kulm), byl přítomen *
jeho msi sv., pnjal Iělo Páně a poslední poma
zání u přítomnosti 5 kardinálův a skonal ještě téhož
večera maje věku svého 72 roky. obré a zlé vlast
ností měldyu něho rovnováhu. Pastor (Gesch. der
Papste 111502) pravi : „A-ovo řízeni věcí čistě cír
kevních nedalo příčiny k nižádné odůvodněné haně;

ani
největší
jehožalob
nepřátež
nemohou
v té příčině
pronésti
věcné
.
istota
církevního
učení
zůstala neporušena.
dá se, jakoby Prozřetelnost
chtěla ukázati, že lidé mohou síce církvi uškoditi,
nikoliv však ji zničiti.“ Srvn. am.-r, Gesch. der
Pápste III3 277 násl. Dr. V. Nťmtt. Papst Alex
ander Vl. Klagenf. 1879. — jižních Slovanů se týká.
Makušw „Perepiská p?)pžy Alexandra Vl. s Baja
zetom 11.
o Sultaně
emě“,
lstorič.
južnych
Slavjaň
č. l. kn. 1,247
až 251.
— 77.pamjatnikř'
papež Vl .

(1655—1667).jmenoval se před tím Fabio

Chigi,

„. 13. února 1599 v Sieně; b ! znalcem práv, filo Obr. 87. Alexander Vl'í.. papež. (.\" imbek Deminiův v basilica
sv. Petra v mě.)
sofie a theologie, stal se za rbana Vílí. viceguver
nérem ve Ferraře, potom 1639—1651 nuntiem v Ko
v boji proti Turkům a zavrhl 1690 některé bludné
líně
n. R.a
mírunespravedlivým.
westfaískému,
to
jest
protipodal
jeho ohrazení
článkům p(roti
církvi
aBenzin
nebezpečné
věty(1.10,364—366
gallikánské a .jansenistické
er Enchi
Ale nadmíru (srvn.
obo
lnnocenc
X. povýšil jejneza7.stát.
sekretáře
a 19.února
1652 za kardinála.
dubna
1655 byl
za pa hacov své příbuzné a přenec al jim pro své vy
peže zvolen, přljav jméno: A.VII. jeho pa ežování soké stáří skoro veškerou vládu. Z. 1. února 1691.
začalo býti slavným, ale mělo otom nepa mý prů L. v. Bin/wm-Imu—m, Papst Alexander Vílí. u. d.
běh. Francie nepřála mu od asu jeho nuntiatury Wiener Hof (1689 - 1691). Stuttg. 1900. [Kryi'L] —
v i\ěmecku, a král Ludvík XIV. hledal svou slávu
.
assicne, karmelitán franc. (rodinným jm.
v p nížení Apoštolského stolce. Jeho vyslanec vě Beritaut), professor filosofie & theol., :. 1731, .rp.
voda Crequi počínal si v
ě (1662) se svým ve „La théolo ie des Peres des premiers siěcles de
likým vojenským průvodem tak zpupně, že přišel l'Eglise“ ( ennes 1728, 3 sv. v 80), „Le discíple
do srážky s papežským vojskem, v němž mnoho pacifique de s. Au ustin“ (Pař. 1715, 1718, 2 sv.
Korsičanu sloužilo a kteréž útok na francouzské ve 40, pojednává o ácích sv. Augustina: Orosiovi,
vyslanectví učinilo. Vyslanec Cre ui stavěl se ura Prosperovi. Fulgentioví, potom o pelagianismu a
ženym a opustil Řím. Ludvík XI . vinil papežovy semipelagian. a posléze podává nauku sv. Angu
pnbuzné ze spoluvíny, obsadil na odvetu Avignon stlna o milosti a svobodné vůlí), „lnquisitor cano

a Venaissin, dal papežského vyslance z Francie
vyvéztl, kázal svým vojům do ltalie táhnouti a při
nutil tak 12. února 1664papeže ke smlouvě v Pise,
dle DlŽ příbuzní papežovi musili odprositi a Kor
srčané nesměli v papežském vojště sloužiti. Za
neho stala se švédská královna Kristina (v. t.)
dcera krále Gustava Adolfa, 165" katoličkou, slo
žíla_šv_édskou korunu a žila v ímě. Trpké sta
rostí
prípravovaly
spory akkommodační
(v. t.).
A, zavr
l 1665 a A-ovi
1666 mnohé
budné vě
'anse
nlstů (srvn. Danii/„(a, Enchíridion symb.'
347), provedl mnohé veliké stavby; byl také bás
níkem (jeho básně v d. pod názvem „Philometí
labores íuveniles'í v

num sive expositio et resolutio conscientiae ca
suum ex regulis canonicis deducta" (Rennes 1724

až 1726, 3 sv. ve 120). rvn. Hurtzr. Nomencl. "*
(1893), 1121—1122. —80. sv. mč. vPer e v Pam—
f lii, rolník, za Diokleciána spolu s eontiem,
ttiem a jinými šesti rolníky sťat. Mart. Rom.
.srp.na
. ugustus , 1—22. — 81. Petr
arraský (atrebatensis), karmelitán kol. 1554,:jl. vý

kladě
k listům
sv. Pavla
k ím. a keSrvn.
Kor.;Har/tr,
mimo
to
n kolik
dissertací
dogmatických.
Nomencl. II3 (1906) 15 — 82. &Puero lesu (rodin.
jménem Ondřej Kochanowski), polský karmelitán,
výborný kazatel; vydal v letech 1648 1650 8 ká
ař. 1656 ; z. 22. května 1667. záni pohřebních. — 83. sv. mě. v Pydně v Ma
edonii za cís. Maxímiana sťat. Pam. 14. března.
Acta Sir. Martins ll, 344—345. — 84. sv. mč. řím

„. 22.__dubna 161 v Benátkách, stal se biskupem
brescíjským, byl od lnnocence X. učiněn kardinálem
konečně 6. října 1689 jako A. Vlll. za papeže
zvolen. Odsoudil bullou „Inter multiplices“ 14.dubna
11390čtyři gallikánské články, zavrhl jansenisty,

udělil císaři Leopoldu ]. peněžitou podporu na
reckou válku, ziskal bohatou knihovnu švédské
královny Kristiny Vatikánu, podporoval své rodiště

ský; Mart. Rom. 9. ún.: „Romae passio sanctorum
martyrum Alexandri et alíorum trigintaocto Coro
natorum“; Atta H:. Febr. II, 276 pokládají jej za

totožného se sv. A. Cyperským

(v.t.). — 85. sv.

rnč. římský,
Abundiem,
Fortu
natem,
Mart. slgolu
om. s27.
ún., snad Antigonem
za pronásl. a Diokl.;
dle jiných martyrolo ií mučedníci ti podstoupili smrt
v Thessalonice v acedonii. Srvn. Atta bs. Febr.

Maude:
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111,676—677.—86. sv mč. římský, spolu s Theo

_Odpor národa proti všemu francouzskému, jejž

dorem.
Mart. Rom. 1m7.
bř.: jest
se
sv. Alexandre
. l. (neptochybně
t.), hožtotožný
sváte

istRambaud doznává (Dějiny Ruska,

řel. dr. Petr,

l n., Gagarin,(Sr.LaJan
Russie,
ParislBF
r666)o,b vět_řilnebezpečí.
ryštůfek,
Děj.
slavise3. kv.;snad řipomínánijehqpaniálkyí l7.bbř. NtoDvé
.59
n.) l)Výtk_y6
despotismu
(Stín, Hist.
ruske
lX. stol.
p.l 6,11.
Ottův Slovník,
A,! liter.
též Bidlo)

"rvn. .dcla
8 dne.
sv.
vzniklo
slavností Marti
renesen_í_ostlaltků5lj3ehotoho

'mč. řimsk Seden zellIlsedlrnió
synů5lsv. Feli'city

oméziti nebo nepočítati na vrub A--a.
(v. t..) Mart. om. 10. čce; Acta S:. julius 111,5a dlužno _ZSleÍ5Č4O
Ruskij
1870
olestné \vzr5íloíšení,
které archiv
sm
A-o-va p. v623,
celé 630)
říši
ás.l — 88. Ros to,vský mnich ]. rostovskěho, vp. gPypinl

životopis sv. Irinarcha
a.(v t).,

zn prep. lrinarcha z ůsobila, svědčí, jak národ cara ctil a miloval

zatvornika Borisoglěbskago monastyra" (vyd__Š
archí

mandríta Amfiochíus Sergievskij v Moskvě
87.5) Srvvn. Palmz'erf, Nomenc
.[_.

»—

ypin 678). Svobodomyslné a pokrokové idee

Ao-_vyvp_řič_itají
se vedle
Muravjeva
hlavně A-a
Lahar
povl.
hv jeho byl
nehlahý,
neboť naplňuje
du
l. chem splsovatelů, jakými bli Gibbon, Sidney, Mably,

Pavlovič,
pros. 177
v_Petro
ožně a nepřirozené
hradě,
z. 1. cz:-srusk
8 , n. 17.
ganrogu,_
panoval
1801 Rousseau, probudil v něm nemo

blouznění, postavil ho do nesmyslné protivy ke sku

1825.
Bylpušlechtilé
7a.ření,
budíc
ho důvěru. postavy a přiemného
'e 0 úsud vze tečnosti, tak že se právem potom mluvilo o dvojím
. liší. Pypin d1(Geist. Bew. ORussalan
in
im XlX._l
., A-ovl a Na oleon mohl o něm rcíl: „A. esst faux
deutsch v. Minzes, Berlín 1894 p. 5), že smýšlení comme un rec du Bas--Empíre. “ (Srvn. Mém. secr.
jeho bylo obrazem měnivě _doby. „A. byl liberálem, sur la Russie, Paris 111,p. 356 n. Lahaarpe byl

snil o reformách na které jen nejsmělejší duchové
ruské společnosti myslili, \yznával konstituční zři
zení; vjiné době, zast
strašen obtížemi a domnělými
nebezpečími, stal se konservatívccm, reakcíonářem,
pietistou.“ Neznámý jeho vychovatel od 12—17let
chválí nadšeně jeho 5 ravedlnost, poctivost, ote
vřenost v doznání chyg, vnímavou měkkou mysl;
jako chyby uvádí samolásku a ůpornost ve vlast—
ním mínění (Ruskij Archiv 1866 94nn). A. b
beze sporu jeden z nejšlechetnějších panovníků
ruských. Hluboká zbožnost a spravedlnost jsou vý
značné rys_yv obrém, ve zlé vytýká se mu, že
podléhal cizím vlivům. emoha provésti ideály své
mladosti, konstituci, osvobozeni sedláků a jiné po

mimo
to velmi
opatrný
liberál,
(p. 41),t.
j. takový,
ktery
nebvlposmívá
st ,abyse Pypin
odal
ucharakternosti, jež spočívá na pevnosti zásad.
A. jako chlapec často vítězně odporoval svému uči
te 11, na př. v otázzce ůplné svoobod náboženské,

nazývaje tuto zásadu právem heznámženství. la
harp uvedl myšlenky svobody, jež tenkráte šly
Evropou,
u A-a na kdy
negravé
cesty; proto
A-ova pokrokovost,
celý staroruský
světpotom
proti
ní se bouřil (memoorandum Karamsinovo), kdy
Metternich, Prusko, tajné spolky hrozily, nebyla

5 to, aby odolala. _Odkazujíce vzhledem k činům
A--ovým na citované autory, zmíníme se o poměru
cara ke katolictví. Generál Lamoricierovi naznačil

litické
snažil
se Ruska
býti a)pon
„dobrým
ty je; A. slovy případnými. ekkl: „Křesťanství neni
ranem“ svobody,
(.dr ]. Bi,dlo
Děj.
lX stol.,
str. 32),
boženstvimzá_pošlým
vzdělanosti,
nýbrž jest
ladem ze
a životem;
papežství
t. ] samoděržcem sice, ale tak, aby lid byl ovládán vzdělanosti
spravedlivě a svobodné ku blahu svému se roz jenom jako zakončující kámen budovy křesťanství,
vijel. Roku 1815 předložil A. clsaři rakouskému a ba zdá se akoby národové křesťanští vesměs byli
králi pruskému listinu sv.. alliance k podpisu, v níž
si slibovali, že jako bratří si budou pomáhati, že sobě povuě omi právě za naší dob velikých pravd
)
k poddaným budou se chovati jako otcové k ro nakšíví “(Qagarín—chzck, Jesuít naausR
dině,podle
že chrániti
vigu, Zpteto
ravedlnost
a mír,
vše
ducha budou
sv. Písm
sv. allianee,
v které mnozi vidí známky nezdravého mysticismu,
zrcadlí se spíše velikost panovníka, který prožil
zavraždění otce, odnášeje si z něho dojem hrozný,
nesmazatelný (Weiss, Weltgsch. XX, 112 n.), který
zažil hrůzy revoluce a ůžasy napoleonských válek,
který poznal hrozný mravní stav ruské společnosti,
nemaje Šroti němu
moci.
po hrůzách pro
pa
novmka—ílence
přivítán
od Abyl
říše s nadšením.V
klamací (Thiers, Hist. du conns.ul et de l'empire ll,
340) slíbil, že přivede Rusko na vrchol slávvay po 
daným zjédná trvalé štěstí. Prvé splnil, k druhému
učlnil aspoň co mohl. Rozšířil panství ruské o
hestán Širvan, Mingrelii, lmeratii, Gruzií Bialo
stok, Ěessarabii, Finsko a království polské. 0 po
tření Na oleona má vedle Rakouska největší zá
uhu.
o delší dobu byl prrvnim panovníkem
v Evropě. Blahu ánrodů obětoval mnohý vzácný
prospěch vlastní říše. Reformy doma v důchu svo
boodya pokroku neprovedl; nebylo to možné. Ale
_způsobil, že duch národa se proobudil, že k veliko
lepému
r_oz_vojiosvětovému
dal X_opud.
Vyznamnc'
je slovo Bogdanovi XIX.
čovo stol.
(Panov.
Petrh. 18693
eve vzdělání lidu v prv

kpů sonením francouzských vystěhovalců (Che\.
d'Au
ard , jesuitů
jinýchnavym
katolíků (j.
de aiste)k
a.tol acírkev
Rusíajicaích
yvavlaváhya
půdy, svidčí značný početo
enců, a to 2 tríd

nejvyššícn a nejvzdělaně'
ších (v_i_zd
Kon
vertltenbllder
aus
Xlka
drtRosenthal,
III, 2, Schalf—

dne
7. března
1801,
dPia Vll. fldel“
na přání
hausen
1870). A.
dal kbreve'l lcrallthollcae
ze
A-a Tovaryšstvo rležíšovom
prooRusko bylo jaksi po
ivrzeno, prohlásit! carským ukazetn a umožnil mu
vellkolepou
s.,Jesu činnost t_amže(Daurignac,
A. složil Gesch.
název vcel
mistra maltézských rytířů,)ponecháva e si pouze
vrchní dozor nad nimi. Tím, že 1 '! papežská
vláda, jsouc nucena, vydala Napoleonovi ruského
chráněnce ryt. Vern
něquesa, byl přátelský poměr
srířímskou kurií porušen (papežský vyslanec Arezzo
musil opustiti Petrohrad), také protíkatolická agi
taace revolucionářů a pravoslavných kruhu rostla,
nezůstávajíc bez vlivu na cara, zvláště hleděli ne
řátelé usmíření s papežem zameziti (Consalvi,
emoires 1870, 466 n ), přece však A. l.d
uve
řejniti breve Pia Vll.z dne 4. června 1816 k bi
skupům polským a k nehodněmu metropolítu mo
hilevskému Siestrzenczeviczovi ze dne 3. září t r.,
v nichž jim, zvláště pak tomuto, neoprávněné pod

ních letech psavnováníA. bylo učiněno více než. dříve

anglikánské
společnosti
vytýkal.
za celé století .Že se nestalo více, že zvláště po Eorovř'tm
1814 stal
se mladý biblické
hrabě Galícín
(QagarinRej
litické opravy \ duchu snvobody cbyly provedeny, zek, Jesuité na Rusí59 n., 70n
íkemka'lzoho
užil jeho strýc ministr osvěty a vymouhl

zavinil s_vým vlivem Metternich, též Stel n. Však
hlavní vinu nese revolucíonářské hnuti, řed nimž
car l národ se lekaL Villefranche nazýv Laharpa,
jednoho z vychovatelů A-ových, původcem nihi—
lismu na Rusi (La Russie contemp., Paris p. 39).

ne 2. úno ra 1816, kterým jesuité 7. ohou hlaavzních

měst byli vypovězeni, že proselytstvim povinnou
vděčnost porušili. Ze vyhnání bylo vynucené, tomu
zdá se nasvědčovati vlídnost, s jakou ear přijal
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ospravedlnění generála T. ]. Brzozovského, a okol v Petrohradě složilchanasmrtelné ostelí katolž. vy
znání víry. P. Bris
T._| tvm8 na jisto,ž
nost,
ze soukromých prostředků dal každgmu zemřel jako katolíkc(Wetzer u. Weltc, Kirchenlex.
páteru
rupodporu na cestu (Rosenthal 1.c. 116).D
1.512 a 513). Avšak není jiných pramenů, nežli Mi
13 března b 1820
bylipřeložení
jesuite vypuzeni
říšlž; chaud, muž snad přepíatý a fantastický, domnélá
důvodem
10 ast
generalátuz celé
do Řím
zpráva franc. vyslance, která však není odrobně
Zachování ovaryšstva v Rusi je godivuhodný čin

božskéProzřetelgostí;
zaA--a dol20
\zrostl
co V&V“
ravuie .421).
RohrbacherÁ
ist. princ
univ.
členů na
anáklonnost
k církví
kato. očet
jeví znáam
de l'é lise o,cath.
Di:
bbé
se také v tom, ževase snažil, aby jejími biskupy na
Rusi stali se mužové vymikajicí. A. uznával un ty
a dal jim zvláštního metropolitu Bulhaka, je'ž im
bullou z 22. listt.p 1818u zn;al sv. synod a isestr
zenczcvicz marně prudce 7se vzpírall. Bullou „Milí
tanlis Ecclesiae" z 12. března 1817 povýšeno bi
skupství varšavské na arcibiskupství, bullou z 30.
června 1818 podřízeno mu sedm biskupst \í. Bre
em z 3. října 1818 vrácena varšavské nníversítě

Alex. ohenlohe měl zvlá tní st ky s carem A--em,
ano na přání A-ovo cestoval do etrohradu, kden
kolikrát s nim rozmlouvaL Princ ubezpečil jaké
hosi šlechtice polského, od něhož máme tuto zprávu

ecar A.7zemrel jako katolík, rovněž jeho chot
Alžběta, a že byli oba kaatolíky dávno před svou
smrtí.“ Tedy pouhá pověst. Pietístické projevy A-ovy
Nl

nelze bráti
za katolické,
udržloval
styky
také shned
kvekry.
(Ruskaja neboť
Starinacar1874,
všecka starodávná práva. R 1820d volil A.,aby
Literatura: .Salavjm lmper. Alex. l., etr. 8717,
o'gdanowč, lstor. carstvov. Alex. ]. Petr. 1869;
eho hratr velkokn. Konstantin se oženil s katol.
Lraběnkon janou Gradzinskou, ovšem po zřeknutí Pypín, Geist1.Beweg., Bcrlínl 1894 M. Moroškín,
ráva na následnictví R. 1825 ukaazem ze dne

Petr. 1867,2
sv.;„XP;/uni,.
286; RP
? 7) července nařídil A. stavbu uniatského ko ]esuity,1890,p.
stela v Petrohradě a katolického ve svém letním

Časop.
katol.
L' mpereur

uexandre ll"l est-il mort cathgolique? u(Pař. 1201.

k.90]— ,Nikolajevič,zcar ský,
sídle (Carsgkwoojeblů
Selol), darovav pro ně stavební
13.1)
na 1881,
místo akostelv, dubchovní,
ů. za shranicemi
A. dubna
vládu 11818,zavražděn
Při nešťastné
proeRusy
válce nastoupil
krimské
katol.
estry (Gampsod oroval
esch. der
—.>Š_

1vojínům
vyzvánívšecka
kleru ostatní
a sv. synodu,
1705n.;
vli udatni,
poněvadž
vyznání aby
ná
trý111531
uch, Eoslal
náklonnost k zbožnosti, životní zkušenost, neméně
boženská se spojila
nazrušeno
zničení nevolnictví
jedině pravě
víry
A-a ll.
ukazem
též revoluční stránka nových proudu, styks vyni pravoslavné?

Kirche
XIX.Blátter
Jah rhdrt,
n.; Hisl.impolit.
IX,slnnsbruckl,
7lln

vlády
kajícími katolíky, mravní síla katol. církve naučil :: 19. února 18361prohlášena svooboda.
padá nešťastné povstání Polska, které zba
ho vážiti si církve katolické. A. hojně se modlí ,
čítal pilně ve sv. Písmě. Dne 21. 7.ar| 1822 měl A

oláky posledních práv a svobod, dále hrozný
s knězem Alexandrem z Hohenlohe, který vynikal
tos níhílisíy a dosvohození jižních Slov.anů
všemPraha
viz 1908,
d.r Jar
Dějiny
Ruska
svatosti, dvouhodinnou rozmluvu Ěrosil ho00 po— vO Xlxrnstol.,
11, p.Bildla,
—148,
dr. Jr./(
žehnání,
načež
ze s pohnutím
objal.
Vejež
iké přijal
důvěřekleče,
těšil se
u A--kn
a emigrant
a hor
Praha, raci
Kotrba;
[.rtan'ja
km_r'ínzíD7? % nové
větě, doby,
společnou
několika
ru
livý katolík hr. Michaud, jejž o velikonocích pro ».t'hžfck,
pouštěl z povinnosti u dvora, aby mohl ůčastníti
ských
badate8841'
Petroh.
!
(: auri,l'íst.11.ná
eobřadů svatého týdne jen na naléhání své la
R.. Pa
aříž 884.31
ak Rusko
řekazilo
za A.
vrat Bulharůl ke katolické cír vi, viz Wemóergzra
isnalkyodložil
A. cestu
doŽŘíma alnávštěvu
papeže
(Moronl,
Dizíonarío
38,10)
Zákona,
že Obraz : katol. missií, Brno 1895 str. 68 n..- Bí
Konstantinovi pro sňatek5s7katoličlkou bylo se zříci
skup okolskí, v &Říměposv
věcený,
v noci
od
auvza řenv
klášteře.
Zetajně
tří mil
následnictví, A. nikdy neprohlásil. O tom, jak své evzen
moci chtěl užívati na ochranu unábožensatví, sprave lionůluníatů zářžřtalo někŽlLk deseltitisícůŘ —žNčarině
dlností4a mravnosti, vyp
ích d(Biogr. přík
prasklo
mnnor ny
a e 5 y
sanec carmnetrestš;
e
ornuovací
v NPospkvě1856Vah
univ.!
y_Ttoa
pev ukazovaly
tak zřejmý
sklon k4e23%ato
íctví jiné
že y: budyly
pozornost.
A. ná
pežem vyhnanstvlm na Siblř,
síedkem toho začal si méně všímati vlády, čímž styk biskupů s Eape
mamč
prosili
pol
tí
biskupové
v
pamětním
spise
živly tvrdé reakce, na př. hrozný Arakčeeje\, na z . pros. 861 o zru
rušení zákonů, které církev
ni
byly vrchu. v_šak tím vzrostlo také revoluční hnutí,
čily
př. lnesmělí
() dogmatech
marn naprosili
litevští kázatí
biskupové
30. ledna své
1862vírš),
a y
které
nemá
jian
énho
cíle,
nežli
zbaviti
cara
života
(Hist. polit. látters s.v 34p.1nn.) tak že A. vážně
aspoň
nikdo
neb
1
násilně5k33rozkolu
nucen
(víz
Stim.
aus
Mariaaach
Víí,
n.).
Povstání
1863
pomýšlel na zřeknutí se trůnu. Špísovatelé připi
snjí tento obrat duševní únavě a skličeností, která
přišlo vládě
právě
vhod, uklidnění
aby33
provedla
své Řlány,
se pod
rouškou
revoluce.
něž
v A—ovinastala pr ý nepokojem národů evropských, skrývajíc
námahou vnapoleonských bojích, vlivem pietisti stvo vědělo, že vláda usiluje o úplné v hubení ná
ckých spisů protestantských
. 1823 byl prý A roda polského a katol. cirkve,oo„slití
usů 3 Po

rozhodnut
katolíkem
a učiniti
roz
olu ve svéstáti
říšíse Hrabě
Michaud
poslánkonect
pro odo
íma k papeži Lvu Xll. Řehooř XVI. to osobně tsdělil
Moronimu. Již byl P. Oriolí OSF. vyhlídnut, aby
odebral se do Petrohradu, přijal vyznání carovoa
pro odstranění rozkolu A-e-m pracoval, když přišla
zvěst o smrti car0\\č. e by car byl sto, ab od
stranil v celé říši rozkol, jest mínění na z padě
velmi rozšířené; znalcům ruský ch om
měrů \ša k
je naivní. A. odebíraje se do jižních provlncíi, pří
kázal P. Sokkolskému, převoru dominikánském aby

láky,
se ří alo,taik
není plán
divu, byl,
že šlo
s národem
v boji jak
za bytí
vkoý
ukazuje
Mar
tinovl (Étudesl87873) 8z ořiíqelních aktů, a potvrdila
skutečnost (rozbor věci viz ve Stimmon a. M.-cLaa h
V,40 n). Některé myšlenky plánu jsou: výchova
kněží na ravoslav. universitách, zbavení biskupů

Eravomocn nad klerem, tak aby od vlády všecek
vlád
n ři
mi,odvislý,
zrušení nahrazení
polského biskupů
jazyka, osobnostmi
coelíbatu, latiny,
každýap.odpor
'proti pravoslaví
za vzbou
pMělose
postupovativyhlašovati
tak,aby národ
sám
měl.
katol.
církev
za
porušenou
a
opovržení
hod
DfOk
't nvavšíěo
'al
voPI
připravil,ezac ová\ajea nejpřísnější
tajemství,
pokoj : O a abv etup k pravoslaví vyhlížel jako přání
sku v"noci domin. kostel aěpřijímal zde požehnání národa. Ýágoženské, národnía vědecké ospravedl
S Nejsvěté' ším. Na Kri
rímu onemocněl horečkou.
nění jako
tohoto
plánu vzali
na seabeAksakov,
tak kzv. slavjano
POdle úřc ní z rávy byl zaopatřen chotove e,m tilé,
Samarin,
Gílterding,_l.
Pogodin,
ZDOVédníkemcarevny, dle sdělení franc. vyslance Chomiakov. Samarinův článek „Sovremcnnyj polskij
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vopros“ dí na př., že dopustiti samostatne Polsko
znamenalo by upevniti prohnilou západní osvětu
románsko-germánskou, jeíž přední stráží je polo
nismus a která je nepřítel ym osvěty řecko-slovan
ské, slibně se rozvíjející. Základ této osvěty, pravo
slaví, třeba tudíž v území litevském a po ském

uživati vládního ruského katechismu a ru kých mo
dlitebních knih. R. 1868 Valujev nabízel ímu smír,
zaxede-Ii ruský jazyk místo národních jazyků u kato
líků Rus.ka im právem se domníval, že jet oopět

test a národy
klam, žeeodcizil.
by to byl krokpřece
k rozk,olu
by si
katol.
lstí a ženásilím

všemožně pěstovati. Píše- li Samarin, že Po 15ksumá

lecěehos dosáhla u()jednotlivých kněží v te věci
1869 vzniklvpranoslaví
kvě anadšíření
ruštiny
spolek
býti
řeč atomu
víra zachovjáua, Slavjanoílůí
klame nebot'
„horlivcůvpro
dobrodinců
severozá
zák lad“
um uvedený
ani e R.
padních úzcmí“, hlavně úsilím slavjanofilů V Pol
chové
nebyli
(některé 'iclhéváhy
naivní brožurky
přeloženy
téžSlovanv
do eštíny).
požíval sku nebylo 1870—72 ani jediného biskupa a l870
z
15
stolic
biskupských
v
někdejší
říši
polské
ob
Chomjakov, v jehož spisech dětlinská bohověda a
naivní pohrdání osvětou západu odávaji si ruce. sazen vřt i. . 1865z avedeno nově rozdělení dic—
(Viz pallnfťf'i v Rivista storicocritica, Rom 1,905
yOcl 1871 všichni hodnostáři duchovní jsou
p. 103; Konečný, Vlast, sv. )(.SlV) mýšlení vyšších stvrzováni od gen. bernátora. R. 1867 zřízen nej
pravosnavných slavjanoíilských kruhů, ovláda' icich vyšší úřad pro ciz vyznání v Polsku, mezi které
počítáno l kato ick é; 8711přeneseno zařizení to
cara, ukazu'e spis oberprokuratora sv. syn
Tolského (Rimskij katolicizm v Rossij 1876, 2sv ), do Petrohradu. ento „'slavanoíilský" duch měl za

edvck
politice prilnutí Ruska k Prusku,
nevědomossůgredsudky
zloba se které tim nezohycejných úspěchů se dodělalo a se
enován&surová
gener. guberna—
stalo nejhroznějšim nepřítelem Slovanů, nebezpeč
u.M N.
Muravjevbaby
vrátil Rusku
a pravoslavís země,
které
jim „odpradávna“
ná ným i Rusku. 11.11. zničil poslední uniatskou die
ležely, ale od pažupe skrrze Polaaky byly jim cesi chelmskou, jejiž poddaní byli z polovice ka
sjednocení;
rozkol
níků zdePopiel
ne—
urvány.
'loje est unitů.
tež jeden
hlavníchC„právních“0thi
ylo;v zvpolovice
čelo dlecese
ostaven
odpadlík
tulů k zničení
Bidloz piše
(l.
M h tolíci,
(Pam—z,Geschichte der

nion, Wien, 1880, 11,848

.

dařensenejrozsáhlejší
prováděn Rusku
věci byli
do Nejprve zakročováno mírně. Zřízen pensiouát pro
stalo
do rukou lidiplnomoci,
kten ve vlastním
nemožnl pro své zlorády, nepoctivost, surovost a dcery sjednocených kněží, kde vychovány v roz
kolu, aby potom na své muže působily. Do škol
nemravnost
ani o polské
_ltlrenešžy zaveden rozkolný katechismus, seminář kněžský
židy, kteří Nebyla
ochotněnouze
za odměnu
pomáhali
rav ev, kterého Rusové sami zvali „v_ěšatělem“, zařízen rozkolně, biskupu vzata všeliká moc nad
krá el jim v čele. Byl to surový nepoctivcc, ktery kněžími (ukaaz 2 18. června 1864), jaz k zaveden
pro pouhe podezření bez soudu trestal smrtí, celé velkoruský. Lide ohval se zprvu passrvně, neboť
vesnice dával vypalovati, číně zodpovědným za
mu bylo unie.
namlouváno,ežeb
běží opřesvědčil,
očistu obřadů
utvrzení
oklamu
řestala
'ednotiivce všecko obyvatelstvo, olupoval šlechtu, navštěvovati kostel a [':vzaljeho klíče lhne přišli
štval froti
ní sedláky.
polskýjmenování
vymýcen
ů naprosto.
V ohle.adjzyk
u církevním
Popielovivojínů,
zřízenci
s vojskem,
kteří dávkami,
nahajkou,
žalařovámm,
často uby
ta (:
biskupů, professorů v seminářích, přijímání boho továnim
těvě chrámu; kdo
slovcu, budování a opravach,rámů visrtace biskup střílením do lidu nutili k návště
ské, ba i posvěcení křížae dovolovala, zakazovala
a ustanovovala vláda. Pod 'eho hrůzovládou b 10 vešel, prohlášen za pravoslavného Podrobnější vy
líčen
ní uconte
katemc(l.9
n.), u Ville/ranue,
La
vjediném roce v oblasti ilny a Grodnna 60
Russie
e.mp24 c. 863Londýně
vycházel ruský
stelů katol. zavřeno, 10.000 katolíků propuštěno ze
list „,Kolokol“
na Rusi hiojnč
čtený,
státní služby a nahrazeno rozkolniky ruskými, cele několik
takých výjevu
re úryve
ek 7.ktery
15. un popsal
1860):
vesnice musily buď odpadnouti nebo na ibiř. R. 1848 byl katol. kostel černovický (Vite ak) vlá
dou změněn v ortho dox
oxni. Sedláci cho ili od té
Nikdy
silnice zem
ruské otolik vvimanců,
jako doby do katol. kostela sousedního. B 1 vša aké
aA-a neviděly
11. V Kazani
v několika
měsících několik set ditek evc_hnaneckých. Litera zavren a kněz odstraněn. Vláda pos ala do er
ura je o předmětě veliká. (\ iz Herren, Persécut. novic orthodoxního duchovního. který smluvlv se
ct souítran. de l'Église cath. en Russie par un an se sedláky 0 roční dávku, psal pravoslav. bisku u a
vládě, že osadmcr plni své povinnosti; avšak se láci
cien
conseillerd'Etalt
de Russie,
Paris
1842; cath.
Thefmr,
Vicissitudes
del'É lise;
Lestim/r,
l'Église
en ani krokem nezavadíli okostel ruský, ale tajně byli
Pologne, Paris 18 ; Persecut. de lÉglise en Li katol. knězem navštěvování. R. 1857, slyšíce odo
thuanie, přel. Lammr, Paříž 1873; Expositione do brotě cara, žádali pokorně za dovolení, by směli
cumentata sullec c. cure de S.P Pio DK a rip_aro veřejně viru svou vyznávati. Vláda poslala do obce
dei mali che soffre la Chiesa cat. nei dominei di policii, která žádala, aby přijali víru carovu. Když
ossla e Polonia, Roma 1866, Aus er Petersb. prosili, aby směli zuůstati pri víře otců svých, po
Gesellschaft. Von einem Russen. Lei z 187.
hrozeuo jim, že budou prohlášeni za vzbouřence.
Místo kázání dovoleno odříkávati'jen tištěné sbírky Když lm řečeno, že byli v prav. kostele, od
ověd li, že tam byli násilně vedeni. .Ro k na to
z r. 1838. Duchovenstvo postaveno pod policejní
dozor. Skoro všecky kláštery zrušeny, fary zůstaly rekl jim vládní komisař Ščerbinin, zjeviv se
v úboru senátora, obklooepen úředníky a voj—'
neobsazeny četné
katol.aniode
evzdány
církvi skem,
pravoslavn.
Lidu kostely
nedovoleno
čísti
ka endáře,
které sec_lláky sehnalo: „Vůle cara je
písemnictví polské hubeno,v úřadech a veřejných
svatá,
B_ožína
zemi; co
je
Bůhneboť
na necar jeopředstavitel
na zemi,
neposlechnouti
místnostech divadla, kavárnyg mluvit
ití polsk) za
povídánogao
pokutou, polsk
štítyObchodní
zmizelyky
zknihy
ulic, cara znažmenábbýtionecaoslušen Bohu.“ edláci uji
stíháno u ení katechismu
polsky.
št'ovali,vyzn
žegsou
poddaní,
alecrané
prosili,
vati poslušní
svou v u,
jako luthc
a Židby
i matriky nařízeno vésti rusky. Kaufman, nástupce směli
smějí vyznávati svou
čerbinin žádal ab jemu
Nigravjevův
konci 1865,
nebyl
lepší system
a řikával:
teprve na
nastává“.
Zaveden
násilný
vy jako představiteli carovu vzdali hold. Šedlci mu
vvastňovati Polaky &usazovati na je ich místo Rusy, sili pokleknouti, políbiti mu ruku, on pak dcáljim
ožehnáni. Tak byli prohlášení za pravoslavné.
k eří ma etku nabývali za babku. Přes 570 majitelu
izme ještě některé události z pronásledováni.
ožebračeno, hlavně šlechticů. V jedno m roce za
v el 137 kostelů a klášter
Za gen. gubemáto ra (Srvn. Kryštůfek, Círk.d ěj. Ill, p.
.
noci
Potapova (15868—1874)nařizovala vláda katolíkům z 27. na 28.1istop.1864 náhle oznámen a vykonán
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skému duchovenstvu, by neudělovalo svátostí sjed
ukaz
o uzavření
klášterů. Čerkaskij
připravil.
ásill maskovalo, byly
\'ajednou_
\šem řeholnikům
bylo vstá jej
|, obléci
se nocěným. Abys ehm
mezi lidem sbírány úskokem adreessy k carovi,
ašterů.
pod Ukaz
vojenskou_
hlídkou
odejiti
určit' členů
nichž obsažeena byla prosba za přije
etí do pravo
o
týkal se
klášteni,
kterédonemělyy8
slavi. Zvláštnl agenti vládní obcházeli vesnice a
kanonický
to
gnoěet
dle
bull
papežských,
a
potom
klášterů, kter zúčastnily se povstání. "ážlehd bylo
41 ženských & 152 mužských klášterů, z nich zů sháněli všemožnym způsobem podpisy; ti oby
stalo 10 ženských a 24 mužských, mezi nimi en čpgišlěziskali jednotlivce, ale předv eřejností pro
eno, že souhlasí celé obce; také někteří kněží
5npodá & tato adressa carnu
stochoy;
avšaky_i je 'ich
jmění ab_ylo
zkonfiskováno.
Mnichů byloa
, sest
asi 500;
asi poolovině podepsali. Rokul
a v Petrohradě slaveno coakázale
když sloučení.
byl několika
bylo vůbec říši opustiti. Všeck skoly klášterní za 13. března r. 1
vřeny. Pius lX prosil již 22. ubnna 1863 o milo
]
attentátnm
u_šel,)pumpu,
šrženou
Griněveckým.
srdeuství. Vida marnost svých proseb, obrátil se
(Bidio,se1.sv.
c. Hyacinthem a Tiburciem;
sv mč.sab1nsšt_ý,
spolu
Mart.
na císaře urakouského
írancouzskěho,__|
rose
za 9. září: „ln Sabinis, trigesimo ah Urbe milliaorio,
přímluvu
cara, _Opět amarně.
_Dne
na 1864
ravil v konsistoři: „Krsev
ch a nevinnvch volá sanctorum martyrum Hyacinthi, Alexandrí et
opomstu k trůnnu věčnému1proti těm, kteří ji pro burtli.“ Doba ani okolnosti umučení nejsou známy.
92.m nich,
lévají. Ubohé Polsko ! Chtěl jsem mluviti teprve Srvn. Acta s:. Septembrislll,
v budouci konsistoři, ale bojim se, že bych míče,
Salamlny
(_n.Cypru),
ol.
mpnepochybně
ujednánío ze
nalezení
S\. kř
lež(M gn;
zasloužil trestu Bož1ho,jimž hrozx prorok nespra pocházející
vedlivým. žeNe,
nechci
před son
ndcem
věčným,
jsem
mlčel,býtaibvinen
aby ml nebylo
nařikati:
vae mihl qu_la tacull Cítím se pohnuta odsouditi
panovníka, jeehož říše rozkládá se až k druhému
,
azývá se íicho katolickým, ale není než roz

PG LXXXVltlp3, 4015—4076)(_a chvalořeč o sv. Bar

nabáši__(.tlat 4087—4106, ecvky

cla b:. junius

„ur-,ze;
Nomencl.13(1903),50
93. Sau 4353).
l,si __Srvn.
., jeden
7 velikých
světců XVI. s3tol.,
barnabita, apoštol Korsiky, u. v Miláně 1533,:. jako
biskup pavijský nav isitační cestě \!Calozze 23.dubna
7. pravě
aolníkem,
vražždí vy\0'rženým
poo,ddaně
svoucírkve,
krutostípronásleduje
dohnalj
5
poccházel ze vznešené rodiny lombardské,
ke vzbouřeani.Pod rouškOu, že otlaču' e povstání, vstoupil do kongregace barnabitů, stal se učitelem
ničí katolicismus, vyhání celé n rody o krajin le filosofie a theologie při universitě v Pavíl a byl
dových, kde zbaveny jsou veškeré pomocí nábo
ženské, nahrazuje je rozkolnými dobrodruhy Kněze u věku 32 let generílem ustanoven. Byl důvěrným
přítelem
(9 listu 1904).
jemu psaných
: let
568—80usvv.KarlaB
eeřjnil C.oLocatelli
ez Pius
V.
odnnim
m
á stádunebOI
a vypovídá
je; odsuzuje
je lastni,
nuce
ným
pracím
mop tupným
trestům.
jmenoval jeje 1571 biskupem Alerie na osptrověKor
kdož mohli prchnouti a bloudí cizinou. Tento
slcc,eblahod
kde sgrnodami,
pastýřskými
rně pusobil
a takový listy
obrata v\'isitacemi
mravech
kolnický a bludařský mocnář osobuje si moc, kterzě tak
nemá ani nástupce ježiše Krista: skládá opovváž provedl že dostal jméno apoštola Korsiky. Tor
1i\č biskupa od nás právoplatně ustanoveněhpo. Ne toua aj nov žádali jej míti s_výmbiskupem, však
rozumec! Ne\í, že katol. biskup jím zůstává na teprve lšehoř XIV. pohnul jej, že 1591 bisku ství
trůně i v katakombách. .\'echt'n ám nikdo nepravi,
že pozvedajíce slovo proti takmýmto altentátum, pavijské přijall.p/1.sprohlášen 1742 za nblahos ave
za
lé0.h Srv .sbGa ulit/.r,
podporujeme evropskou revoluci. Dovedeme roze ného, 1904 11.
zná\ati socialistická vzbouření od zákonných práv Vita b. AllexandripSauli (Mislán1748), FrnS B.:“anc
národa bojujícího za swbodua viru Kárajice pro Vita dl B. Alex. Sauli _(Bologna 1878), ColomŽo,
Lettere
inedite
del
b.
Sauli
('lurin _1878),A
následovatele katol. náboženstvia, plníme svatou po
ž19049)4 Trl,eMa./led,
vinnost svého svědomí. Dáváme apoštolské pože (Neapol 1.904)
Severus, římský císař;Aslul
hnání všem, kdož v těcho dnech modlili se budou
původně
aAlexlanus
a
byl_synem
Genesla
Marciana
za Polsko; moríleme se za ně.“
kap pež. Kdo
bratranec
císaře Heliogabala, jenž
12letého ae optoval
a jméno
zarajej
z vladařů promluvil tehdáž na obranu svobody a aM
víry? Pa ež mluvil nadšeně, skoro rozhořčeně,
_ždění
lleliogabala
stal
se
jeho
nástupcem
222. Bvl
stoje, za ivých posunků. Radikální poslanec Brol
'eden z nejšlechetnějšich císařů římských;
jsa
icrio volal 7. k\ělnna 1
na sněmu turinskěm: vonázorech náboženských eklektikem, b lkřesfanům
„l,lle kmet znavený, nemocný, bez moci, bez voska, přizniv. Ve svém larariu měl také orazy Abra
hama aKrista, povolil křesťanům vykonávati boho
na kraji hrobu, treástá mocného, jenž škrtí n rod. služby veřejné a sám zamýšlel vystavěti Kristu

Jsem rozruš n ažd odu.še

Připadá mti,jako bych

byl
v době
ebořevyslanec
Víl., pokloňujnidse,
es audien
ám nci
Roku
1866 ruský
Meeeny rtpř_i

hrám. Za to však praetekt tělesné jeho stráže,

proslulý právndikbUlpi_an,byl
křesťanů.
Dod
dy A-ovelikým
padánenávistnikem
as mučedni
Pia lX. všecko
Zárovežňdobvmil
_katoliky
zu povstání,
chválepopřel!
protestanty,ž
estáli při
vládě.
sv. CecilieoboGermánům
vvítězně vis cematkou
s Peršarly
byl
'10 není ostatně divně dodal, jelikož katolicismus ctví
na výpravě p_r_ot_i
o vz ou
a revoluce je totéž. Řius odpověděl: „Odejděte;
v_ojínů zavražděn
1839 se
v Simbirsku,
1860 vysvěcen 95.17Světlakov,
na kněze, stal
váš císař snad o hrůzách pronásledováni neví. ř_ivších
2..

B__Rlskupové
umírali u vyhnannství, kněží v dolech si

se 1883 řeholníkem, 1885 biskupem možaiským,
1892 dmitrovským, 1894 kalužskym, :. 1895. Sp.

biřskch.
jich
tamj
eště
300.0 jlch
život vizR.1873
do' emnbšlovyp
ravo
ovánlíeb
u V:!lefranc/re
(l-c
ásill a vraždění uniatů trvalo do korana“
„lstoria iudejstva1
egoobjasnenija
na učenie
(Kazaňl 8v75Arabioii
„O vtvlijanike
(pk us)
1874, kdy vřáda nastoupila zase c_estu lsti a klamu, zapovědej (řikázání) Bo .ich“ (Novgorod 1877),
zakrývajic opět cile svě ujišťování
ním o opra
ob „lzloženíe u enlja pravoslavnoj cerkví o cer
ierarchii, blagodati (milosti) i tainst\ach (sváto
řadůa gosilněnlm
unie. Plus lX. promluvil encyklikou stech)“ (t.
„Nravstvennyj (mravní) charakter
z 3. kv tna 187m ActavSo.Sedis Vll, 59511.), ve které
Christa
blagohaornoelvli ),
mne
na nrav
mužným
m(_p_odv
odhalil.
Popiel lisusa
stvennuju
žlzniego
čelověěestv(.lt
„Christian
hleděl,
abyslo
listenep
lšel do yvlády
rukou lidu.
Národ obrátil
Se kAA—ovi,jenž r. 1874 byl ve Varšavě, s prosbou
s četnými podpisy, prosil dojemně o smilováni, u i

Šfuiehooo své věrnosti. A. odpověděl chladně, a
POSlechl Poplela. Zároveň zakázáno bylo latin

skie chramy, ich istorija i značenie“ (t. 1882), „Akty

sv. mučenikov)
i„ich
religiozno-nravstvennoe
čem
“(_t.
snovanie
nravstvenno' žizuizna
—
relilgijai vysočajšij obraz nravstvenno-obš estvennoj

Alexander
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Ti. kdož popírají authentíčnost knih deuterokano

žlznl—
očelověklisus Christus“ (t. 1882), ..SNlova,
nických, uváděljt mezi důvody svými také tee,n
p_ougeníja“
kva 1885, ]894)ň,.lr
stvennyj
charakter(2 sv.
Muchtásmmeda“(Kaz
dle
Mac vojevůdce.
"A. ed
mezilsvoje
což smrtí
pry'o d_svou říší rozdellel
(lekce) po predmetul ranoslavnagonkatichi vám historickým, jež sdělují, žeA. zemrel. ani b_y

zisa“ (Moskva 1889,ll.
8903 „Cerkov an li
kanskaša po pravu-l-ilprilsvojlaet1seb nazvanie cer vi nějakého podobného ustanoveni učinil Než, jak kiž
eskoj7“
(t.
„llsusgChristos
po Evan spisovatel
1_.1
Patrizi(DeconsensuutriusquelibriMach.
)
geliju“' (4
sv. oskva
„O neobchodi
knihy Mach. mínil na onomm godot
sv cerkvi“
minoveníe
(mo že či4. vůdcům svým rozdčlil království$ svc aby
mygh
(nutných)1.šariznakpach
istinností usopšich
(pravdivosti)
ěly ty spravovglí, nikoliv však, dabyv
pa

novali,
zvláště d'ž
o něco si
málod
ále (110)c
dlitba
zasmrtvé)
po učeníjuenpravoslavnoj96cerkvi“
(t.
895)SW
lalmzen,Nom1.2726—96.VS
ir že
vojevůdcovék
tí „vstavlli
po smrti
jehopraví,

skilj sv. sky, rod Z\lovgoroda,vstoupill474dokl runy“. Ostatné spisovatelé ve zprávách o sklonku

valaamského,
zal.1533.Sr
kl. alex.-svirský,
se igu
menem 1506,z.
vn. Fm jehož
vv stal
Bog.e
447—484. — 97.8sny Šim
mona Cyrenského, bratr
Rufův. Oba bratři uvádčji see.Mk 1521jako osoby
čtenářům evan elia znám. Dle tradice A. a Rufus
provázeli sv
etra do 'ma. — 98. tčp án, .rp.
' „Monasticon palatlnum chartis et diplomatibus in
structum“ (Man_ eim 179 ).tSrvn.
lll“(1895),37
k.1 vHurtcr,
Tel
eleseNomencl.
v jižní
lialii ve )(ll.7

.

života A--ova vicel
ice od sebe se různí, a všichni

hou
7.doby
mnohem
nežli spisovatel
knihy
ach.,
jenž psal
předmladší,
r. 160 př.
atu díž zaslu
huje více víry uežlio ní —K A-ovta jeho řiši vzta
vkníze Danielově několik proroctví: říše
řecko-Žiakedonská jest břicho měděné svmooli

cke sochyt Nabuchsodočnosorovy(Dn WW).
v -ova
uchvacováni
kořisti čtyřmikříd1,p'.řerychlý
Rovn ž takl naznačena
Ajes adr

btri lV. de rebus gestis

říše to
ta liči
kozlem
a roh(esmo
jeho
. král
nad
se 71.113
4
' n\elikýAm
e povstane
Ro erii Slcíllae0lregs 11í27—35“ (vyd Mura/an
85erum ital scriptores“
V. ad karmelitán
Re „Cronisti“
& s. Theresia,
(rod. silný a panovati bude anstvím mnoh m, a učiní,
což bykrálovství
se jemu libilo.
když státi bude
bude, na
potříng
jeho aArozděleno
čtyři
ij.35van der Ber he), u. v Bruseelu 1639,
o bude
větry nebeské, avšak ne potomkům jeho, aniž po
vani 1686, kdež
%yl prof.
11105.
a theol.;1684),
sp..,'„„el-l1ydradle mocnosti jeho, kterouž by on pan
ano.va1“ V dě
profanarum
novitatum“
(proti
haeresím
pes asnovaturiensis“ (proti prootest. učení o euucha jinách 71-a Vel. paatmo jest působení Prozř tel
nosti Boži, jež připravovala cestu evangeliu. iše
ristiiu,lpí)86)„,
žeCijypeussvreliglioms“ (obrana hlavně ri makedonská spojila východ se západem. Bůh vy
9). Srvn. Huf/rr,
0 volíl A-a za nástroj, jenž řecký jazyk a řeckou
mencl.jmlpeže
l2 (1893 403—404.—101.sv.mč.
v'i'hes
saloniee za haximiana. Mart Rom. 9. listopadu: vědu vnesl do říši východnních. A působením téže
Prozřetelno ti říše řecko-makedosnkábbrzy se roz
„Thessalonicae s.sv.
Alexandri
marttyris sub
prmc1pe“—1
mč. tridentský,
s Maximiano
olu se sv. padla, aby ímané tím snáze mohli spojili celý vý
Sisinniem a Martsyriem 397, byli to Ře ové z Kap chod se západem v jediný stát a aby i oni přijali
řecký jazyk a řeckévvedy Hlasatelum evangelia
padokie,
přišli dosv.Milánu
do 'lridentu,
dež od biskupa
Vi iliaa potom
řijali nižší
svěcení; tudíž otevřeny byl veškery zem
mč žez lu římskému
A. vysvěcen byl na osti ře. v. Vigilius poslal e,
Srvn. agevn.
l (1905),.
l
Ver Lexicon
h, schobihlicum
lastik něm.
byvokoh obraceli obyvatelstvo pohanské. jednooho podrohené.

dne od Foohanůjati, nuceni, by modlám obětovali,
a kdyžo odmítli,vu áleni.Ma rt. Rom. 29. kvčtn&,
35. MaiuŘVl
—103.
Tyrnavský
(vclaThessalil),
ek v XVIII. stol.,
učitel,
posleze
1755 ředitel řecké školy v Bukurešti: xp. Evy-[a

1336.Hurl_er,Nomencl.ll1906) 543. — 107.k
biskup veronský,
om.
června; není
známo, ve kterém stol žil, dle L_'ghellave lll., dle Fer
raria kol. r. 788. Acta Sr. jun us
QSL—1.08 sv.

mč.„spolu s Viktorem

a Marianem.Mart
rt.Rom

17. rijna: „Eodem die passio sanctorum Victoris,
zadnou zam 31511711va
04.(\: rkp )
'_ Srvn 12,11. Alexandri et MarianL“ —109. de Villa Del, z Vil
zván,
1805 představený25
kláštera Ušažn
v elk
:p. edieu v sev. Francii, odtud i Villadeus
mier—i,
Nomen.c
preidl, ierolmonach,
minorita, grammatik, :. kol. 1 , známý svou gram
Srvn.
al matikou, zpracovanou dle Prisciana v leon. verších
iže nad807
nVíšče
roju rěkoju
Lětopis ounionastšré—cm.
prep. Savvy,
Ve
eliký, král macedon (.,Doctrinale áuerorum“), která až do XVI. století
Šiki-eff,Nomenc.
hojně ve ško ách byla užívána. Mimo
.r.,p ,Ta

y(336—323 přch

r.). 5PoIspřemožení Peršanů bula per versus com sita“

obsah bible ve 212
tic/ding v „Monumenta ger

Tyru
y(332) Kr.)
obsadil
ukGranikua (334ppř.
au Paluestinu.
(333), IPOJos
dob tí

hexametrech). Srvn.

(Ant. aXl, a8,y 3_—6) v pr avuje událost,

maniae paedagogica"
[ (1893).
— dne
110. 5.Vl
iai-d
mlrovič,k
kevyjky kníže, jenžli
sernt
mze
února

o níž5eani

v Písm sv. aniu jin ch spisovatelů není zmínky:
A-ovijadd
vjíždějícímu
do jerusalema
vyšel
vstřícjacin
vele
kněz
um (Jeddoa
.
v rouše
tovém
ma s korunou velekněžskou na hlavě, A.s

1441 co nejpřívětlvéji přijal lsidora Suzdalského se
zvěsti o zdařeném sjednocení na sněmiulor. Po
zději utvrzoval jej v unii patr. cařihr.uGregorius
Mann\ma (listem vydaným A. Popoveín v kni7e

nejdříve
seuveleknčzi,
kněžípři
ži
dovskýchpokloníl
do chrámuse
odebralv aprůvodu
Bohu obět
„lstoriko-llterat.
sočlnenlj't
1875 obzor4 drevne-russklch
sv. mě
vojn,
nesl; když pak mu ukázáno bylo proroctví Danie (Moskva
lovo, že království perské i recké bude zničeno, nepochybně v pronásle dování Maximianovč 313
král velice se zaradoval a nazejtří ku prosbě vele snad v Malé Asii (dle jiných ve Španělsku r. 100);
knčzovč, by Židům dovoleno bylo žíti dle zákonů
spolu sedosv.Ktple.
pannouMart.
Antoninou;
ostatk., ojesjichpře
Rom
kv.:
antino
vlastních a ahyoosvoho
ozeni bylio
daní v letech neseny
s,obotních k tomu svolil a táž privilegia rozšířil | na poli sanctorum martyrum Alnexandrimilitis set Anto
ninae viranis,
in persecutione
sub
idy žijící v Babylonii a Medií. Tuto zprávu za preeside
esto quae
ad lupanar
damnata,Maximiani
et ab Alex
znamenanou jossetem Flaviem stvrzujíbtradice rab andro, qui pro ea ibl remanserat, mutato habitu
bínské a samaritánské. Nelze'rici, bbyla azcela clam educta, cum eo postmodum jussa est torqueri:
smyšlena.
p ijati byli et ambo simul praecisis manibus in i_gnem pro
do
voojska Aspoň
A-ova neni
a že pochyby,
značnou že
částdobyvatelstva
Christo injectl,
certamine, vcoro
%lexandrie,
města
tvořili
Acta Sr.eaeřio
usi, peracto
379—381—1125
m.č
id 0 A-ovi
činí založeného
se zmínka vAlexandrem,
1. Mach. 11-10,
69. nantur.“
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Alexandra — alexandrijské nářečí

vojín
k rozkazu
cís. Maxímíana
s(at 26.legie
srpnathebe
(296 ské,
) v Bergamu,
patron
_Frýburku (Phtaros) byláproslulý maják, čítaanýmezi sedm divů
městabylo
Bvr. Mart.
26. srpna: „eBr
erog mi in Gallia sknihovnouá opdn
30.í částlZ cích.
— OstatněSerapeum
srovnej

Cisalpina sancti Alexandri martyris, qui et ípse unus í články násleeicíduj
ex eadem l_egione,cum nomenDomini lesu Christi
_eačlexandrijskýdialekt v. alexandrijské
ná
constantissíme fateretur, martyríum capitis abscís re
alexandrijské filosofie nazývá se též řeckou
sione compievit.“ Srvn. Ada S:. Augustus V, 303
násl., Kulda, Církevní rok V, 218.— I13. sv. EA filosofií východní. Eklekticiss,mus enž u Řeků již
vojín v Thracii (Drizipaře), za cis. Maximiníana po Aristotelovi v doběuúpadku za al, dále měrou

rozsáhlou pokračoval,
stat.
Mart. lil.om.
slaviji_kpamátk
027. probošt
bř.; Ada Alexandrovi
Velikém se když
šírila vzdělanost
na východě, řecká
a zviá foté
Ss. Maius
kladou
k 13. k.vje—0.114
vyšee,hradský bratr biskupa pražžského Daniela. když Alexandrie se stala středem vzdělaností. Tu
jako probošt vyšehradský připomíná se 1144. Za se smísily názory řecké filosofie s náboženskými
stávalkspoluBveledůielžíté misto nejvyššího kancléře náhled
čímžpro
vznikla
řecká filosofie
výcho nívšchodnímí,
Ii a /, která
ono smíšení
se na
dvorské11.k císaři
Byv posla
nod knížete řčeského
Vladi zývá synkretickou Tvrdilos etehdy, že náboženské
slava
řeckém
radu, zemřel
názory východní a řecká filosofie vyšly zprastaré
v tomto městě daleko od uvlastí své 18.Čříjna 1146. tradice náboženské, která měla původ svůj v bož
(Letopis
\2 Pramenech
déj.č .11, Čodex
416; ském zjevcní. Je tedy cz./. rázu náboženského a
Palacký, Víncencíúv
Děj.n
35ai 44,3 l'n'cdngcsh,
dipl. ], 13B.) —1151, žid eřesský, nebo snad kře sloužiti měla nejen aby se vzpružíla a obnovila
sían ze žídovslva, jenž ve vzbourení efesském 07. spekulace filosofická, ale 1 aby seeziepš ilo nábo
ženstvílídu,
p,_t'>nzdějlí_ento
náboženství
křesfan
niceném Demetríemalproti sv.zPavlu chtěl v divadle ské
bylo zm
en ítaké, raby
za-é
f. nábožens
ský zá
promsiuvítí k1iídu,al e lid,
že je žid, ukřičel
jej (k
93.94) Někteříostotožňujíš'ej s A-em, spojeni
leží v askesi
(mrtvenínsmyslznosti),
mlyslíce
(úzkém
člověka
s božstvím), theosoíli
( římém
synem
sCgrenejskzzégho
l.). jerusalem
.
'
SkutkyŠiipnona
apoštolsk
229.— (v.
116.žid
zíráni bytostí Boží) a bohokiídství quietismu ).

K účelu tomuto se hodila výborně filosofie pytha

z pokolení knnéžského, přední z tech kníožat gorická a platonská; než také názory arístotelské
kn žskych,
se shromáždili,)Ny ěkteří
vynessmíní,
íl Ože
nad
Petrem kteří
a janem
spojovány synkretismus
s nábožennskými
ideam
mí
odními.byly
Rozeznáváme
řecké
filo
1.4 Lysimach, bratr aílonův, alabarch n ná a stoické
čelníkl alexandrijský S'ušíl, Sk. ap., str. 46, nesdilí sofie židovské (Filo, enž allegoríckou methodou
toho mínění.

Alexandra ]. mě. v Amisu v Paflagonii za pro
následování Maxlmíanova; Mart. Ro
cm 20. bře
enz
„Amisi'm Pa hla onia sanctarum septem mulíerum:
Alexandrae, lau iac, Euphrasíae, Matronac ,julíanae,
Euphemiae et Theodosiae uae inconfes. fide:caesae

sunt,
easque
secutae
sunt Círk.
erphutall
soror
ipsíusf'
Atta _Ss.
ili, 83—84,
Kulda.
rok et4.63
—2.
panna

rozumářskou spojuje Písmo sv. 5 filosofií platon
skou, aristotelskou a stoickou), pak no
pytha

gorísmus (ApollonioszTyany)a
pythagorlckýglato
nismus(C_eisaus),zatřctín
novy platonismus(Pio
inus)

A.jz

.stol. svou vlastní slabostí &vr

tězslvimnučeaníkřesťanského Srvn. Dr 705. Kac/mik,
Dějiny filosofie 80 nás
Kdř

alexandrijský kodex, řecký rukopis Písma sv.
a mě. v Ank ře v Galacíí (li/lalallAsie) roku 304. zpočátku neb z polovice V. stol., psaný krásným
Mart. Rom. 1 .
„Ancyrae' m Galatía s. Theodoti písmem unciálním na jemném pergamcné ve 4 svaz
Martyris et sanctarum Thecusae, ejus amitae, Alex cích foiíových, celkem na 773 Iístech 32 cm vys.,
andrae, Claudíae, Fainae, Euphrasíae, Matronae et
julíthae
virsnum,
quaeservatae,
a praesídeiapidíbus
primumadprosti
tutae, sed
ei virtute
colia
iigaíís in paludem mersae sunt: quarum reliquias
coilectas cum Theodotus honoriíice sepelisset, com
prehensus a praesíde saevissime dílaníatus est, ac
demum ense percussus martyrii coronam accepít."
Akta mučednictví napsal očítý svědek ilus. Srvn

Ada S: MaíuslV,147—1(ul,da

2 3 zm šir.; na každé straně letext ve dvou sloup
cích,
z nichž
má 49—
ádoeke20_ Ép
menech.
Slov každý
nerozdčiujc,
přízvukún
Obsla
huje
v prlvních73
svazcích (630 Král.
listů) 1219—149),
ccelý SZ (až
aGen.
14*- " 151-5,16—9
ve

čtvrtém
svazkujan (143
listy) 95130er
NZ (vyjma
Mat. 1—25',
650—85,
2. Kor.4'celý
320—1
adva

listy sv. Klementa. Napsán byl bezpochy y v Egyptě
Círk.rok lil, (Hort
a Ceríani kladou původ jeeho do íma); roku

389—391.—3. sv. rnč., císařovna, manželka Dío 1098dostal se darem do knihovny patriarchy v Alex
klecianova r. 302 srvn. Acta S:. Aprilís 11,842, andrii, odkudž i jméno jeho. 2 Aliexandrie přenesl
[(u/da, Círk. rok lil, 148
jej do Konstantinopole Cyriil Lukaris, patriarcha
Alexandre d o m ] acqu es, čeunýbenediktin kcn zprvu \ Alexandrii, potom vKonstantinopoii, a o
po síru Tomášovi Řoe darem ar
Ř'rejzaclelmaurínské,
n. v Orleansu
1653, z. v studiem
Bonne slaijej1628
-ouvel le 1734, zabýval
se s úspěchem
lovíl., králi anglickému. Ze soukromé kníhovn
;;). „Traité du královské byl dán 1753britskému museu v Londýn
flux
ef du reflux
matllematiky,
fysike aa mechaniky;
„Traité kdež chová se dosud; slove tudiž také „Kodex ion

général des horloges“a(tlm1e7r“ (Pař. 1726).
dýnský“ („Cod. Alexandrínus Londinensius“). Ozna
AlexandrieVe(1,v illešávó'gua),
zal.částí
332 čuje se písmenem A. Cn ného rukopisu toho po
Alexandrem
Dolním E pté město
v západní

lícím Středozemské už ll Brian Walton při vydání londýnské polyglotěň
(1657) Starýč7ákon vydal ve 3 foliových svazclc
gioře
od jezera marjútského
A. byiapo
ímé nejlidnatějším
městem (Mareotis).
starého světa.
souc s úvodem a četnými poznámkami Baber r. 18816—2
(V..T. gr. ex cod. Aex cur H Herveji Baber otí
sídle
e
m
Ptolemae
eovců,
vzkvetio
velice
avstao
dsel
těno bylo 250 ex. na pap. a 12 na Iperg.);
střediskem duševní oživota lleilenů. Vzápdn
vydalfaksímile
r.
Woideva
Fottotypické
vydalo
části města bydlili vlětšinou Fg laně, v části stredni, _,Zákon podobným rzpůsobem
Delty na úzkém prruhu země

bríltské museum 1879—

Sýkora, Uvod

V'né Basile
ía n.v Brucheion
ruchíon, Bruchiumj),
Písma sv. Nového Zálkona ],rv214—215, Sedláček,
bydiiií
Řekové,
předměstí (\lfr
východním
Zídé.
nádhernéjší částí města bylo Brucheion, kdeNnea Úvod do knih Starého Zákona7
lézal se palác královský, museum, obrovska biblio
alexandri ské
ská lituríle
v. lit dialekt, jímž mlu
hke 4—7.k00000
k,nih) akademie, mausoleum Alex
alexandr-i
náře í řecký
andra el., divadlo, chrám Poseidonův, hippodrom, vilo a psalo se v Alexandrl
ríi; v. čl. alexandrij
gymnasíon, obelisky, sloupy a j. Na ostrově Faru ský preklad, jakož í či. řečtina NZ.

Obr. 88. Faksimile jedné stránky alexandrijského kodexu.
.
(v levém sloupci 1. op. sr. Jana 5, 0—27; ve sloupci pravém B. ep. sv. Juna calm)
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alexandrijský
zaujímal
provincie:
vědecké
cen) a-ho
p-u týká,
est
překlad5 zda
knih
Egypt,
Thebaidu, patriarchát
ibyí, Pentapoli
a měl ve
lV. stol. se
Mojž.
nejzdařilejší,
ostatnich
knigles
historických
řilý; méně zdařrlíý
jesta Kazatel
překlad přeloženy
knih prorockých
103
biskupství
pod 4bískups
metropolity.
evan rijský
elisty didaktických;
arka
byv založen
y stolecOdalexan
ža my
nadmírua
nabyl velikého významu následkem polit. významu otrocky; méně zdařilý je také překlad knihy Jo
města, katechet. školou a v ník. bisku y, jakými bovy. Nejméně zdařil se překla knihy Daniele
byli: Demetriuus, Heraklo
ysius, etrra zv. proroka, tak žeejiž v prvních dobách církve svaté
Athanasius. Patriarchovi asmu náležel nejvyšší stu místo něho užívalo se řeckého překladu The odo—
et't církevního důstojenstvi v Orientě a značná tionova, kterýž také později místo onoho byl při
ojeen k a-u p-u.
shodu e se v podstatných
moc
světská.
Sněm
ktEolskýma
381
přiřkl
sice před věceech se zněnímAmassoretským; v odřízcrrých
nost biskupovi „Novéo
ale patriarchové
Tímotheus, Theophilus a Cyrill dovedli ještě uhá jednotlivostech od něho tu a tam se liší, a to ak,
jiti čestného postavení A-e. Te rve oětováni že podává zpravidla recensi starší a lepší, je
onoho snesení na sněmu chalcedonském
1 a od tudíž pro kritiku textu massoretského omůcxou
astým opisováním vloudilo se
adnutt patr. Dioskora a téměř všech Staroegyp velice důležitou.
anův (Koptů) k monoiysitismu přivodilo úpadek. časem nemálo omylů do a-ho p-u Když křesťané
Orthodoxni patr rchát a. 7tu.lo
bmezen z a--ho 15-ud okazóvali Židům, že proroctví 52 na
P. ježiši se vyplnila, Zidé namítali, že tovvpů

na
přistěhovalě
eky, kteří
jakolžto
oblíbencivlastně
dvora vodním textu hebr. není. Aby_ tedy křesťané ne
zváni
byli „Melchlte“
(v t.t),
. „cisařští“,
„královští'" Z patriarchů této doby známě ší jsou:
Eulogius (v. t.) a Jan Almužník (v. t.). 'it ězství znalí jazyka hebrejského přesné svěděli, co v textu
Kůvodnímjest,
přirovnal
Ori enesa.
p. svého
kpův. věku;
textu
ebr a k ostatním
6)překladum
řeckým
islam
mu 638
zbavilos tal
Melchíty
pa co v a--ém p-tt nadbývalo, naznačil zvláštním zna
tríarchat
jejíchž
80 let och_rany
osiřelýmcísařské,
0d7507biyl
Melchlté nepříznivýmizzkakony i surovými proná mením, co v něm chybělo, to buďz jiného řeckého
sledovánimi ut skováni, klesli v nevzdělanost mnozí překladu doplnil, anebo sám přeložil a hvězdičkou
odpadli. S Fot em odělili se od tma; těm ř všichni jakožto dodatek označil. Toto dílo Origenovo na
zývá se „hexapla“ (v. t.) a a. ;. hexaplon opra
jejich
bylitímodgůrci
unie.nabýval
im vlc
ce vený slove „textem hexa lárním'n Oproti tomu na
klesal palríarcnově
čet Melchitů,
v tší moci
nad
zván obecně rozšířený, rigenem neopravený (: ).
nimi
nezřídka
dávasídlili
1 jim patri
archupatriarcha
ze svého kplský;Ods
XVlll.
""U 900019, t.j. vydáním obecným,arteho jedno
archové a. v Cař hraddě teprve od 1846 zase
v Egy tě. Patriarchovi podřízeno jest celkem asi duše
překlad).—Žídé
po
hlíželi „70er“
zprvu k„zobecnělý“
a—u p-u s(t.velikou
'ctou. Nejen
SOOOCRtší;
titulární
metropolité
tvoří spolu
s jest
ním v synagogách Hcllenistů, 5nýbrž i ldů palestin
sv.
synodu.4—
La
y.; a., zřízený
1218,
ských bylo dle a-ho p- u 2 Písma sv. veřejně čítá
pouz
atriarcháteml1stutilámim.
0 obyvatelstvo
ímskeo- atolícké
v E ptě (asi 57.000)
pečují apo váno a dle něho uváděli sv. evangelístč a apošto
štolské vikariáty v A exandrii, Adenu, Assuanua lové místa ze SZ; prvním pak křesťanům hebr. ja
zyka neznalým byl také jediným pramenem, z něhož
pretektura v Kaíru (v. čl.
t).
výroky Žoží
starozákonní
čerpati mohli.
Později
ovšem
'dé vzhledem
k námitkám
křesťanův
a. ;.
alexandrijský
ecký
překlad SZpřeklad
z textu (Septua
puůvodni o,ntha).nejstarší
hebrejského. zavrhovali, ano ustanovili dne 8. měsíce Tebeth
ečtina tohoto překladu není mluvou klassiků, nýbrž
veřejnýk
půst,
poněva
žprý
v Ptolemea,
tento den,inapsán
byl
reck
ý
Zákon
za
času
krále
přišly
„nářečímobecným _ (Stál
lsxroc zomý“, promíše
mnoty na svět za 3 dny, a stal se onend
ným _alexandrismya hebraismy, ano i slovy eg
glypt lsraeli těžkým, tak jako onen, ve kterém při ra
sk)'mi. Nejprve zhotoven pbyl překlad patera nih víll sl tele (zlatě))“ — Církkví řecké až po nes
Mojžišov
v
ých
velflIl.
Kr.
za
pa
a
nování
Pto
jest
a. ;. tím, čím latinská Vulgata jest církvi la
lemea ll. Fllad a(285—247) v Alexandrii, odkudž
název jeho. Drlcm tímto knihovně alexandrljské tinské. Starých rukopisů a-ho n-u zachováno jest
e
,
nichž nejznamenitější jsou:
přibyl nový vzácný skvost a zároveň bylo hvo dosud
vatikánský, alexandrijský a Sinajský, vesměs ze
ěvno
naléhavé
potřeběsamě
náboženskcéh,
jelikožv idě
egyptští
(v Alexandrii
byloj 11.60000),řecky
Starého
Zákona
hl. n. V.
stoleti. 69—7
Srvrzt. Sad/děti:, Uvod do knih
nmeluvíce,
řeckéhoprekládány
překladu Zákon
nalMojžíšova
dosud
alexandrijskés ynodzy.ZpřečetnýchsynoclvAlex
měli. Časem
do řečtiny
také ostatní
konaných nejdůležitější jsou tyto: 1. synoda
hebr.
knlihy, takpř.žeKr.
za všecky
panování
Ptolemea
eta klo.
hebr.
knihy ll.
SZEuer
byly andril
konaná 231
riarchou
Demetríem
proti
Origenoví,
kterouž
byl Batn
rígenes
prohlášen
za nez
ůsobileho
vy
přeložen? kjakž
vysvítá ze slov
Oda
všž předmluv
Ekklesiastiku.
..4 p.vnuka
vyhověSirachova
vl nábo učovati a zbaven důstojenství kněžsk ho 2. syno
ženským potřebám e yptskýchhŽídův, a protož 306,nna níž byl sesazen Meletius, biskup lykopolský,
chován ve veliké úctě. znikjeho obestřcn pověstmi. původce schismatu meletíanského (v. t.;) 3. synoda
svolaná sv. patriarchou Alexandrem 320n cb 321,
kvgkládá
Arísltieas,sěvm
žid, jenž
byl důstojníkem
lovsk
stráže,v
k bratru
Filokratovl,krá
že kteráž vyobcovala z církve Aria a jeho přívržence;
král Filadelfus, clrtéje obohatítl knlhovnu svou v 'e lt.gšnoda r. 339, která _ospravedlnila sv. Athaínasla
žalob Eusebíánů; 5. syno
oadar. 345,n
sv.
rapeu
e
rekladem knih Mojžíšových,
vyžádal si od velekn ze jerusalemskěho Eleazara Athanasius dal stvrditl snesení sněmu sfrdíckého;
hebrejský text zákonaa muže znalé hebrejštiny 6. synod r.362 zvaná „sněmem vyznavačů, ob
r řečtiny; Eleazar poslala mu prý 72 učence, z kaž novila snesení nicejská, vyznala víru v božství
děho pokolení po šesti, kteří v Alexandrii na ostrově Ducha sv., odstranila nedorozumění mezi církví

Faros žv 72
dnech
zhotovili.
Talmudv
vuje,
každý
z překlad
mužů těch,
od ostatních
od )ra
len,
zhotovil překlad celý a překlady je ích prý se úplně
shodovaly. List Arlsteův uznán v ak již sv. Jero
rryrnem za nepravdivý. Nicméně vznikl vzhledem
k domnělým 72 překladačům obvyklý název pře
kladu toho; nazývá se okrouhlým počtem „Septua
glnta“ a vytýká se znakem LXX, u Řeků 02 0. Co
Český slovník bohovědný ].

řeckou a latinskou v příčině slov OÚUÍG, vfťÚUW

tnc. persona aj., 7. snnoada, kterou kona! 363 sv.
Athanáš a po 111poslal $)nodální list cís. joviní

anovi,
obsahující
vyznání
nicejskě
jakožto
základ
ravověr
rnostr
.
a,399
svolaná
patriarchou
heoíilenr, která
odsnoudílaučení
Orígenovosv.
a jeho
přívrženců;
9. syn.4
Opod předsednictvím
Cy
rilla vydala dogmatický list proti Nestoríoví s 12
18
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anathcmaty; 10. svn. 452 schválila snesení sněmu tato škola zanikla, když r. 395 do Sidy v Pam
fylii se pře
esídlil. A.: . k. má nesmrtelné zásluhy
chalcedonského;
syn. 58;hodčím
pod předsednictvím
patriarchy
Eulogia1.bylar
soudem mezi o rozšíření a utvrzení křesťanství, o biblickou kri
dvěma stranami Samaritánů,zkteré hádaly seoový tiku a exe esi a o křesťanskou s ekulaci. Avšak
znam místa Deut. 1815; 12. r. 633 monotheletský
pěstujic
príliš
a'llešorický
výkla
Písem poblou
sv. na
ala příčinu
k mnohým
patriarcha Cyrus, hledě způsobití sjednocení svých úkor slovnému, 'lav
\ůj ůěel obrany křesťanství byla
přívrženců s tlzeadosiány, scktou monofysitskou, N enim. Pros vu
vydal dekret k tomu směřující, není však jisto,
dána
cklekticismu,vČybírajic
ze
všech
filosofických
stalo- li se tak 2 usnesení nějaké synody, k tomu
soustav, co k obran a rozšíření cirkve sekho
ůčeilp svolané. Srvn. Haft/e, Konziliengeschichte
alexandrljští idé (Alexandríni, Alexandríáné.

alexandrijské škola katechetické (It) rňg za
Alexandrii
v Egyptě vůbec
sedli. Měli hrámidé vv Leo
ontopoli a(zbudovaný
kol.
rrmaewc óLóaazahim; Eusebius H. E. V.] 3. Alexandrijští),
150 rKr.), cNomosu a Heliopoli, zůstávali však
byla vyučovací
řádně upraveným
ústavem
s určia \e spojení s erusalemem, kde měli s nagogu
tou
meetodhdocírkevnírlž
Jako idé
měli nižší
Aalexndrii, ač ostatní o )vatele'
vyšší škol (beth--soíerim, kde se zákonu a ději (Skutp ap. 69).
jich
se stranili, požívali přízně úřadů, protože
nám náro a \yučovalo, a beth- midraš, kde Písmo
vědecky se vykládalo), tak vznikly též u kře obchodem přispívali k blahoobytu města; měli
sv
v
ého
čelnika
zvaného „“alabarchus , jakož
stanů podobné školoy. nižší, v nichž křesťanské
pravd jednoduše se vykládaly, a vyšší, v nichž i vlastní své zákoony, jimiž se slpravovali. Apollo
posluchači hlouběji ve smysl těchto pravd uváděni byl žid alexandrijský (Skut. ap.

Alexandrin. dioec.1.ln
Amlerica, biskupství
byli. T_vtovyšší školy utv oříly se kolem apoštolů,
jich vzdělanějších učedníků
otom učenců, Alexandrie \; Kanadě, zřízené pap. Lvem X.lll
18,pQOodřiz.
metropoli
kingstonlské;
atol.
far, 19 kostelů,
4 konve
19 kn.,24.000mk
16 řeholnic,
ícter
erí z pohanství
a své 14
světské
vzdělanostike a křesťanství
učenosti naprestoupiliř
obranu křesfan
2500 žáků v katol. školách.n rvním biskupem stal
ské
použili.
Takovouv školu
ljustin
M. vvíry
Rimě
a sv. lreneus
Lyoně.utvořil
V ll. sstv.
!.
měla “se Alexander Mac Dounell (u. 183
Armenorum,ékat200001.
arménské43fary,
biskupství
v Ale
sofii
umusili
církevní
učitelé íilo
své xandrii
církevaŽidum
krutý bojaproti
gnostikum,
pohanské
vE
2000katol,
kostelya

zbraní.. zbraníma svých 0 růců přizpůsobiti a
škol vhodně upraviti. Nejznamenitější skoly v této
obě b iy: v A1exandrií,Caesarei, _lerusaemě,
Sidč, E esse, Nisibi, Laodícei, Scythopoli, ímé,
Antiochii a Karthagíně. ejstarši a nejznameni
téjší Lest
suúplně vywmitým
vědec
ym škola
rázem,alexandrijská
obyčejně kateclietickou
zvaná.
V prvních počátcích svych saahá až
íob sv.
Marka Evan elísty, který v Alexandrii první kře
sťanskou cír ev založil; měla nepřetržitou řadu
svých představených a okolo r. 180 na počátku
panování Kommodova převzal ejí řízeni Pan
taenus, ktery byl od učedníka arkova na víru
obrácen, a vedl ji až do r. 212. Poněvadž Alexan
drie byla sídlem řecké učenosti sevvšemi jejími
filosofick' mi soustavami, dále židovské učenosti a
konečně etných křesťanských bludařství, tu nutně
vzala na sebe tato škola učený ráz, stala se kře
sťanskou universitou, kde duchovní a také vzdě

kaple, 6 kn ží též šk., 5 domorodých řeholníků, 5
dom
omrodých řeholnic. — 3. optorum, koptický
patriarchát
v Alexandrii
v E stiJ
y otě,
znovuzř.
89pape
žem
Lvem Xlll.
bullou „Chr
Domini"
1895.
4.
tulární patriarchát alexandrijský. — 5

Statietllorumv.Alessandria.
Alexandrinus codex v. alexandrijský ko
eAlexandrísab, Cajet. v. Alessan dri2.

Alexaandristé byli v XV.a
1. století Aristo
teiikové, kteří vykláda ice Aristotela řidili se ře

ckýmivykladatleli,
Alexandrem
z Afro
disíe
(žil kol. zví těKr
r., lišíce s
Av
roistů, kteri se řídiliarabskými vykladateli, zvláště
Averročsem. A. doospěli k deistickému naturalismu
a k učení o smrtelnosti duše lidské. Poněvadž
jejichn ázory odporovaly učení křesťanskému,hhl
saíi,
arabští,
že co jest nepravdivo.
ve filosofii
rav,Áako
tvo, filosofové
může býti ve
víře křesťanské
rejich názor 0 rozporu mezi filosofii a zjevením
laní
zbraně
rotl útokům
rlstovo Židů
v ne-a -b1 opět zavržen na 5. sněmu lateránském 1512.
ekíiIaikov:
nacházeli,
a z roven
učení pohanů,
porušenost se zachovávalo. Na této škole vyklá
ejvice mezi nimi prosluli Petr Pomponatius,
Ondřej Cíísalpinus a Simon
kind
dalytusevedy.
vaechny učebně
světskémethodě
vědy, ale
t,ak aby.ř. a.
Alex
xna o-něvské lavra v Petrohradě, zal.
Kristu
a zařízení
dochovaly se nám zprávy jenom kusé. Přednášky
1710 na břehu
řeky Něw ěvskěho
a Černénad
řič védy
na pamět
kn. Alexandra
Vle
daly se buď v souvislé řeči nebo v rozmluvách. vitězství
Uč101 se v příbytku katechetově; určitých hodin
učebných nebylo, ale vědychtivi přicházeli do domu
katechetova po celý den ano i v l'lOCl. Když by
valo žáků príliš
mnoho,
míval
představený
pomocníky
(Pantaenu
s Kíe
enta,
Klemen školy
ri
ena). Predstavený školy neměl stáléhon platu;
yl--li nemajetným, pečoval o jeho výživu biskup,
ale ibohatšíl Laikové a žáci jeho přispívali mu
dobrovolnými dary.
času Konstantina Vel.
zdá se, že se dostávalo škole istátní podpory.
Vrchní dozor ke škole měl biskup
Ač přeti
staveení vedli si jako filosofové, aby tak křesťan
ství rouchem filosofické soustavy kryli, rece po
hané i za tímto rouchem vypátrali křesťany, kteří
nezřídka byli ze školy i'ed soudce k výslechu
vedeni. Ovšem učitel měnil často byt 1 poslu
chárnu. Představenými této koly po Pantaenovi
byli v 111.stol.: Klement Alex., Origenes, Heraklas,
s.:tol
Dionysius Vel, Sera ion a étr M.; ve
Makarius, Didymus íepý a Rhodon, s kterýmžto

tech 1713—1714zbudován tu dřevěný kostel Panny
Ma
arie a ři něm dřevěné celly pro mnich),a
klášter osídlen.
Brzš ylv
potom
na místě
staveníkostel
dře
věných
vvstavěny
buudovy
kamenné,
i klášter. Kostel zasvěcen ke cti sv. Alexandra
.\'ěvsékh:o k ozkazu cara Pettra l. přeneseny

1724 do něho ostatky světcle
toho
]z kláštera
miro-roždestvenského.
R. 172)
založen
byl vvladi
klá
šteře metropolitní chrám ke cti nejsv. Trojice,

1753
byl dostavěn,aale
prozaložen
vyskytnuvši
se trhliny
ve
zdivu
zbor
ořne
nově
1776 dle
plánu
architekta Starovaa a "dokončen r. 17190;téhož |„roku
30.5sr na přeneseny do něho ostat
sv. Alexan

dra

vsskchooz

kostela alexandro-něvského. Větší

ěáššN
ost7atních
vystavěna
době
1. K budov
rozkazuklášterních
cara Pavla
l. 1797 vmona
„|
stýr obdržel název lavry a vykázáno mu třetí
místo po kl. k)jevsko- pečerském a troícko—sergiev
ském. Nyní jest v lavře 12 kostelů: l chrám svato
troji cký 75 m dl., 42 m šír., 62 m v.ys (s kupoli
...
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a křížem), ikonostás jest
: ital. mrainmu a s obrazy
l.
kimova, z jiných
obrazů zvláště vynikají:
„Z mrtvých vstáni Páně“
od Rubense a „Zvěstování
Paanny Marie" od Rafaela
Mengsa. Ostatky sv. Alex
andra
ny ěSOu
v ná
dhernéuložen
stříbrn
rakvi;
chrám Zvěstování Panny
Marie, 3. chrám sv. Alex
andra Něvského, 4. chrám

sv. Seergia,
5.c hrám seslání

sv. Ducha (vystavěnv 1819

až1822),6..chrámsv heo
dorra a sv. Mikuláše,7
chrám archand. Michaela,

kaple křestní v domě
metropolity, 9. chrám sv
Lazara na starém hřbitově
lazarevském; 10.chrám P.
Maiie, potěšeni zarmouce
ných, ll. chrám sv Miku
láše na novém hřbitově a
Obr. 139.Alexandre-iiěvskú luvm v Petrohradě.
12.chrám P. Marie na tich
vinském hřbitově. Naz
padni straně kláštera jest residence metropolitova; což zřejino i z formy liter, která je starší na epi
na téže stran
aně, a ta
a straně se\erní a jižní tafu Aberkiově než na epit. Alexandrově. Mimo to
jsou příbytky mnichů, představených kláštera iná— pak nápis Alexandrův odstranil ještě iinou nesnáz
městných bískupův, v rohu severozápadním umí v nápise Aberklově. Epigrafové totiž nemohli
stěna sakristie s bohatým pokladem, v jihozápadním
v seznamu
bískupův
nalézti
místa
(Pitra híerapolských
ho položi mezi
Papiaproa
knihovna; vedle kl chrámu má místnosti komitét Aberkia
duchovní censury. Lavra podřízena jest dozoru Apollináře); a tu nápis Alexandrův ukázal, že
petrohradského metropolity a s_pravována duchov Aberkia nutno položitl z Hierapole, stolice Papi
ním sborem sestaveným z předních hodnostářů ovy, nad ře ou L)kus ve Frygii zvané Paeatiana,
kláštera. Klášter má veliké jmění, mimo jiné patří
do Hierogole nedaleko Laodicce vc Frygíi t'astné.
inu řada domů na Něvském prospektu
toho
(spoluhistorickým,
s nápisem
Alexandros v i\lexan
Aberklovým)
jestiiápinsAlexandrův
eeýrmrndokumentem
Alexandrov
„O prepodobnom Efremě
nejen pot\rzuje, že koncem druhého a po
Slrlné i e e tvorenijach, patrologičeskij
opyt“ átkem třetiho století byly ve Frygii kvetoucí
ne1.28.
(Vjatka 187) Palmitrí, Nom
!.
osad křesťanské, nýbrž dokazuje též, že se tam
křes anství skrývatí nemusilo, neboť e itaf teii
Alexandrův protesso
napisr vmHiei-orfps'rloll.
nalezen
Angličanem
' R. v1882
Hieropoli,
i Aberkiův)
na místě ve
eřejn m.str.(Srv
iltzewrkiTumpať/l,stál
Archaeologie
křesťan.
59
městě Frýgie Šťastnér(Plirngía s'Salutaris, Secunda, gakož
'
Parva), blíže Synnady křes anský náhrobek jakéhosi im.)
Alexandra, syna Antoniova, postaveny r. 300
Alexanen.:]loee.
v.
Alessano.
Alexej v.
xij.
irygické čili r. 216p
r. Nápis řecký na něm
vyrytý, v němž jegnotlivá, snadno doplnitelná
Alex
xějeevl. ]Alexander, rodem žid (původně
písmena zubem času zaa,šla zní vcčeském překladu slul Vuli Nachlas), u. 1820 přestoupil k pravo
takto: „Slavného města obyvatel náhrobek tento slav 1860; .r). řadu spisů hl vně na obranu ná
ještě za života svého jsem si učinil, a_bych tu hozeiiství křesťanského proti idům: „Toržestvo
zjevně svého času lůžko měl pro tělo své. Jméno [vítězství]christianskago učcnija nad učeniem tal
mé Ale an,der syn Antoniův, žák pastýře muda ili dušepoleznyj [pro duši užitečnýl raz ovor
neposkvrněněho.
At' nikdo ve hrobě mém christianina s iudeem o prišestvi Messii“ ( eiro
někoho jiného nepochová. jinl'akanechť za trest za hrad 1859), „Bogosluženíe, prazdiniki i religioz
pilatí
pokladně
římské 20001
mé obrjady igněšnich evreev" (Novgorod 1861, 181%,
ieropoli
100321.
r. 300, drahé
měsíceotčině
šestého,
ještě za mého života. Poko kolem jdoucím a těm, oby) i bščestvennaja
Evreev, ichbiograi
nrašči,
predrazsudkí, žlzn
s priloženiem
kdož pamatuí na mne.“ ento náhrobní nápis, avtoral“(t. 1868), „Besěd pravoslavnago christianina
slavným de ossim a Ludvíkem Duchesnem svě iz evreev s iiovoohraš ennymí 17.svoich sobratij
domitě prozkoumaný a zároveň přesně datovaný, ob ístinach svjatoj věry i zabluždeniiach talmiidi
má veliký význam zejména rot,o že slouží ne
českkiehr s prísovokupleniem stati
'
malou
mčrou
důležitého
napisu Petro
1872, „Byv
věd.
Novvgor
orodmonastyrí
1875, 3. i vyd.
Aberkiova
(v. t.k surčení
31. data
B_.,ylo
ototiž prokázáno,
etrolrrr. 1897),
ij evrej
za
mo
že oba náhrobnís nápisy "1811několik \'erršů (na našestvo“ (Novo rod 1875), „Kratkoe opisanie
počátku a staršího,
na konci) &společných,
z epi Ntovšorodskago urevskago penoklassna o mona
grammatu
žem mo ovyi'iatých
nápis Alexan
“(t.
„Uvaženie evreev k svja čennomu
drův má aspoň jeeden verš přejatý z epitafu Aber

kiova, jelikož autor nápisu Alexandrova, nedbaje
metra epigrammatu, položil misto jména Alierkiova
delši jméno: Ž/llešavó'gog Ayrwvzou. Byl tedy
ná is Aberkiův předlohou nápisu Alexandrova,
z ehož jde, že nápis Aberkiův je starší nápisu
Alexandrova, pocházeje z doby pred r. 216 po Kr.

|sittisaiyu
ob izučenii žízní
ego“
8)„ i1zashotlivost
,Očerbi domalpéěej
nej 1 obščestvennoj

e\ reev, ich věrovanija, yd.1189,
prazdnilki, obrjady,
ikaga1"(t.1882,2.
.'

tatlmud
roli.r
1897), „Obraščeníe iudejska o zakonnika v christi
anstvo, osobenno zaměčate noe po svoini chara

kterističeskim čertam“ (t. 1882), „Ob obětovannom
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Messii, po povodu tolkov sovremennych evreev
talmudistov i malověrov iz christian nepravo
mudrstvu' uščich ob lísusě Christě“ (t. 1886 vyd.
18.
„Loslědnaja paschalnaja večerja lisusa
Christa“ (t. 1891) „ religíoznom dviženii evreev

byt vo episkopa?“ (otíšt. v „Člen-Sia“ moskevské
spol. histor. 1867, v dílku tom dokazuje, že mniš
stvo ruské neprávem osobilo Sl výhradní právo
k důstojenstvi biskupskému; pro tento spisek bylo
A-ovi mnoho vytrpěti, zvláště od metropolity
moskevského Platona); O blagorodstvě i prei'mu—

irasprostraneniichristianstva
meždu krov“
nimi“(t.18861895),
„Upotrcbljajutli evrci christianskuju
t.1 886). šěestvě _ženska
Srvv.n Palmmi, Nomencl. ,
—29, Bo . cnc. l,

535—536.
— rodem
2.1 an z ( elkě
an), Rus
vynikající
rozkolnický,
7 'spisovatel
aro
dubě přip
pojil se k sektě Theodosia Vasileva
(„aTheodosěevců“)
a zabýval
maliřstvím.
Uvalil
sebe nenávist svých
someserců,
když snažil
se
napraviti
legitimním;01$ňat7ky,i
za
ložil
sektupokleslé
zvanou
„Novo
encí“
GLÍSpisy
jeho
zůstaly
téměřmravy
všechny
v rukz.
o

pitnij (lstoričeskij
slovar
ikatalošsíili
starověrěeskoj
cerkvi)
uvadi
jich
2sbiblioteka
nicch jsou
nejdůležitější: [kně;žstvuj"
„lstorija o běgstvujušěem
svjaščenstvě
A. hájí mínění,[sběhlém]
že své
ceení udělované bisku
pravoslavnými jest nc
platné, broji piotl přijímání zbělilých popův a po
mnoho cennýcch zrpráv
ěinám rozkolu
(vyd. Tichonravov v „Lětopisy russkol literatury“
1862; Subbotin v Moskvě 1893), „O tajně braka"

(o svátostí_manželstvi).
Srvn.rralíř
Palmieri,
n, ruský
obrazůNomencl.
svatých
v XVll. stol. (pracovalruv letech 1661—1666). Srvn.

pola“ (Petrtrohr. 178—;1jest to pře—

klad
spisku feminei
orneliasexus“).
AgrippyVr„Deo nobilitate et
praecellentia
tyto e'ho s
: „Slovar eretikov ioraskolm'kov“,
„Kratpjat
oe ěnstej
načertanie
istorii greko—rossiljlskijacerkvr
na
razdělennoe“,
„Opísa cmoskoov

skago
buntal
(vd.\|y kalichizis.“
„Russkij Archiv“
„Sposob
kak lprlepotavat
Srvn. 1863),
al
mlerl. Nomenc .i,
Alexl na1. Mor.
(Alexlius v & s.
„. 1689
Mi
kulově
17.Andrea
roce vstoupil
dov řádu

piaristskěho; dolkoněiv s výbornýmoprospěchem
studia_fůsobll
let jako protess
siích
ř dových, pobyl18rektorem
kollejeo v Mi ulově,
dvakrát zvolen za provinciála, v prázdných chví
lích obiral se hlavně studiem mravovědy: z. ve
Vídni
; xp. „Epitom e theologica de Summi
Pontificis auctoritate cum adiunctis universae theo
logiae scholasticae conclusionibus“ (1721), „Corp
clusiones theolo icae de sacramentis iuxta doctn
nam n eici
octoris Divi Thomae Aquinatlis
Bublicae disputatlonl expositae Nicolsburgi

Ravimký,
„lstorijarusk
v lap. [mg.n
ollegiound
scholarum
piarum“ (Brraus
no
Antw
twortbtichlein
archeolo
03.0oěbš.
1856. škol ikonop.“
van Alexějeyí
, ietrichslt<euinianocrag—
kněz pri moskevské katheurále sv. Spasttele delrgBibliKschensHistorie in zwey Theile abgethei
(.Spasskij sobor“), potom uě tel náboženství na let des alten und neuen Testaments, und er
kleinen Schuljugend in den Gymnasiis P. P. Pia
petrohradské ruskou
škole voenskě,
al se vydavati
první rum scholarum Teutscher Provinz, von enem
encyklopedii
ostrannoe
ole“ (Moskva
1793—1794), kterou však0 dovedl to iko k pismeně
B; mimo to .rp. „Kratkoe rukovodstv ok udobnomu
poznani'u znakov po greko--rossíjskomu cerkov
nomu is isleniju pokazujuščich vremena lět. i kakim
obrazom Pascha Christianskaja, post půstl
Apostol i proěie ostatnij razdnikl pereměnja
'utsja ili perechodjat“ (Mos va 1787), „.Akathist
lžitie i služba prepodobno mu Stefanu, episkopu
Permskomu“ (t. 1799), Akathist islužba Svjatomu

Dimitriju, mitro oltitu Rostovskomu, čudotvo

dieses Ordens zu Nutz in Druck gegeben im Jahr
1740“ (\Vildberg),„111eologia moralls methodo
piana et potissimum doctrinali in Tractatus quin
que dispertita: quibus pro materiarum diverSitate
accedunt casuum conscientiae complurium reso
lutiones, ac SS. oneilii Tridentiní Canones de
lnstitntione et Sacramentis, atque in gratiam illo
rum, qui disputationibus scholasticis delectantur,

bene multae quaestions disputatae.. .Adiiciuntur
duo s_npplemenía et
aestiones canonicae de
censuris et beneficiis ecclesiasticis“ (Kempten a

(t.
1801).—
5.
rAlexejěviě,
spisovatel
církevní
t)(Vlll.
sto u v největší
Moskvě ruský
1727, Augšpurk 1757). Srvn. Hardnyi, Scriptores piarum

stud ovval na aakdemii slovansko-řecko- latinské, sccholarum
42—45, Srl ar'/la Kurze Lebensbe
načež působil od 1752 zprvu jako jáhen, pozdě'i schreibun en 92—93, ar,/ar Nomencl. ll“ (1893),
jako kněz při kathedrále sv. archanděla v Moskv , 1550.— %.jan, nepochybně malíř brněnský, vy
1759 ustanoven katechizatorcm při r_noskevské

kostel
malovalv Boskovicíchn
1781 oltářní obrMazr sv. Stanislava

pro

universitě;
17711sltal se protojerejem
při zmín
něné
kathedrále;1ó_p.„č
o dostoinstvě
i iolzě
Alexia (Alexle) le Clerc Ctih., n. 1576v Re
katechizisa" Z(Moskva 1759), „lstlnnoe blago estie miremontu z rodičů zámožných a zbožných. Ne
christianskoe, dokazannoe protiv bezbožnikov, ja mohouc vstoupití do řádu klarisek, jak si byla
zyčnikov,židov i magometan“ (t. 1,1800;
jest přála, založila sama kongregaci, jejímž účelem
byla hlavně výchova dívek. Se svým záměrem
to
překlad
spisu aHugona
Grotia De veritate
reli svěřila se Petrovi Fourierovi, enž jej schválil.
gionis
christi
a)e_, „Pravoslavnoe
ispovědanie

věry katholiěeskija | apostolskija cerkvi vostoěnyja“
(t.1 1,769 1781), „Cerkovnyj slovar ili istolkovanie Nová ta kongre ce zřízena v ana—iy1617, sta
novy sjejí Anapsa
ředstavenou
'výkladl rečenlj slavenskich drevnich, takoži 1110 stalas
., jež :.sv.16Petr Fourier
osv. kongr.
ritu pro
jazyčnych bez perevoda položennych v svjaščennom odn
pisanii i drugich cerkovnych knigach, s priobšěe Škoumuavši život A--e prohlásila ji 1899 za cti
„nieemněkotorych
cerkovnych
irmolslovivnov
prelo v Sv.
LimoAlexia sestry, ženská
rováníkongregace
nemocnýchzaložená
a vy
nnych l
stichl
privedennych
setpeennych
pervago glasa“ (jest to nejdůležitější jeho dilo,
ulěovánl
4-) chudých. ( ř/etm/mclter Die Orden u. Kongreg.
prvý ruský pokus o bohovědnou encyklopedii; l.Aleitianě (někdy též Cellité zvaní), sdruženi
v.d 3 sv. Moskva 1773—1776,2.
35
skládající se z laiků, žijících dle řehole sv. ugu
Petrohr.51794,3
vyd. 5 sv. v Moskvě
1 15—1818, stina, která m za účel ošetřovati mužské ne
d. s.v Petrohr.1817—1819),
„Razsmotrěnie
:siovenskoj staropeěatnoj knigi Apostola, kotoraja mocné, obzvláště choromyslné, a pochovávatl
ispravlena doktorom Franciskom Skorinoju iz Po mrtvě. Vznikli ve XlV. stol., když mor zvaný
locka“, otišt. v „Opyt trudov volnago rossijskago ěerná smrt v Evropě zuřil, tehdy utvořili se
-sobrani a pri moskovskom universite tě“ 1873, spolk k ošetřování nemocných a poccohvávání
,Razsužddenie na voprovos: možno-li dostojnomu mrtvych („lolardové“, „chudl braatřl“) jeden ta
svjašěenníku, minovav monašestvo, prvizvedenu kový spolek byl založen na středním Rýně od
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na Křt ve městě Rabu (Arbe_)_na ostrově téhož
jakéhosi Tobiáše. Členové _jmenovali se nejprve ja
jména (1454), křestní kaple přiidóm ě vroTrogiru
Chudí bratří; v hulle papeže i_11genialV.ž143_l)sluji
1467), kaple sv. Jana při témžc hráměv(l468aaž
Cvelllté(cella—
_ hrob; bratříh robaři). volívše si
Alexia
Římského
o(v.
t.)z
htronaa
zasvěti
staveb
renaissančníchx
(.st1)
472),
kteráž
jest 2 )ne“krásnějších
dalmatských
vše mu klášterní kapli v Cáchc
r. 1462 dostali
siu), 1. met ro
jméno A. Žili nejpne ve společných domech
A1e_xlj,Alexej (rus.:
beze slibů, řídíce se stanovami biskupů, v jejichž
polít
a
ruský,
od
Rusů
_jaklox
s
větec
ctěný, n.
diecesích žili. Papež Pius ii. dovolil jím 3. ledna
154
59 skládati slavné sliby,aaSitx tus 1V.dal jim pil
vMoskvč
golety
1293— v Moskvě,
v 20. roce
vstou
do kl. mezi
oxav enske'ho
1340
stal
M

1472 řeholi
Au
učustina
a udělil
rozličnéX1.výsaoš,
náměstkemg
až
které
od juliasv.ll.,
rbana Vlll.,
Klementa
(17 ) se
1353),
kterýžto metropolity
iřad zastávalTheo
po 2nosta
let; (1328
352 stal
se biskupem vlaaim
mčřským; po smrti T_"heognostově
taloy.
Utvořily
se 4provincie:3. flanderská
l. horno—
rýns
ormsu,
2. středorýnská,
r.
1353
dosáhl
důsto
enství
smei_ropolity
kyjevsko
moskevského
i
vsikusl
žil
se
horlivě
pro
a 4. i(..brabantská A. rozšířili se i do Pol.lska. Přes

toto rozdělení na provincie byly kláštery většinou spěti vlasti, úpicí pode jhemtatarským
l,iak se
zdá, ještě sjednoccn s církví katolickou. y/_ 1378
samostatny, a jen a--é prov. středorýnské měli až 12.
\
ch
—3155 přeložil z řečtiny
1722
Francouzskou
revolucí
utrpspolečného
la kongrc provinciala.
ace A--ů velmi
mnoho, tak No
ový 7ákon (dle jiných starší text dle řeckého
že se ani sliby nesklá ali; k novému životu po znění opravil). Rukopis tohoto překladu chovaný
vstala teprve r. 1854 v áchách („mllosrdni bratří v čudovském klášteře moskevskem vydán 1892 ve
cášští“ ). Stanovy A-ů byly od Apoštolské Stolicc
tototyg.
reprodukci.
(Srvn. Mure/011,
„Cerkovno
prakti eskoe
i naučnobogoslovskoe
značenie
si_a
nova potvrzen
představený
sídlí Vj
v1870
CáCzliáCh.
Dle téc ;ogenerální
stanov jsou
poudřizeni
anskago perevoda Nova o Zavěta v trudé sv a

lavnimudomuStolicí
vCá a0skládají jednoduché sliby.
F_římoApošt.
chách podřízena vět
šina ostatních domů
rl-ůV, ředevšírn 15

filiálek cášsk' ch, né
které domyv ak (jako
eusze n. R., 0
lviněn.R., ve Weiszen

see u Berlína a šest
klášterů v Belgii) re
formy ne řijaly, ale
nedávno prijaly aspon
slib c
by
ej
starši roucho A-ů
: bylo černý talár se
škapuliření a kapu

cou, ašedlvý,později
čem' plášť,_nynitalár

obr
ádovými
se r. kapulíňem
(viz
p_atrony jsou sv. Ale
xius a sv. jan z Boha.

Vele

A-ů povstaly

tiltelja Aleksi'a“ v Bogos.

Věstn. 1897 a 18

lýž: „ ud0\ sajau rukopis Novago Zavěta p
ležitli sv. 111er
)Z ostatních spisů jeho
vydányty'to,Poučeníe k christoljubivymchristia
m“ (vjd.
„Pribavlenija“ sv.
ouči
teolnoe
poslanio“„Gramota
(vyd. Neeov
Čtenie"1861),
nastruevp
Cho vr,_,Dušepoloznoe
'.(vyd Pavlov

v „Pamjatnikl drevnerusskašo kapnoniěeskago ra

l,lO_0./1:tSa'__5l.eb
, 33—

2. l_31inskij, ruský poustevníkžnfl.1,722 sloužil ve
vojště 20 let ako prostý vojín, oddal se životu
asketickému; od
d1800 žil v simonovskem klášteře
v Moskvě, kdež z. 1812. Srv
rvn. „leroschimonach

Aleksii, podvižnik moskovskago Simonova mona
( vyd., Moskv301891),-R1mkeviť
v Bog.
,532—534.
—
ným mnéenm Lavrov

Platonov
Theodorovič),
„. 1829,
rof. (Alexander
a-d.uch akademii
moskevské,
stal od
se
1878 bisk. nmožajským, 1883 bisk. dmitrovským,
_1885arcib. litevským; :. 890,
„Obětovaniia
i(rgoročestva o Christév \- pjactoknižii Moyseevom“
,(,85ribavgenija k t_vor
.
oskva

un»Archímandrlt
svjatago sioannta
Damaskina“
sv
XVl, 1857),
Porfiríj,
nastojateSt.pra
voslavno' cerkvi pri imperatorskom rossijskom
(Collesti
posolstv v Rimě“ („Dušepoloznoe Čtenie“ _1866),
Obr. 00. Alcxian.
ncs), zvané
čer
ného oděvu lsvého
„Pamjati m. Filaryeta: očerkvego dějatelnosti í cha
(t. 8681),
„doV 18670akolik
sjašlčenlnoslužiteli“
(v„Christiansko'ě.
Ctenic"
většinou „černými sestraml", 'ež rozšířil se po raktera“
Německu a Belgii, jsouce po řízeny bu díeces praci A-o-vých čelí proti těl kdož1 zalsazovali se
nímu bisk punnebo provinciálnímu představenému
Alexiánů ídi se též. řeholí sv. Augustina a pečují o reeiormu církevního sou nietví (zvláště___JJroti
prot.
univ. N. K. Sokolovu),
jsou to': „P
01er1
vopr osmosk.
v pravoslavno
russ'l'toj cerkv1“'(v
o
nemocné
špitálechdesi vordre
soukromých
dor_nech. bavlcnija“ sv. XXIV,
(Srv.
Helyol,veHistoire
s
111.41nn;
„Vtoraja apologija po
no
/-"a!sm__ger,
Geschichte der kirchl. Armennflege (2. novomu voprosu“ (t ), „Tretja apolooag'lj
vomu voprosu“
„Mos
kosovvskija_ eparchialnyja
344n ,',Ilamóutlnr
Orden u. Kongreg. ]. 479 ___nn.
Vědomosti“ 1872), „Predpolagaema' a reforma cer
se. 1873); dále
Alexievič Spiridoin, u. v Zitomisliči v chr__ kovnago suda" (Petr horad.
cegoviné 1769, pravosl. mnich, 1788 odebral se do sepsal A. společně s A. S. Pavlovem důležité dílo
Dalmacie; vzdělav se v malířství, maloval oltářní „Pravila sv. apostol, sv. soborov vselenskích
obrazy; posslézze byl farářem v Zadru aadmini
ipoměstnc ch i$ sv.vn.otec
s tolkovanijam_i“
sv.,
Moskval
Palmicri,
Nomencl l, (3
35a
strátorem
biskupstw dalmatského
s. 1841.
Aiexil (pravosl
ndřej (Alcksijcv
Andri' a Drača—
— 4.stud.
ro ným
jm_é_nemRžanicyn
(lvanovič)ž,
na duc
akademii moskevské,
1837
i,n Andreas Alexu (Alexíus)de urachío, „ 1813,
Dyrrachlnus), stavitel a sochar x
stol.., =__ vstoupil do stavu mnišského, 1843 stal se rekto
v Drači z rodičů slovanských žil v Dalmacii, po rem moskevvského semináře, 1847 rektoorem mo
nejvíce ve Splitu kdež :. 1504. Jest to nejvýteč ske\ské akademie, 1853 hss_kupeml.dmitrovským,
nější umělec dalmatský oné dooby. První jeho
1857 iulským, 1860 tauridsk m a simferopolským,
známá práce jest kaple sv Kateřiny v kostele sv. 1867 arcibisk7upem rjazanským,1876arcib
tvera
licč Gospoda i Spasitel
Dominika
tu(14-18)M
ostatní v jeho
jsou:
kaplevesv.51eronyma
a Mikuláše
koste eráce
sv. našeg'so lisusa Christa“Í (\ „Pribavlenija“ sv. 1
na počátku XV. stol.
též Aiexlánky čili

Cellitky
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Alexljev — Alexius

, „O
preblagoslovemlioj
— materi
Go
51847
o &
našeho
llsus Chr l"sta děvě
(1. sv.
Vll., 1848
EV

., etchozavěltnoe
učenie
o tainstvchraniteljach“
presv. ro“lcy
(1.
sv. Vlll.,
„Ob angciach
(t.),

.. <.=

„0 tainstvv':1kresntaI Christov7a“ (t.

1

Pa lmíeri,adov
Norne(Nilkolaevič),
1, 36—37—l5.
Vinogra
11 rodným
d. jménem
uc
alkademii
petrohrgdské,
varchaeologickc'm
právnilckém lyceuVDemi
lově
arosiaavi a
institutu

petrohra
ském, 1881lav
vstouplil
v stav mnišský téhož
a stal
se ieromonachem
anudroněvské,
roku sv. synodem posl n dlo Pekingu jakožto člen
ravoslavné missie;11888 vrátil se a žil vkyievské

tajskim učenym o christianstvě' | jazyčestvě, i obzor
kita“sko--cerkovnoj rimsko- katoličeskoi litera_tury
XM. po XVIII. si." (t. 1889), „lstorija biblii na
Vostokě, s obrazoom metoda i uslovi' bla_gopr
rijat—

nych l _neblagopriiatnych eja perevo am i raspro
straneniju
s chris 1889—
tianskaju 5cerkovju
u razchny
rodov“ (Petrohr.
5); „Drevnc-patnarchgil

nyja dinastli carej Assuro-Bahilonija, takžeiEvreev
:Ma3
gometan“ (l. 1895).Srvn. [ almzen Nomencl
37—
Alexijev v. Ale xi.i

Alexinskij EuthxymiusMichailovič

u. 1813,

na kněze vysv.„.1844,
od: 1845
duch semináře
1882,
„Sv.prof.
Ambrosl,
eplskop
avře sv. Theodosia Pečerského; .r). „szo rděia moskevského,
telnosti zapadnych christianskich missij v Kitčia“ mediolanskii“ v „Pravos. Obozrěnie“ l [. rvn.
(K_az
1886), „Trudy zapadnych christlanskich
v. AlexuLs
[mia-í, Nomencl.
missij v Kitaě“ (t.
, „Kitajskaia biblioteka PaAlexios
lučenye trudy členov imp. rossijskoj duchovnoj
Alexius (Aleksxa,uAlexej v. i toto heslo) 1 ea
i diplomatičeskoj missii v Pekině s riloženiem
nos v.římsko
Ai
katalogu, črt ežej i risunkov“ (Petror rad I889), s. sAndreav.
—3. B uhl ar, xdle některých ie
hisntorlků
katolický biskup kyjevský, vyslaný z iniciativy Bo
o
„lstorijla
angloamerikanskoj
Petrohr.
1889—1891),
„Missionerskie biblii“
dialogi (3
M.sv.,
Ricci
s ki leslava Chrabrého od papeže Benedikta Vlll. 1021

Obr. Dl. Alexius : Květné: Nisuopni malby v kaplignrcihiskupnké residence v Praze.

Achius
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Ob.-. 02. Sv. Alexios. (Ibi—u.7.1km. Ihdla.

z Bulharska do Kyjeva. Ale jelikož velkokníže jaro chodním: Navštívení P. Marie; 3. v poli jižním:
slav I. byl cele nakloněn církvi výcchodní,m usiIA
brzy Rusko opustili; vrátil se do Bulharskau kdež Sv. _lankáže zástupům; \ levem rohu tohotoM)?I
isem:
IE lVS
zemřeL Srvn. la.d 4/1r,a/mm Z dziejów Košciola vmalována
PLSNENSIS tabulka[sná
PIN
99“; u„DAIN
tabulky Aspatřuje
se postava muže,leež jest autoportrait maliřův;
1,15, Datum/it:.,
Wia(Hnězdno
domošč o 1biskupstviáieKi
ow
skiem
Rzym.-Katol.
1883.
I-aco'l
v poli severním:
]an křtí pozadí
P. Ježíše,
5. v poli
nierisv. (A. alco rins, de alconeriis), fl.
_západním:
Tanec s.Sv
Salomy;v
drobný
pvý
Leden
ze sedmiFzakladatelů
řádu, z71.ve
MaPresby
Iorencii
1200, obchodník a servitského
měšťan, nepřijal
po jev Stětí sv. Jana (viz obr. 91). Na klenbě
táře kaple vliv
jest mistrů
malba "benátskýchR
„Nejsv. Trojice“.1614
Maytobyt
prema
kory po založení řádu svěcení na kněžství, sbíral prozrazují
loval nástěnné malby v kapli sv. Václava v me

jako
bratr
tropol. chrámu sv. Víta v Praze nákladem velmožů
ruční reholni
práce, žil
po almužny,vvkonával
založení ř du ješt e77nejhrubši
let,
1310 ve věku 110 let. Památka v Mart. Rom. 17.11

v breřádu
viři a servitského
v missálu pam.
všec_h sedmi
telů
11. ún.
5.
s.zaklada
Fr an

cisco (r dným1jménemtLaelius), synovec pap. Lva
XI., \ríl11(Řě1588vt_nupil
1604
řádu bosých
karmelit.,
stal se prosí ciálcm
a do
posléze
gener.
detinitorem; důstojenství ckardinálskěho, jemu na
bízeného, zvyd.
pokory
nepřija
ll;
; sebrané
spisy
asketické
v Lyon
ně a1633,v
imě
1670—1671
(2 sv.); z nich vyniká zvláště „Thesaurus paupe
rum ad thesaurizandos thesauros i_ncoelo“ (vyd.
v Turíně 1872, ital. překlad v Sieně 1879). Sivn

českých
(srvn. str.
Podla/mHilbert,
Iltěeltro
sv.
Víta
v Praze
226—23
3.)
ggrvn.chrám
Chytil,
„Umění v Praze

za Rudolfa II.“ 1261,
960, ty'ž, Ma I"ll“

stvo pražské XV. a XVl.
k
28,1 7.
.. .= A. sv., syn patricia Eufemiana (Euphemianus_)

a matky Aglaisy
(Aglais,
Aglaes), vstoupil
po vůli
svýchrrodí
v man
tlsvlsspannou
jménem
Sa

binou, však před dokonaným manželstvím opustil
v den sňatku svou nevěstu s jejím svolením, o
tom putoval ke znamenitým chrámůmvve svět
žil naposled v Edesse mezi žebráky v předsíni
chrámu Matky Boží. Poněvadž jej lidé pro jeho
zbožnost velmi ctili, chtčl odejiti do Tarsu, ale loď

se
ho Nomencl.
v. abalov
7. I Komnenos,
Harla-,
111505907),—
%—907.
—6. a s. Jo byla zahnána do přísta u římského. ak dostal se
bratrovec císaře Is'
zm
mocnil se trůnu byzaant
skéhho 1081 jelikož ktéměř celá Malá Asie nalézala
se v moci eldžuků, obrátil se A. sprosbou o o
moc k papeži Urbanovi II., jenž na synodě v C er
montu
tuleQS al hlásati křlŽOVČtažení. Úspěchů
křižáckého vojska dovedl A. využití pro iozšiřeni
svého panství v Malé Assil; 1108 donutil vévodu
normanského Boe ima.d byood něho řijal Anti
ochil \: léno. Uvnitnřu
říše potíral sektyQgogumilú a
Pauliciánů. Zúčastnl se 1112 osobně disputací

po 17 letech opět do ím
ma, kdež otec jeho přijal
jej jako chudého poutníka do svého domu, v němž,
pod schody ydle a mnoho od domácích služeb
níků trpě, kteříž jej za blběho pokládali, zase 17
let prožil. /. prý 417 za papeže Innocence !. (40
až 417). V ruce zesnulého nalezen list s jeho životo
pisem, z něhož rodiče a manželka jeho poznali,
kdo tímto žebrákrem byl. — Legenda tato vysky
tuje se v ruzných versích, podávajících jádro vy
pravování celkem stejně, odchylujiclch se však

vzhledem k dějištia

k podrobnno.stem Nejstarší

sslán
Petrem
arcib. omilánským,
jenžSrvvy
byl doChrysolanelm,
Ktple v jednávat
unii. 7.1.118
jej pouze
Clia/mzdou, Alexie omnene(Pařiž1904). —8.Stvu verse
„muž neuvíádějijména
Bož
k vrsesvetce,
syrsnazývajíce
á, pocházející
asi

dites. patr iaarcha k(onstantinopolský

1025

vyd. Amiaud,
„La Le
ende
syriaqžue
de
s. Alexis, lhomme
de Dieu“
Paríž
1889),jež
smrt

až 1043,aj.)
některá
sňatku7 sedmého
stupně
uvcřcjeho
'nil vynesení(oc
M1 ne
CIX)(
—749 a světcovu klade do Edessy. Nejstarší versi řeckou
8
.Srvn. furler,
omgncl. ]“ 903),97
jest hymnus (kanon) ke cti svétcově, složený hymno
9. z Květné Daniel („Daniel Lexa“), malířgčc
Ii s 1248,
řec.znění v Anp.Ball. XIX,241).
ký, 71.v Plzni. Roku 1599 ozdobil klenbu kaple
ve stol. IX. (at . překl. v Acta
v arcibiskupské residenci pražské malbami nákla VrafemJosefem248
7í7měvyskytá se jméno A--ovo po prvé kolem
dem arcibiskupa Zbyňka Berk zDu.bě Na klenbě
7,kdyZ patriarcha damašský Sergius, od Sara
lodi, rozvržené štukovými oz obami ve čtvercové
cen ů za
vyuzř)
y, pr i kostele
aventinském
sv.em
Boni
facia
ožileyn
kláster,
jenž zván
byl klášte
sv.

pole střední a čtř'ři pole lichoběžníkové kolem Bonifacia a Alexia, zdá se. že Sergius v ímě ve
středního
pole roz ožená,
sezachranuje
tyto výjevzy
vpoli středním:
svatý Jspatřu'í
Jan Křiitel
na známost uvedl le endu o sv. A-o-vi Sv. Vojtěch,
Velízl knížete Jaromíra, jejž Vršovci chtěli usmrtiti jenž v klášteře tom žil v letech 989—992a 995—996.
složil Iat._homilii o sv. A-ovi (otišt. v Acta 3; u
tim
m, žeKronika
si jej za
terčvšíírůasvých
(srvn.
Da lsius
dra. I'. Híplera v časop.„
limil,
česká
děj.čzvolili111,
69—70);
toto thema zvoleno bylor patrně vzhledem k tomu, storalblattt. die Dioec.15rmland“ 1 ; P. Mllall.

zDubé odvozován od domnělého Vojáček, v _časop. „Blahověst“ 1895:

eč sv Voj

věrného sluhykknz jaromíra Hovory; 2. v poli vý těcha ke cti sv. Alexia“; srvn. jašek-Knín, Svatý

alla — Alfeus
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Vojtěch 267—270). V martyrologiich

ani v jiných

ir

RX

jeho mez
malcb
cí
a; zonna
i svzasluhují zmínky
Rvosso Fiorelntino
liturgických knihách. cirkve západní nevyskýtá se 2
Mikulášem" 1518 (pinakotheka v Peru
a
jméno
A-ovozáp.l
před stol.
Památka
sv. A-a17.
koná
se v církvi
čcee, X.
v církvi
východní
bř. donna se dvěma klečicimi světci advěma aundělwy"
1521
(dóm v Citta della Pieve), a Madonna se sv. _Iulianou
Život A-ův podobá se velice životu sv. jana Kaly asv. janem“ 1532(pinak. vPerugii). Z. por. 1')53.—
bity (v. t.),naz čehož
někteříobou.
(Falconiuns, Manmarm,
illemont)
usuzovali
idenličnnst
St. Alexius Leben (1843), M. RE:/tr,n'Die Fassungen 2. Orazio, malířv Pecru ii, syn8pred., „. kol. 1510,
(pinak. v Perugiiu),
der Alexiuslegende mit besonderer Berucksichti ml.: „Zmrtvýchvstání Pán
„Mystické zasnoubení

ng der
mittellcnglischen
(Vídeň 1905),
Nil/c:,
Ka1.9
1,
—1
4" 2.Version
— Ve středověku
byl
.život sv. Alexia oblibenou látkou pro 2 racování
' rosaická ibásnická. Z nejstarší známé eské ver
. ovane legendy, pocházející asi z poč. XlV. set 1., '
'zachovala se pouze část konce (0 papeži u mrtvoly

sv. Kateřivn(y“1548

seum v Louvru, v. obr. 93)„,

::"bastizin"r12:76

ana
onumkán,
n. v Salernu kol. .oT
img
(vádómě
“apcruggskěrnx
2.1583v

prof. inatlieinatiky na universitě v Salemu, theolog
a kazatel císaře Karla Vl.., z. v Neapoli 1742; JP.
„lstoria degli Anni Santi dal di ioro solenne com
minciamento sino al pontificato di Benedetto Xlll.“
světcovy,
nařikání
matčívně a nevšěsltino). (Neapol 1725), „Vita ed uftizzi del vescovo sc
Zlomektentov
vydalotcovo,
Ne'beT/eý,vČM.1142
až 145. Obsahem shoduje se skládání toto 5511at.
le condo gli ammaestramenti di s. aolo e la conti
endou, uveřejněnou v Acta :..qu
. 251—253. nuata disciplína e spirito di s. Chiesa“ (t. 1728).
rosaické zpracováni české nalézá se v passioná— Srvn. Hurter, Nomencl. "* (1893,1) 59.

lech
rukopisných
1 tištěnýcĚ;
: rukopisu
ního otls
je V. Aeberký
v ČM
str. musej
139 až
1.42 — V basilice 5\. Klementa vŘímě1 jsou fresky

1725,
působil
v Neapoli,
kdež:vstou1763
„Divo
Alfan
ano
Kaajetán,
71.1710,
il do.j;l“.ovJež.

zlone appagata overo raccolta di notizieeepre

ze života sv. A-a z once X1. stol. Sv. 4. zobra ghiere divote“ (2 sv., Neap. 1757). Hacker-Sommer
1
zuje se jako žebrák s poutnickou holí, anebo kterak wgz
schody otcovského domu (srvn. Deml,
Alfanus (Alphanuse), lčstoupil kol. 1055 do kl.
ikonogr. ll, 53—54). Na obraze Zikm. kudla v ko
Monte
Cassino,
stats . e1l .Gorpatem
v Salemu
1058 arcib
tamtéž;
o.sIul svými
vědoa
sttele přichází
vyšehradském
se onenA-ovi,
výje\ by
legendy,
kde
papež spatřuje
k zesnuvvšimu
vyna mostmi medicinskými a rovněž i jako básník hymnů
list, jejž ruka zesnulého svírala a jinemu vzíti ho
atheolog.y jeho hymny vyod. Uglidli, ltal. sacra Vll,
nedopustila (viz obr. ).
32.80(
.X, 47—Od
něho ne eochybně
po
chází lat.ypřekl.
Nem48)._()
a Splsu
natura ho
887).
alfa" a11.
omega
Alfa
vPe minis“ (vyd. llalziumgfš,oLipsko--Praha 188
Domev. 11-33.
co di Pa
:!:.
mgli, 71.
nasi

1479—1480, přítel Ratifiaclůvm,jehož vliv

díla
z části
otištl. v M7“
Hurtzr,
Nomenc.13
(l ::',l)PlL CXLV
,l Vl,l 1213.

Altar
arabi, aracb.tilosof, „. na konci lX. stoL, z.
vpr ych naň
jehoFra
pracích
jest patmý
působili
Bartolomeo,
Andr.(vdelpozdějších
Sarto a 950 v Damašku, v logice a lysice následoval Ari
stotela, v učení o Bohu byl novoplatonikem. Byl
přívržencem íntellektualismu; jeho methoda kom
binována z Platona a Aristotela. A. zpracoval ve
škera odvětví věd své doby ve velikém počtu
spisů:
Vlel
líký Albert
byl vlivVel.,
A--ův
na křest.
(rundisalinus,
To máš
Akv. scholzastiky.
a j.z
čerpali. Srvn. Boer, Gesch. d. ! hil. irn Islam (Stuttg.
1901), 98 misi., Drž/origi, Aliarahis philos. Abhan
dlunžcn (Leyden
ouč. slp.
89franc.,“vyd. ve sbírce „Science
et Religion“ spis, ,Aristote“.

A.,1faro_|osn.16..8(Viguera\'Kastiisku),vst upil
do Tov. _lež 1653,byl]7prlolessorem
morá
\igmé
(probabiliorista),
-.
Byl jedním
z 9kexaminá
torů, jimž pro posice 7Qzuesnelovyk posouzení byly
S\ěřeny, jakož i jedním z 10 examinátorů Fe'nelo
ových Maximmes des Saints" (dobré zdání 'eho
rlveř. v „Analecta juris pontificii' 1881,
.

Některá
jehohpojednání
o iciae
robabilismu
pojal
Cona
cina
do svých
spisů„ Vin
Societatis
jesu“
„"lhleologia
christiana“.
Alafaro yGomez
juan de, špan. malíř,u. 1640
v C: rdové, z. 1680 v Madridě, napodobitel Velas
quezův; v Cordově ml. snceny ze života sv. Frann
tiška v ambitcrch kláštera františkánského; „Anděl
Strážný" (v kostele S. lsidoro el real v Madridě,
„Nanebevzetí Panny Marie“ (v nár. museu madri
Skmé
m-)

Alfeld
Alf
ej v.v.AAfugustin
s.
rlu

Alfe
astensla“
(1906),

z Ah eldtu

AOgelrzius,
cca. Huf/er,
1293 :p.Nomencl.
„Chronica
1070—
1293 Srvn.
"8

Alfeus
(Alphaeus,
apooštola
Matouše Alo-,aíog)
(Mar. 2“. ]. otecoLeviho,
2. ec ap.
Obr. 03. Allani: Mystické zasnoubení sv.—Kateřiny.

Jakuba Menšího(.oMt 103,Mar. 3', Luk. 615?Sk. ap.
im.) Bratr jakuba Menšiho byl _loset; matka jeho

Maria (Mt. 27, Mar. 15), jež byla „sestra (neb

Alff — Alfons

2. část sv. X11.;Lyon 1704) ímorálku
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(..:/>sv. V1.

F(řibuzná)
]ežíšov“ čkteřím
a nazývá
se že
„Marie
leofášova“matky
(Jan 1921).
míní sice,
tato
Madrid , 17226._
Srvn.
11"(1893,
Marie byla dcerou K1eofášovou(Theoiylakt, Albert 267,
12
3. deHar/er,
BalboaNomencl.
porcíonář
a tarř
el.,
o.m
,dsv. Bonav.), jelikož však ženy
nazývsá„( t byly
ne 83)l,pokládá
otce ný
rž dle manžela
(srvn.
1“ Luk.
ji většina
exe etů
za manželku 1eofášovu(Euth m1us,_lansenius, al
met,Cor1uy, Schegg, Schanz, . uši1,Fi11ion, Knabe
bauer, Weiss, Keil). Z toho jde, že A. jest týž muž,
jejž _lan 1925nazývá„ Kleoiášem"

(Kl—(07153) 4:4-

fpaifls i Klwm'ls ('Dbi'l) jsou obměny jednoho
atéhož jmena. Někteří pokládají neprávem tohoto
A--a za totožnéhoos A-em, otcetn Maloušoovým. Pa
mátka A-a jakožto světce 26. května (A:/a Sr.,
Maius Vi, 354—355). Srvn. Hagen, Lex. bibl. 1,200
až 201, Sýkora, Úvod do Písma sv. .\'Z 11.č. l., 2.

vosos“
Palencíi,
:). asketickés
dílo [lu/ler,
„DechadoNomencl.
de Relii 13
(Toledo
1501). S.rvn

1906),194.—.d4 e Benaventa (Beneventanus),

jméno d\lou právníků špan., otce a s na, kteří oba

bylipo0prořv
kasnon.
l'ďráva
na A.,
univ.
\ alamance
ve
1.
tec lan
působil
téměř celé
půl stolxetíjakol professor, i zanechal v
hojn
spisů právnických; syn zvan" „doktor l'benavent
ský“ („doctor Benaventanus“), vydal tiskem jeden
ze spisů poenitentium
otco\ýc1_1:„atTractus
de poenítentiis
actibus
et conlessorum,
cum formeat
absolutionum et canonibus poenitentialíbus"$a1a
manca
.de Bolano, františkán, pusobil

3. mě. v Palestině,
lektora exorcista při chrán—těse
horlivě
missionář tamním.
v GuinejiPodařilo
od 1459,se1472
apoš jako
ol prefektem
mu stal
do
cesarejskěm, umuč. spolu se Zacha
m cíliti velikých úspěchů přes nectné činy hamiž
nýt h křesťanskýchkupců, kteří nové obráceně domo
roce
pronásledování
Diokleciánova
303 (Mart. Rom. rodce často prodávali do otroct\i. Srvn. Halzapfal,
17. listop.;
srvn. Kulda,
Cirk.
Alffprof.
Baltasar,
1667,zšvsou revíru
il do 7Tov.
1687,
filos. a „.theol.,
1736; jež.
:p. H_andbuchder
Geschichte des Franziskanerordens,
3.—G.Bonlhom1nls(Bonushomo,
Buenhombre),
„.zlyayaguata
„'); (')LOtóAOU,
sive Maria peccřti špan. dominikán XIV. století, osvojil si dokonale
arabštinu
i hebre štuinu
a řičiňoval
se 0 ve
obr' cení
immunis“
(Hildesheim
1707), „Alpologia
pro spiskům
B. Vir Židů
ímohamed
u, jich
tehdáž bylo
pan.
gine
María,
Pars secunda“
108; proti
hojně; při tom bylo mu od nich pro viru mnoho
protest.
pastora
Wittera)
a několik
gram
mntíckých
pro školní
nádež
(mimospisků
jiné zpraco

vání
mluvnicel, alszkladh4yA1varovy).$rvn
.Sommervaqel
—-741

vytrpěti.
Rokue 1344l
stal. Z
se arabštiny
biskupem (čiv s íše
ro
kku v Afric
:.

Backu zhebr
řeklafdu arabského originálu) přeloží do
Alfleld Tomáš, v. l'omáš A1fie1d,b1ahosl. latiny„ pistola R. Samuelis lsraelilaead R. lsaa
architekt, seu rationes ad reprobandos judaeoerum errores,
„ v Ří
00, z. v Turíně 1767, vysi. v Turíně quíbus prophetarum testlmoníis Christum D. verum
chrámy Providenza a Spirito Santo; chrám Corpus Messiam venisse, passum, mortuum esse, resur

Alfieri 1. Bcnc etto innocente,

Domini vyzdobil 1753 bohatou štukovou ornam
mn-e

exisse, ad coelos ascendisse ejusquetllsutgrussecun

dus adventus
vMan
tací;
pohkiračoval
ve stavbě
kathedrály
v _Pavíi tově
1475, demaonstratur“
r. a.m asi 147%d.v lllytetltnách
1498,
(od arch
vu až1761
k římse
kupole).
—2. Jíndřrich,
generál řádu trantíškánskě ho 1387—1405, řičiřtoval Antverpách 1486 Kolíně 1483.1536 vPař. aLo ně

vAntverpách 1711aj.——7. Bur ensis al
se o povznesení kázně v době papežskeho schis
matu pokleslé. Srvn. H. 8. Va
umí/o, Enrico Alfieri llisoletanus), ". l 0-v Burgosu, původně žid, b 1
(AstiFran/„ískanerordens
1890),Ilmza_1>fe/,(Frelh.
iiandhuch
der Geschichte
des
Br. 1909),88./1.
3. Pietro abbate, „. 1801vmŘt ě : 1863,hude ní
spisovatel, člen řádu kamaldnského, potom pro01.
zpěvu při anglické kolleji v Římě. Napsal nave
dení, jak doprovázeli vícehlasně cirkevní zpěvy
„Accompagnamento coll' organo“ (1840), „Ristabii
mento del canto e della musica ecclesiastica“ (184)
„Saggio storico teoretico—praticodel canto gregori
ano“ (1855), „Prodromo etc.“ (1857), životopisná
pojednání o Bíttonim ajomellim potom „Excerpta
ex celebríoríbus de musica viris“ (1840), „Raccolta
di musica sacra“, v níž\ \yšlo 7 svazků děl Pa

do 25. rouk věku svého lékařem („Rabbi Abner ),
stasluse
kostelníkem
při dómu
v Bur
- křesťanem,
. ). byl
_hebrejsky
apologií
křesťanství

(„Válk Pá“ně) a přeložil jí i do španělštiny; čelí
proti námitkám rabbiho jos. i(i mchi. Výňatky z jeho
spisu uveř. Alf. de Spina ve své knize „Fortalítium
f_idei“. Srvn. “Har-ler,
1. 113(190(“ 552 až
uregensls Nomenc
Petr, benediktinmontser

ratský v XVl. století, měl zna ný vliv. p_ři dvoře
Karla V., z. v pověstí světce 1524; .r). Dime emnsis
Dei beneficiis et de tribus virtut bus theologalihus“
„Barcelona 1552),„De eucharistla, De vita solitarla,

e religioneanimae“,
tribusque„De
votls
ím
mortalitate
vita reliřioso
et audíbrus B. De
Mariae
laestrinových. R. 1840\vydal pod pseudonymem A. V.“ (\še to vyd. prohro madé v Barceloně 1562);
Gegíriíiani Allegrího Miserere.
M.lr_
„De praeparatione ad mortem“ (t.1

Alfionovjak

blv

novič, u. v Saratově,stud.

entre Christo
(t. 1569).
na duch. akademiuibkamňské, kdež 1874dosáhl hod- Nomencl.
113(1 el lalma“
15.74 ——9._Carnotensis
(Carnu—
nosti magistra bohosl.,jest ředitelem gymn. v P.
taeus), franc. kapucín vedruhé pol. XVll.;.e
monstrationes Evangelicae, seu practicae verítates
&"
„Chiliazm
pervych
trech
věkov
christianš't'vad
( azaaň 1875), „imperator ]ulian i ego otnoSéhie
ex quolíhet
F,\an_'gel|oselectae-multlplici
tumratione
theo
logica,
tum physica
tum morali dpctrína et
k' chrístianstvu“ (t. 1877). Srvn Palmz'en', Nomencl. íllustratae atque S. ScriptSS_. Patrrum et Philoso

phorum sententiis confiFmagta“ (Pař. 1669 a 1670,

Alflus Mar
(Alphllus) sv.
mě. v Antiochii
si,dskě
28. 1.
Září.—.2
m.č.vSiciliiPí 2 sv.) obstaral nove vyd. ísp ísů lvona Pařížského
za Decia, Mart.l Rom. 10. kv., srvn. [(u/da, Cirk. („ Opera omnía P. ivonis Parísíensis, quae notis
rok 111,30
308—

et tad
lectorum
com
Alfons (Alphonsus) 1. de Alcala, „ v Alcale, íllustravit
modo redei
“(.tmeliorcm
1680, 3ordinem
sv.). Smí
Adela/!$1,
642.
. etCastro, františkán, „. kol. 1491via
židovskýVj lékař,
jenžř stal i se
1492. Xsi moře, zúčastnil se jakožtot hoe
olo sněmu trident
zběhlý
.hebr.,
lat křesťanem
byl kardinálem

menesem r|at vpo eetsspolupracovníkůnaje ho

byl rádcemKarlaV.al-íhpa lř;jako znamenitý

polyglottě. Lat. překl. hebrejskych knih SZ pořídil kazatclpotíral horlivě haerese, zvl. spisem abecedně

a.P
r nel
. a
nelg
c1,1$ špan. karme
uspořádaným
„Advěr'sus
omnes 1546,1555,\'
hal.-reses libri Ant
14“
litán, prof.fi1na theol., dokončil veliká díla („Cur (vP
ařiži 1534,
1543, v Lyoné
sus") theologů salamanských: dogmatiku (sepsal verp. 1565, 1568 a j., franc. překl. pořídil [kn/tam“
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. Rouen 1712), A. zván byl „potens haereticorum lla Srvn. lla/m, lNomencl. 113(1906), 1010. ——15. Jan
esu Maria, generál karmcl.
gellum“, „haeresiomastix“ , jmenován arcib. v Com v. sub
ostele; z. však řed nastolením 1558. Mimo uve kongregace_šplanělské; rl). španělským jazykem na
dené dílo ».
sa haereticorum punitione učení prelátům k dobrému rizeni poddaných, lat.
libri 3“ (Salaman cae1g47, Anherpy 1568), „De o
překlad (čaořízený
franc.)
v dán podinná
testate lcgis poenalis libri 2“ (Salamanca 1550, ař. zv
onsiliariusz překl.
spiritualís
praeřatorum
se
15,7 1578), „In Ps. 50. ho miliae 25“ (Salamanca contlnens complura, maxírnique ponderis ad bene
37), „In Ps. 31. homiliae 24“ (t. 1540,
gubernandum consilia. Romae, typis lo. lacobi Ko
mareku il:!ohemi
1692“.
[P. adatel
—-17. Maria
de Ll uorl,
„Commentaria in Xll prophetas mínores“ (Miajorca sv.,
tel c'rkevní
a zak
kongregace
ejsv.
1617), „Die
matt-imolni
Henrici"4 sv.lSrvn.
Se
branés
sy validi
y.vd tate
v Paříži
1571—78ve
Vykupiltele
(retilenij)toristů).
ochazel ueapolském
ze starého
rodu šlechtlck
o,jenž si v A.
kr lovstvi
íňzri/erpNomencl.1130906),1395—1396.v—
11.
de
Cordu Alphonsus Martinus a Corduba), dobyl slavnéhohjména v mírui e.vá1ce Otec jeho
GiusepepeL guori byl na dvoře krále Karla VI. u ve
augustinián, prof. v Paříži, .rp. několik s lisů lilo likésvážnosti; matka Donna _Annabyla dcerou krá
sofi_ckýc0h;z. 1542.Srvn.Hurm, ,Nomencll.
l(1906l),
ran .,
1.2SAlfons o)
„.
lovského
1r_ndyDonaF
Federrica(Marlanella),
Cavalie riho0venkov
. A. u.
27.
září 1696
v Marianelle
artidé
vstou
1617 do
fž.,
byl0(„Malparti
prot. til. aensis“),v
theo
lca e,il kdež
z. Tov., ském sídle rodiny, ležícím u Neapole. Bylp no
rozencem; a měl
tři bratry
a třiAlfonsovi
sestry. Základy
;;). „Disputzitiones
2invd.universam
Aristotelis logi zbožnosti
cam“
(Com
1648,3_.vyd.
mravností
polozila
výtečná
jeho matka. Otec, pozoruje neobyčejně vlohy jeho,
tuiionum ialecticarum libri quingue t(.1
bystrý rozum, věrnou
upamět, neobyčejnou soud
v.d in octo5.libros Physicorum
6v Aristotelis“
79), „Disputatr
ones
(t. 1640 nost a chápavost, postaral se o výborné učitele,
1665), „Disputationes in tres libros Aristotelis de kole se nadějí, žeA zděděuou po otcich slávvu
anima“ .
„Disputationes in duos libros Ari i potomkům rodu zacho v.á A. o l vzděláván v klas
stotelis de generatione et corruptione, in quatuor sických řečech, v latinské a vla ské poesii, ve filo
libros de meteonns et in tres llbros de coelo“ (t. sofii, v církevním a občans mprá\u a v jazyce
1641), „De Summulis“ (t 1641). rvn. Bader.
frannoc zském. Též v uménáclmidostalo se A. nej
Shulman/qed |, 207—208, Huf-ler, Nomencl. 1113 pečlivějšího vzděláni. Otec, jsa zvláštnlm příte
(1907,)966.—-13.3ed Fuente bueňa (Fontadeeava), leem hudby, nejvice dbal o too, abyzl pře
eed vším
františkán, .r). „Titulo vir lnal de nuestra Seiiora“ v tomto uměni vynikal. To se také podařilo A. byl
mllovnlkem hudby po celý život. Mimo to učil se
1Pampelunal499). Srvn. after, Nomencl. II3(1906), mlady kavalír i šermu, kreslení a malbě, ano i zá
is anus, augustinián, :p. „Quaes
ones super 11.Aristotelis (le anima“ (Florenc 1477I). kladnim naukám o stavitelství. Neobyčejně vloh

ovy &neúnavná
eho sveho
pile vylsvitaji
z toho,
že, maje vyku
b.let
podrobil se zkouškám, byo dosáhl
doktorátu z obojiho ráva, a skvěle

obstál.
Následovala
čtyřiV
l'éta studia
raktického
soudnictvr
VHJ)
oce
yl A. již samostatným a hledaným
advokátem. Kde
znal jeho čistý
a bezzúhonný život, vrrouci zbožnost,
mědomitost, bystrost úsudku & vý
os.t —Po zra úvaze a vroucí
moudlintběodhodlal se A. vstou iti do

stavu duchovního a přes vechny
obtíže provedl svůj plán. Po důklad
ných bohosloveckých studiích byl na
kněze vysvěccen 21. prosilruce 17%.
S nadšenou horlivost: zdokonaloval
A. smá
apracoval na spáse lidi,
zvláště schuedých a opuštěných. Páni

aydám zne vyšsich kruhu senátoři,

advokáti, kn ží světští i řeholní spě
chali na jeho kázání, ale' 1nevzdělaní
řemeslníci a povéstní„ lazzaroni“ po
slouchali ho rádi, protože mu roz
uměli. A. nemluvil kvétnatou, uměl
kovanou řeči,nýbrž kázal po apoštol

sku prostě a jednoduše, ales

svátným zápalem a nadšením. S nc
obyčejnou horlivostí pracoval A. ive
zpovědnici. Neapole brzy nedostačo
vala jeho horlivosti. A. spojil se
s kněžími stejně smýšlejícími a konal
missie v království neapolskérn. Prvni
rn šlcnku ozaloženi nove kongregace
missionářů vložil A-ovi do srdce vele
osvlcený biskup z Castellamare To
máš Falcoja, jehož si A. [.volll
chovním vůdcem a rád.cem Prvuni
Obr. tu. Sv. Alfons : Liguori. Kreslil Eugen vnu Maldeghein.

očátky
kongregmace1ospadají
do 1732i
R'epr
rve 1749
se kongregac
a pravidlům kanonlického schválení

Alfons
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papežem Benediktem XlV. Nyní teprve nastala. -l-ovi
klidnější doba života, ana budoucnost kongregace
byla zajlštěna. A.věnovalseljako rector ínaíor“sve
kongregace se zápalem pracím apoštolským. Missie,
obnovy, exercitie ro \ šecky stavy se střídaly. Missie
konaly se dle dobre promyšleného plánu. ,|_se svými
druhy hleděli si nejprve získati důvěru lidu, potom

ma jlnoši z krajin zaalpských, Klement Maria Hof
bauer (pův Dv
vořák)a
deáš Hilbl a 1785 složili
sliby řeholní. A. schvaloaval jejich plán, rozšířiti
kongregaci v zemích zaalpských, a pronesl o nich
věštecká slova: .Bůh zajisté rozmnoží jejich při
činěním slávu svou v oněch krajiccl.| A. rozžehnal
se se S\ětem 1 srpna 1787v91. roce věku svého —
Povahy byl A. cholerickě, ale uměl se tak ovlá
probouzeli
jeLkázáními
poslednich
věcech zároveň
člověka dati, že s ka/dým jednal mírně a laskavě. l přis
z lelhargickě
o spánku o hříchu,
poučujice
ednotlivé třídy 0 jich stznovských povinnostech. nost jeho oži\ova1a láska Byl rozhodným nepříte
ak přivozovaíi oberáceni přemnohých. Kajícníkům lem všelikě pohodlnosti a rozmařílosti. Záhy po
přicházeli A-ovi missionáři vstříc, zpovídajíce sami
Alfonsově kterěs
smrti ebyly
ctnostiživota
jeho a jakosžrnirtíudály,
I_tspisy a
za jeho
výlučně cele farnosti, ab předešlí svatokrádež zázraky,
němu přijetí sv. svátosti. a to slavívali jednotliví nejpřísně ším podrobeny zkouškám. iž 171196
dostalo
u„Vrene rabills“, 6. září 1816 byl vy
stavové okázale generální sv. přijímáni. Odvrátiv
lid od hříchu a smiřiv ho s Bohem, udával A. ro
a 26.A.
května
1839 co
za sva
středky, jak lze se hříchu chrániti a milost oži hlášen
m. zazblahoslavene'hso
pi sAyAlfon ovy.
používal
nej
zachovati, zvláště modlitbu, časté přijímání sv. svá svědomitějí každé chvilky času, ano zavázal se
tosti, úctu, lásku a
kBohor odičce Missie i slibem, že dobřre použije každého okamžiku. Hor
trvaly za A-a dle potřelíryuaž 20dni a zúčastňmal livost o čest a slávu Boží a spásu duší pudiía jej
netoliko k rozsáhlé činnosti apoštolské, nýbrž
se jich ído.by
mnohem
počet missionářů,
možno
zan
»- větší
Neúprosně
žádal A. od než
svých
mis
vtiskla
i péro do
ruky. Sfisymorální.
jeho jsou
druhu: mu
asketické,
dogmatick
1.AtróL'ho
sionářů, by kázali
slohem l_lprostým
snadno tické spisy Altonsovy vynikají jasností, íklivostí,
pochopíteln'
m, ale lidu
též ab
akázáni adůkladně
jednoduchosti, hojnými citáty z Písma sv., svatých
připravozvall,užívali
měli nmyšlenky
logickyz článkované, pádných
mluvilisdůkazů,
řeči bezvadn
ou. Ká
tců a církevních s isovatelú & případnými při
klady ze života svatych. A. úmyslně skryvá svou
učenost a vzdělanost, maje na paměti jen duševní
zání měla by:;tiumělecky
to kdo
pozoroval.
() uplynutí
vkolika
konával
. „ nogrmedena,
" sv. měsíců
missaniž
ii. Obnovy
rospěch
3\ ých
čtenářů.
Protochronologie
těší se spisy
oblibě
křest.
lidu. Dle
eho jeho
p_o
tyto byly vynálezem jeho 0horli\osti, a účelem je veliké
jich bylo utvrditi včrící vd r Snaze a zisskat řádku jsou čelnější jeho díla asket. tato: &) s isy
pro lid: „Visite al SS. Sacramento ed a Maaria S.“
Leště
ty, kteříMlsslemi
se při missii
neodhodlali
vésti .1.
život
ohabojný.
a renovacemi
iůsobil
na
(1744),
di María“alla
(1750),
„L'amore
anime“ „Le
(175 lorie
, „Apparechio
morte“
(1758 delle
„Del
obrození
věřícího
Exercitlleml
žskýmíkonával
vzdě
lával pastýře
lidu.lidu.Ale
netol kio kn
kněžím
mezzo
della (2
preghiera“
(1759),
„La vera)sposa
duchovní cvičeni, nýbrž i řeholnnicim a různým gran
di Gesu
Crlsto"
sv., 1760
a 1761),
„Via della
osobám světským, jako šlechticům, vojiuům, studu salute“ (1766), „lstruzione al popolo sopra i pre
jícím ano i trestancům. S\. zápal ducha jeho pro cetti“ (1767),„ Pratica di amar Gcsů Cristo“ (1768),
věc boží a spásu duší neznal mezi ani konce A. „Riflessíoní sulla passíoue" (1773), „Vittorie dei
dosáhl 66. roku věku svého. Po tolikerých nama
Martiri“
(1775i);b) spisy ro
„Regolamento
er i seminzu'"),(1756
elvakněze:
di materie
predica
hách
na doba
vlnící Páně
kde kdoTubypřilša
u_íyslil,
již mu
na ešla
odpočinku.
z ženenadání
(176_0),„Delle
ceremonie
della I'messa (1762),
z ima zpráva,ž epa pež Klement Xlll. 'menoval ísli“
Sermoni
compendiali
er tutte
“
A-a biskupem svatoagathským (S. Agata ei Goti).
„Traduzione
dei almíedei
A. zpěčoval se na čas; ale poznávaje rozhodnou Š1771)isy
dogmatické.
. hájil Cantici“
církevní nauky
UD

.. ('D

vůlim:papežovu
abych
byl bisku
ž,c chcipravil:
tomu „Bůh
i já!“chce,
Na pros
sbu redempto
ristů dlbvolil papež, aby A. zůstal i při biskupské

hlavně yEroti materialistům, rationalistům, janseni
stům, fe roníanům.
díla: „_Brew
disertazione
co l_Dúležitějšijsou
0in errorí deitato
moderni
incre
uil“ (1756), „Evidenza della fede" (1762), „Verita
hodnosti
generálním
své SO.CíOŠOu
kon regacše. della fede“ (1767), „Vindíciac pro suprema Romaní
Diecese Ao-va byla představeným
malá; čítalaa asi
ale přece působila A-o-vi přemnoho starostí pro ve Pontílicis potestate contra Justinum Febronium“
likou jeho S\ědomitost a obavu, že za každou duši 17 ), „Opera dommatica contro íi ereticí, pre
bdu e mu odpovídali na soudu Božím. První péčí tesi riformati“(7(169), „Triomío del a Chiesa ossia
A--ovou sv.
by,lomissie.
aby co
nešdřive
v každé
delle Rivelazione"
eresic“ (1772),(1773).
,hRiflessioni
sulla svými
veritá
farnosti
S ve
kerou konaly
energíí se
světce
od istoria
della divina
3
avně
straňoval A. veřejná pohoršení, nedbaje hněvu vy spisy z oboru mr
vědy zasloužil si A. ne
nikajících osob, které proti sobě popudil. —H1avn
ní smrtelnou slávu. Bystrostjuristy,svědomltost světce,
zřetel měl
k tom aby jeho klerus vynikal uče dlouholetá zkušenost ve zp0\ědníci, studium čet
ností a bezúhonnýmuživotem K tomu cílí zaváděl ných autorů učinil A--a způsobilým ke spisováni
morální konference, častá examina, konal pře
esně a knih, z nichž by erpali zpovědnici s jistotou a
přísně kanonické \isitace. Nad dorostem kněžským bezpečnosti zdravě zásady morální bohovědy. Hlavni
bděl ako nad zřítelnící oka svěho. Každému, | nej dílo jeho„ Mcdulla Theologiae moralis“ upoutalo na
chud ímu byl k biskupovi přistup volný V paláci sebe pozornost veškerého učeného světa.jako mezi
jeho _panovala největší jednoduchost. Co zbývalo do matky sv. omaš Akvinský, tak mezi moralisty
7. příjmů, věnoval A. na potřeby kostelů, na opravu kní etem jest sv. A. O svém systemu, aequ ipro—
a úpravu semináře a na almužnucchudýní. Trináct babilismu (v. t.), ravi sám toto: „Asi třicet let
let řídil A. svou diecesí za nesčíslných obtíží a četl jsem o této v ci neesačlslné autory, i přísné
imírně, a v této době bez ustání prosil jsem Boha
nesnází
&přivedl
k netušeněmu
rozkvětu.
Věkem
a chorobami
sesl ! blý,
prosil opětn
ně )a eže,
ab za osvícení, abych stanovil system, kterého se mám
byl úřadu biskupského zbaven.
vyhov
držeti,svůj.“
abych (Dichiar.
nebloudi1.Konečně
AKonen
stem
del Sisteemastanovil
n. 49.T)jsemhsy
papež
Pius Vl.
jeho přání
1775.v Pagan.
tl se
S\é systemu držel se A. od 1762 rozhodně až do "své
ngrcgace
a zvolil
své sídlo
Tu do
strávll
Oslednich 12 let svého požehnaněhoí .lvota, těžce
ra zkcušen nejtrpčimi bolestmi duševn:mi. e ikou smrti. Čelnější dila A-ova morální jsou: „Mendulía
Busenbaum 5de Liguorl“
ad
notationibus moralis
per R.R.PP.
P. Alphonsum
bylo mu útěchou, že 1784 vstoupili do kongregace Theologiae
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šla za života A-ova ještě osmkrát: 1753, Mariánské“ (2. vydání 1901). P. l'raul. X. llařek
1757,
48:176'0, 1763, 1767, 1773, 1779, 1585), „Pratica

del confessore er bene eserciture il suo mini
stero“ (1748), „ omo apostolicus" (1759), „De con
íessore diletto per le coufessioui della gente cam
pagna
17 3) lstruzioni al popolo sopra i pre
cetti del decalogo“ (1767.
Spisy l-oxy byly až
po naše časy hojně roz iřovány a čteny. vydání
celistvá mají Vlaši, Němci (v cm ě1840 násl.),
Francouzi (v Tournnai 1855), An
nglíčané, Holanďan
O překladech českých viz níže. Lidově spisy Alfon
sovy vyšly iarabsky, arménsky, čínsky, malabarsky.
Dogmatická díla A-o-va byla souborně vydána/)
A1. Walterem

„Opecra Moralia"

p_očal vydávat5i r. 1935 P. Lleou. Gaude'C .SS. R (8,8%

CKD. 19057
nsL). Mimo
vydány spisů
188
„Letterc
di S. Alfonso“
(3 sv).to_bKlly
3 základě
A--0\ých, skteré byly opětně rimskou Stolicí zkou
mány třyl Aedány
bezvadnými
a věřícím
doporcír
čen
na žádost
přečetných
hodnostářů
kevníclh,lgenerálů
znamenitých
a j.
Piem
)(.prohlášeuřádů,
učit.
církevnim7.bohoslovců
června 1871
(litterae apost. „Qui Ecclesiae suae “). Srvn. lan
naa , „Víta ed istituto del venerabile Servo di Dio
Afonso Maria di Liguori, 3 vol. (Neap. 1798 až
2), Gidi/iní, „Vita del beato Alfonso Liguori“

C. SS. R. als e jako první kněz-redemaptosrista hor—
livě
kspisy
sv. A--a, „Navsštěvování
péro překliáadati
v rvmala a šířitmi
ou. Přeložil

nejsv. vátosti oltzářníka bl. Panny Marie“a „Láska
ke Kristu Ježíši“. Mimo to napsal P. Hašek řadu
nadšených článků o sv. 4-u, jež uveřejnil v „Blaho
' sut“ 18801.881
R. 1886 v Brně nejmenovaný

kněz
C. SS. R.av
vyd. dílkopojedn
„Nejkratší
obsahujici
5 kratších
náni sv.cesta
A-ado„ nebe:,
dlitbě“,
lásce Boží“
Boží“'a„O
utrpení Páně“
, „0 od
dáni
se „O
do vůle
„Navedeni
k důvěměmu
obcování s Bohem“
A ': Kotyza

v dal
v „Asketickě
bibliothece“
v Brně 18905V.Aávod,
jak mámc Ježíše
Krista milovati“.
/'.1'“ran.-a
Blažek
7, vlašského
v5.111
letech
1896—1905 14 přel.
menších
a větších origiknálu
as keti

ckých děl sv. A-a: . „Úvaahy o umučení ležiše
Krista“, 2. „Vánoční novena“, 3. „Onihvé šípy“ ,
4. „Devitidenní pobožnost k ne'sv. Srdci Páně',
5.
nejsv.
Svátosti celkem
oltá i ve
a bl.
P. Marie)“
(v „Návštěvy
krátkém čase
3. vydání,
20.000
v
6. „Devítidenní epobožnosr k Duchu sv. a oktáv
žího těla“, 7. „Pobožnost k sv. Josefu“ , 8. „Devíti

deuuí
Terezii a]za dušev
„O polbíožinostk
]ežíšesv.Krista“,
ska očístci",
duši“,
P„ravý redemptorista“, 12. „Ejhle Beránek Boží“,
ím Alfonso
1,5 něm.
ídni1,R;)r,—.ali,„Vita
del 13. „Cesta spásy“ , 14. Pra vidlo křesťanského ži
beato
M. di Liguori“
1839), 'iean

vota“. vBřezove,
Mimo tyto většinou
překlady zsestavil
c',
kaplanv
espisů sAlfomaPr o
dinku před nejsvětější Svátostí oltářniv“(Olomouc
1894). Sama paak Kongregace redemplanlrtlž v Praze
1879,des
něm.
,?Leben
hl. vydala: 1. „Životopis sv. Alfon a“ ,.2 „Jubilejní rok

[ani,o „Vie du bcatc Alphonse“ (Lovaň 1828, něm
Řezn
, ar.d
Vz/leeourt, „Visev
et institut
de
St. “Alphonse“
(Touma
sv.),
Adin/rain,

ma

„Vie du vS Int
Alphonse“ (Tou
„Sc/lepen—
ezně1884).l)ílg.rkron,

Bischofs und Kirchenlehrers AlphonsusMaria

de

svatoalfonslánský“ (1887;sjsou to úvahy o ctnostech
na adydenzesrsu
Imm!
Matějů C. S . R. v".dA-a)R.1904.P.Bo
v Praze ob' emnějši
spis „Duch sv. Aliousa", překlad vlašsk ho díla
P. Ceelstína Berruthl o C. SS. R.
. Franhšek
Bla/dk C. 55. R napsal „Rozjímání o ctnostech tři
sv. redemptoristů, sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv.
Gerarda“ (1909).— oslě7/.e vřaditi sem sluší 1zná
mou, velmi populární0a v tisících výtiscich po vla
stech českoslov. rozšířenou „Missionární knížku“,
Lehmkultl ve „Stinunen aus Malr7i
-I aach“ 38V.
„Hz-„r:po! Bifi/m“ sv. x1. 61,
„19 122,
116, jejížto obsah čerpán jest z nemalé části ze spiíů
Haarv
časop.
„Katholik“,1896.——7'osP
dm
dobou
bylon sv. zl.-aa
eni jeho vášnivým způsobem s.) A-aajež sepsána jestt v duchu jeho. [HluŽeL
18. lusitanus
v. de biskup
Pootr %uaL
— 19. a s.Marl_a
útočeno (učinili takč zvlaště Grassmaun, Hoe
(de
Cartagena),
urgosský,n
broech a prof. Herrmann), což zavdalo říčlnunke 456 ve Villasandino u Burgo_;su nejmladší syn žida
spisům obrann m, jež vydali: princ ax Sask',
alomouna
Leviho,
jenž
prijal
jmeno
Pavel
(v. t.)
Seidl Eini,
aier, Pilatus, prof. J. L. Jansen
a s. Maria a stal se biskupem v urgossu.
A. věno
val se studiím theologick' m, byl členem poselstva,
S
.(„ ", M'nster
rh. .1.1904)a
v. Liag.ge .Ter
en Hoensbroech
Haa
SS jež Jan ll. Kastilský k sn mu basilejskemu _vypra—
711. — erka' literatura Alfanu'a'mka', dosud vil. V Basileji seznámil se s Aeneášem Silvrem,
výlučnějen asketická, vzrostla valně poslední dobou, jenž nazývá jej „deliciae Hispaniae“ Po
otcově 1435 stal se jeho nástupcem v biskupství;
a to poneĚvíce
přičiněním
duchovních
sv.i spi
A-a vynikal skromnosti, dobročinnosti a zbožnosti,
samých,
a nemalou
též „sluhu
ve věcisynů
té mají
sovatelé z řad kleru svvětského, razice literatuře tě zasazoval se o zenlepšní kázně v klášteřich;
potřebováu b)l i v.jeduáních politických, v nichž
estu.
R.1
1837v
v
ydáno„
Navštívení
P.
Ježíše
v
nejsiv.
se
obratnosti svou osvědčil.
mládí pokusil se
Svátosti oltářní na každý den měsíce“„(v kn arc
kniht; 2. vyd. ve Vídni. u mechitaristů 1840). Fr i v básnictví lyrickém, později vydal několik spisů
Pumum, kooperrátor u sv. Tomáše v Brně, prv
didaktických a dějepisných jazykem španělským,
lat. vydal: „Auacephalaeosis regum Hispaniae,
zahájil řadu
překladů
opuiárnich
asketických
spisů rom. imperatorum, summorum pontificum necnon
Vyd.v
ěf853
ozvažoyání
o věčných
regum francorum ex majori opere excerpta“ (Gra
pravdách“l) chom
(Brno 1853Ě„„Modlitba
hlavní
středek,
od oha všech jako
milostí
dos hrli“
nada 1545). &
Srvn.
(1906,
Mdd,Hur/er
rlto (de Nomencl.
Ma
adr,ld) ll3
františkán
(gon01,85
1858). K
dílu tomu'Špři
zoímání oVídeň
přehořkčm
umučemJeží
e ojeno:
rísta“ ,
513.1 „Rozjímání pro osmidenní duchovní cvi— ššau. XVI. stol., sp. „Esppejo de lllustres ersonas“
os 1542;
dilotpřeklad
opřel. několikrt
do lat. ÍJlan
ení“. 71171Nap. Fran/. Demlrla O. Praem. vydal 0 ur raed.,
jehož
b 1entenius
vydán:
v Praze nákladem B. $týb1a„ Uctění vel. Svátosti“,
1560, servir
57,6 Paař 5851,“K(OClomplut.11526,1555,
líu1()06,1í18,1625),
rozjímání a modlitbyk knavštčvování & přijímám Lovaň
„Arte para
velebné Svátosti dles sv. 4—a.Dr. Karel Lev [ře/idt
Burgos 1530
1578, Moralas
uhlazenějlším
zpracoval
toto Madrid
dílko Ambr.
1591 slohem
do la
přel 1879
obsáhlé
asketické
sv. A-a „Pravá
nevěsta
Ježíše
Krista“
2díly dilo
3vydáni)
Vai/čel:
tíny(1906,)
přel. je Henteniusl). de
Srvn.Navarrete,
Har/er, Nomencl.
Šrámek zčeštil 1881 krásně dílo sv ul-a „Chvály ll3
blahosl.,
Liguori" (Řezno 1887,25\'.), Bert/Ir, „St |“littlphonsede
Liguori“ (Pa říž 1899, 2 s,v. vd. 1900, angl. přee
klad pořídil H. C/larl/e, Dublinv 1905), Brrruti, „Lo
Spirito di S. Alfonso“ (Nea
ea.p 1'7, česky Matějů,
Praha 1934), Redengplartlrt/H, i\ot sv. Alfonsa"
(Praha 1887), Krebr, „Geist des hl. Alphonsus“
(Dillmen 1896), Romano, „Delle opere di S. Alfonso
Maria dí Liguori Saggío storico“ (Roma 1896),

.....

Alford — Alfridus

285

OP.r.aed,
ínč.v_1aponsku,
n.v Logroňo
:. 1. čna. 1617;
byl missionářem
zprvu “(Sgalíř), and exegetícal ncornmenktlar“ (5 sv. 1849—1861),
dilo \elice
cen
pok
áaně za anejlepši
kom
pinách, od 1611 v japonsku, sťat na ostrově Taca mentář
v anglickém
jazyku;
ajakýsi sklon
chimč; za blahosl. prohl 1.867 — 22. de Orosko
kdoxie
názorům
raCíonalistickým
asc
ortho
anglikán
ské. — 2. (_iržía
el A.S.celkem
J., ínissionář
(Horozc) ,ablahosl., Aug. Erem., u. 1500 v Oro v Anglii za persekuce (pravé: jeho jméno b 10 Grif
dvorní
ka
lan
a
rádce
a.V
a
Fili
il.
pese ve
2. 1591, hor1_.kazatel a zpovědník, fith; nějaký čas užíval také jména jan lood) a.
komment ř k Písni písni l_(Burgos 1 l), hoj ně v Lon
ndýně 1587, vistou
do nowciiátu v Lovani
1607, působil v Neapoli, mě a Gentu, potom ode
spisů
asketických
sebrané
hrál se 1628 do hrabství lLeicesterskěhr), kde po
')eh( vyd
1736 v 7sa vhomiletír:kých;
fol. Za hlahosl.
prohl. sggszy
1

rv
'mara, Vida y escrltos del beato A. de 33 let působil jako missionář :. v St. Omer 1652
Orozco (Valladolid 1882),H ar,!er Nomencl. 1113 3,9. „Britania illustrata, sive Lucii, Helenae, Con
—23.a
enzuolo, františkán špan., stantíní, primorum re
augustqrum christia
lektor theol kazatel krale Jana 11 biskup oviedský
norum controversis:
patria et iides.
happendice
de tribus
hodie
de Cuín
pasehate
Brltannorurn,
de
clericorum nuptiis,eentunm olim Britannia coluerit
od 47
485;
někt erá) dí12a exegetická.
rvn. Hurter, Nomencl.21513_(_,1906
24.Petr
romanam
ccclcsiam“
(Antverpy
1641), „Fides re ia
Burgensis v su
etr )Moszes_
Sepharda
etr A. —
de Portugalia kol. 1345, .)p Britannica sive Annales ecclesiae Britannicae. lbi
kommentář
Sentencím Lombarrovým. Srvn potissimum Brítannorum cathoicl
romanna et
Huf/er, Nomencl. 113(1 ,.622 — 27. de ortu
gal (Lusitanus), bisk. vbvoře (od 1485), z. 522; orthodoxa fídesfper quinque prima saecula e re
ct augustorum actis ct aliorum sanctorum rc sus
.r). áDe
inálulgentiis“
(Lissabone
— e virtute estisSasseritur aba
ech-Ro
riguez v. Rodr
ígu b. r. ve
29.fol.).
de San
rvSn Har/zr, Nomencl. 11130907).
Vittores, u. v Bruselu, bened., opat kl. v Burgosu, Líílttichl„21
Salamance a Madridu, 1652 bisk. almerijský, 1654
lAIM—red
lVeliký („Velíkým“
od XVll.
),
bisk. orensky, od 1659zamorský; : 1 ;.:/ vy'kla král
anglosasky,
bylč tvrtýanazýván
nejmladší
syn stol.
krále
k řeholním pravidlům sv. Benedikta(„ Fl sol del Occi Aelhelwulfa, nar. 9, otec jeho vzal jej jako hocha
dente, el gran Padre San Benito, princlpe de todos los
otce a tři
star
ích bratrů ujaldose íma;
A. vlpo
dy smrti
871, bojoval
šťastně
monges, patriarca de todas las Religiones: Coru E_ětíletého855
s vetřelými Dány a Normany a zjednnal si odn
mentarios
Regia"
2 sv.
sv.
v
Madridě sobre
1645, sussanta
2. v 'ioledé
)48.)
— fol.de.1
deSpi
konečnýamír
jemuž
těšillaž o do
své nsko
smrthi
na, františkán špan. rodem žid, stal sewrektorem (28.ř1]
901)897,
jaako
král se
pracoval
nábože
university salamanské, 1466 biskupem ore_nským, mravnírlvzděláni svého národa, založil vysoke škol
:. 1 ; .r. 1
„Fortalítium iidei“ (jest to 0xford kě a zařídil znamenitou knihovnu, při čem
apologie křest. víry proti haeretikůní, Židům a 1) 1 z Říma účinně )odporován, povolával zname
'D

mrgíamedánům;
spis ten několikráte
byl 14
vydán:
ence keklášter“
svému advoru
ru,tastavěl
ve
trassburku 1464n146l,
Norimberce
b. nté
válce uče
kostely,
měst
dbal zničené
o rozkvět
1494, v Lyonč 1511, 1525, 1529 Srovn. zemědělství a j. Nábo enstvi a vzdělanost byly mu
[ml,/lm;
(1906),
10.19
— v.
31.Turiblus.
ostatus
v.
To ;Nolí_nencl.113
32.T
lblus
sv.,

nerozlučitelnými. Byi_téžliterárně činným, přeložil

tw1883), dílo
— 33. sVallilsoletanus v.
34.(Fernandi) dějepissná dila Orosie\a (vyd.S
1872),
de Vargas y Toledo (n.$dbe Toledo y Vargas), sv. ehoře „Regula pastoralis“ (vydPÍeS
„Dc consolatíone
Au. Erem., ze vznešené rodiny toledské, studo Bočthiovo dílo
ajazyk
anglosasuý. Bhilosophiae“
'lo Orosíovo(vyd.
roz
1

val v Paříži, kdež stal se mistrem bohosl. a prof. 'šiořilcennými přídavky zemepisnými a národopis
fllos. a theol. vrátiv se do vlasti stal se 1353 nými, jakož i zprávami o ces ach nordick 'ch lavců.
bisk. v Badajoozu, 1354 v Os mě. Kardinál Ac idius Sebrané spisy A-o-vyvvd. Bc.)—worth
(„ he Vorks
2.3s...v) Památka A-ova
Albomoz (v. t.), vyslán byv od papeže do talie, “ofAlfred the Great
klade se v některých Ikalendářích na den 26. řijna;
la)ydobyl srátííApapelžského, zvolil Sl za pn'rvodce v anglických zápisech svatých na den 28. října.
rádc
.
1361 a.rclblsk sevillským,
:. 1366. p. „ ectulsraesupra [. 1. sententiarum“
Srvn. Wein. Geschichte Alfrcds des Grosscn (Frýb.
Ben 9014), „Quanestionessuper libris de anima“
Florenc
14
156
Řím221609). 35.
Srovn.
ur/er. Nomencl.
n____
(1906), 621—
de
Zeamora,
n.byl
v Zamoře,
žid. na
rabbín,
6s2t2aI
se křesťa
ml
prof. ebr.
univ.v
Salam
mance.

Karndinál Ximenes svěřil ínu korrekluru hebr. textu

své_
s_polyglotty,
i latšestý
překlad
parafráse
chal
A. sepjakožtaké
svazek
polyglotty,
obssahujíci slovník hcbr a chald.
. gram
matiku. Mim to .r/t. „introductiones líebraicae“
(Alcala 1526;ospis ten obsahuje: 1. rammaticae
hebraicae libri tres, 2. Nominum ac verborum he
braicorum díctionaríum copiosum, 3. Declarationes

1852),
Hawker,
Life
of Alfred
the Great
Plumer,
Life of
A'lfled
the Great
(tl _.(Lond
), 1899),
.r,.rer
Life of King Alfred. Ed. by H. Stevenson (Oxford

AlfredaBeverlleyískýv.
Aelred
Alfr
Al fr
A1frlecců

2.

elfr ik

Alti-idas (Alfreda, blfthritha, Aelfleda, Aelfhryth,
Alfritha, Etheldreda), sv. panna poustevnice (re

clusa
na konci
iX. s.tol (z.Byla
asi
rokua“)833),
dccera V111.a
y, kua
kárlepoč.
mercijskeho.
zasnoubena Ethelbertovi, králi výcchodni Anglie,
když však tento snoubenec ejí byl zavražděn, ode
brala se do pustin crowlandskýclí, kdež vystavěla
vocabuiorum4.artis
grammaticae
et regume
comrnentastoruín
blblicorum,
Catalogus
judicum,
sacer
sobě cellu,
v naíž2.srpna
2uzavřena Srvn.
trávila Acia
život .S'r.
svuj Aug.
až do1,
doturn atque prophetarum Veterís Legis, 5. Trac smrti.
Památk
tatus de vera-. orthographia hebraicac descriptio 173—175; Kuldaa, Čírk. rok V, 23—24
nis, 6. Epistola auctorís ad infideles liebraeos
Alfridus,
klerik asolnohradskýdalwina
ve 5lužbách
arci
urhis Romae)
biskupů
Liuphra
(859—873
kteří jeho služeb,.nužívali při své missionářskě čín
Alford
exegeta,
11.vděka
Lon nosti mezi Slovany v Korutanech & Uhrách, ra
dýně
1810,1. sHenry,
187 anglikánské!
bery,
kde byl
nem; ze spisů jeho jest nejdůležitější „The reek meny zovou jej „magister cuiusque artis“; n zev
Testament, with a criticaily revised text, a igest tento vztahne se snad k 'eho zběhlosti v umění
of various readings, marginal referencens to verbal výtvarném. rvn. T/n'me- ukor, Allg. Lexikon der
and idiomatic usage, prolegomena and a critical bildenden Kilnstler [, 281.

Alfrik — Alger

islamu odporuje a pravdy v sobě nemá, oddal se
životu m stickému, ve kterém se mu prý dostalo
zjevení
ožího, veřejně
a stráviv
11 roků
v samotě,
vy
vracel v Persii
filosofii
a učilž
votummy
stickému, aby lidé odv)kali roztržitosti, od smyslů
působené, zdrželivostí své žádosti nezřízené po
tlačovali, svou mysl toliko k Bohu obraceli, aby
okem vnitřním pozorovali v Bohu prav
a v ni
se kochali, aby setpionořili do bytnosti Boží a s ní
splymaili:
prvém, sestavil
nadepsaněm
„
sid alapialt
falaslfa“ (dCíle filosotův),
filo
sofii
křlest'anšti
střed
ního varistotelsuou;
ujeeítt taliascholashtikové
ho če
carpli;
lat. překlad
„llšogica
et philosoplviiazAl
azelis
Arabis“al vydán
ti
vn.Be
).V ruhžm
m
(„ Tahafut
falasifa')
jsik
vyvrací.
vykládáponěvadž
učení mystické.
stika
A-ovaVl5třetím
jest nepravá,
postrádá My
po

mání Žfilosofického,
jest založena na
a po
něva
est rázu pantheistíckěho.
Srvvislamu
n Carra
de
Vaur,

azali (Par.

.

!(.dr'

A1ger1.v. Adal cr us. —2. mnich kl. Clair

vaux
obě sv.v umění
ernarda
a jeho nejprvnějšícih
nástupců, zběhlý
lékařském,
:p.
ritu et anima" (snůška z různých spisovatelů). —

3. zLuift chu, jáhen, kan0\nik a scholastik lut
tišszký, 71.kol. 107

1075, vynikající bezúhonným

žiwtem
a učeností,n
vlstoupil
do kl. na
v kněze,
Cluny,
tam
teprve
v pokroočilém
stáří1121
vysvěcen
..kol 1131 (dle jiných 1135.1152). Proti Beren
garovi Tourskěm
mu :p. „Libri tres de sacramentis
corporís et sanguinis Domini“ (vy.d Align: PL
CLXXX, 439—845, Huf-ler, SS. Pat
atrum opuSCula
XXílí), „De gratia et libero arbitrio“ (Vtgl'rc PL

Obr. 9.6. Algnrdi : Náhrobek papeže Lva X1.

Alfrík v.

ri.k

Alfwold (Aellfwlold) sv., mnich kl. \vinchersiter
ského,
r. 1045l1bisku
up oehlehě
sherbornský,
vedlž
nadmíruodjednoduchý
(žil
a vě,od)
kontrastoval s rozmařilostí, jež tehdáž po příkladě
panovníků dánských v Anglii byla zavládla. Z. 1058.
Pam
mmjm 25. března. Srvn Acta S:. Martus 111,

ardíAlessandro,
71.aka
1602
v A1
Bo ogni,
žák Cara ciův,architektasolchař,
od 16405
v čele
demie sv. Lukášeev ímé; vrchol jeho luměleckého
rozkvětu spadá v dobu papeže Innocence X. 1644
až 1655),jehož dvorním sochařem xl. se stal
ímě; vedle Berniniho nejznamenitějši'šochař
dob barokní. Hlavní jeho sochařské práce: Stětí

va.nřaK

několik pci

8. Paolo
v Boloini, náhrobek pa
řrétních soch vpapeže
Innocence
pežeeLva Xí. v chrámu sv. Petra (viz obr. 95) a
obrovský (34 čtver. metrů) mramorový relief „Za
dellapa olonna
chrámu
Petra kaple
vi/
Kit-ízením
Attily
ežem vvem
l.“ nasv.oltáři
bor 96), kde plastikou mistrně závodí s effektními
výtvory kostela
štěě.tce sv.
Z jeho
jmenovatii hdlužno
fasádu
ignácestav?Q
v imč.
omo
delů a návrhů provedeno bylo mnoíPol„iš-icšyi
'zlat
nických
stříbrníckýlch
(zvláště
relikvi řů), jakož
iněkolik a sošek
ze slonovin
vyřezávaýnch.
Srvn
[(u/m, Geschichte der Plasti 11,739.

1garen.dd.ioec _biskupství A1ghero(v.t.2.
Kal. 11,

Algaríus, sv. syr., 27. kv., srvn. Nina,

A1 azel (Al--(.iazzali),l arabský filosof v Xi. stol.
paf-.r,
,
l-Taab
aranu 1111.
učilvvBa7gdadě
filosofii;
ale domnívaje
se, Nejprve
že ílo
sofíe aristotelská, kterou sestavil podle Avicenny,

Obr. DG. i\lgardi:

Le\ sv.Kn Attila.v Eeliof
.Pel.tru
(linii-. na oltáři v chrámu

287

Algerien. díoec. — alienatío
CLXXX, 469—473), „De misericordía et íustitía“

857—686); dílo toto jest důležitá kompilace ká
nonů, systematicky zpracovaná; Gratían užil 110
měrou značnou při své práci (srvn. Ria/tier, Bei
tržtge zur Kenntnis der Quellen des kanoníschen
Rechts. Lipsko 1834); „Des crífícío míssae“ (t.
—856Nomen
Huf/ar,
Patrum opuscula_XXIII).Srvn.
nglrltr
ncl.SS.
113(1906),14—
4. Vílé

Rounse

,oprt

o ďábelském přispění a sloužila k podvodům;
církev katolická ji bránila prohlašujíc alchymisty
bezectnými, zavazujíc je, by nahradili škodu zpu
sobenou, a zbavujic osoby duchovni, jí se zabýva
'ící, obročí a čínic je neschopnýml pro obročí jiná.
zákon vvdal
př. 13fals1
7papež
jan XXII.
c.akový
SpondentV
Ě de na
crimine
1n ngg.c

tr.
Ferrari:, Prompta bibL can. 1.357 nn.
Alcherv.A1g

theolog amer., „. ve Free

townu
1822,
pastor
v Roxburgu,
sv. 781.
1. devátý
Bostonu(Massachusetts)
a New-Y
„The
ennd of
the woorld 76A1chmund
67). z. 7. ríjna
—2. bíčskup lhexhamský
1..9b1"800, (od
and the day of juiolgment“ (1870), „A symbolic hí podání syn krále northumbrijsčkého A1reda;příčina
story of the cross ot Christ“ (1881), „A critical hí— a zpusob smrti neiisty; uchvání pradávné. Srvn.
storv of the doctrine 01 a future life“ (12. vyd. Acia Ss. Martíus 111,47.
Ali & v. Alvaa.

A1iaanv
gee.11en dioec. v. Alžír.
A1-Ghasali v. Algazeel.
Aliberch Šlvel).,nprot. theol. \e Vích (Španělsko),
Alghero (Algaren. dioec.), bísk.vseverozáp :.; „Brevlaríum predicabile potentissimum oratoris
části ostrova Sardínie, vzniklé 15031bisk. Ottara, adjumentum seu Bíblíotheca concíonatoría ex bre
víario Romano elucubrata“ (Vicí),
a
Éížarciom
a Castro; sultr. metropole Szassarí; 51.300
lbert C., souč. sp. france., .r). „Manuelde philo
A1 lnusr Daniel z Bober u Žacléře, stud. v kol sophle pour la preparation au baccnalauréatal' usage

lejí

arlově v Praze, stal se 1611 bakalářem, 1614
dessVšeminaires
et des Colléges Ecelésiastíques“
A
mistrem filos.,
konrektorem
na škole
ema
Alibertl Giancarlo, malíř ital., „. v Ast
lostranské
u sv.161i)břásel
1616kazatelem
v Klenčí,
1620 far. ve \!ranému u Loun, 1624 odešel do Sas, :. kol. 1740, jeden z oněch mnohých obratnýtich mí
kdež žil \ Pernč jsa v čílěm st ku se Samuelem strů, kteří v XVlil. stol. prováděli rozměrné mably
freeks
. A. provedl nástropní malby v několika
Marlinaieu)
z Dražov
a, 1630
asy svou
vrátil laru
se do
zaujal
na krátký
čas se
bývalou
ve kostelích v Asti, dále v Pavíí, Alessandríí aj. Díla
Vraném; žil v Němcích ještě r. 1638; :p. „Brevís “eho vyznamenávají se elfektni perspektivou, nád
herou architektur a slavnostním drženínrn postav
commentariolus ín sex psalmos clariss. virí d.
A

Alibrandi 1. llaríoo, mínutant státního sekreta

rvn Tml/ldř,
3.
7Šoannís
CampaniRukrhyth3mometricos“
(Praha

1613). riátu papežského, před několika lety zemřevši; byl

aslovo branou autoritou v oboru rimského práva

Allgrln(Algrínus,Allegíinus,A1gra
Hal
rain,Ha1grin)jan, n. v Pícardii,ž)1dellši aalatinského jazyka; nazýván byl „iuris et eioquii

dobu v Abbevílle (odtud zván „de Abbatisvílla“
n. „Abbatisvillanus '), potom byl v Paříži prof. theo
logíe, sta se 12
rc.ib besanconským,
pa
tnarchou konstantinopol., 1227 kardinálem-bisku
pem sabinským. Papež Řehoř 1X. svěřil mu uspo
rádáni
křížové
Maurům
ve Španěhch,
1230 poslal
ej výpravy
s kard. “Fratišem
2 Capue
k císaři
Bedřichovi1.; výsledkem tohoto poslání b 10uza
vřeni smlouvVY v San 'ermano, načež edřich
zbaven byl klatby. A. z. 1238. S. krátké poznámky
ke kommentáři Písně písni Tomáse Vercelského (vyd.
1521 v in
Paříži
spolu (Pař.152,
s timto kommentá
mones
psalmos“
Brixen řem),
16tl)).S„Srer

E,:dzzl Hierarchia2712,36,
mencl.113(1906),27
algum,

hbr. 'hal úm,ta'1gúmim

„almug'img\

1,3

Romani l_lprínce“s“. Srvn. „Díe kat hol. Kirche in

Wo(1895),14
dBil“
1112

(1899),
486,
Hurran,
—l 2.
]an v.
Alllíp
ndíNomencl.

Alibrando ()irolamo,

"zvlaný „11aRaftaello dí

Messina“
maliířt)sícílský,n
. 710maliřském
essíně,
ce
stoval
po, ital
b_ysse v umění
vzdělal
(v Řím
mě vešel v prátelské styk) s Rafaelem), načež
vrátil se do svého rodišttě, . 1532. Hlavnim jeho
dilem jest „Obětování P. ježiše ve chrámě“ (1519)
AlicanteS. v.Niccolo
Orihuedeí a(.,istercíensi v Messíně
v kostele

Aliearnassus v. Halikarnassus.
Alldosí jan Mík. Paschasius, rodem : Bo

loně, .rp. radu spisů vztahujících se k děj nám
Harm-, No jeho rodiště;
j.. „Li cavalierí Bolo nesí dí tutte

ed Ordíni"
161)),
„_Lic
cano
(v l. Král. 101l *" le
niciReli
delaioní
chiesa
di Bolo(Bologna
“(t. 1616
),„ Li
dottorí
Bolognesí dí legge canonica e cívile“ (t. 1620), „Li

extu '2 Par. 9'0 " (vul.

,thyína“ es.(v.
překl.
), názevto dřeva
santalového
t.,) ;;,tdřevothyínové“
nize 2s jméno
dává
se v hebr. textu také jakémus stromu z Libanonu
(vulg. překládá „pínea“, česk. překlad: dřívi so
snove “): jisto jes
est, že a. na tomto místě nemůže
značítí dřevo santalové, jelikož sautal neroste na

kl. lothenského
Vestfálsku
veAlheidits,
Xlll. stol.;jeptiška
dle kroniky
klášterní ve
převorka
jo
hanna se sestrami Alloíeidou,Alžbětou :) Richeídou
zhotovila koberce, na nichž znázorněny výjevy
z dějin klaštera; na kobercích b 1 ná ':s
„Quisquís me calcat, bona mc acientíbus optat.
Namque prioríssa facíes mihi datque johanna.
Vendleat Alheldls homines sibi nobiliores.
Elisabeth cunctis pietatis amore flagravlt.
Richeidís tratrcs jungit merito síbí caros. “
Snn. Tlama-Back", Allgem. Lexikon der bíld.
Kunstlre ],

dottorí Bolognesi dí teologia, f_ilosoha, medicína
e d' arti libera lí“ (t. 1) ,
rigíre) e fondazíone
dí tutte le chiese nella cítta di Bol.“ (t.123,1633),

„lsommí ponteticí,
cardinalí,
bolognesí
dali1' a. 270
síno al patriarchi,arcivescolv1
1621“ (Bologna 16'2
vn. Arim'ung,Forts.uuE.rg. zu jochers ()elehrten

Lex.

,

—597.

alíenatio (z_cízení).Aby statky círk. svému účelu,
krýti trvale důchodem svým potřeby ústavů, jímž
sloužiti maji, zachovány byly a tím i trva'ni těchto
ústavů bylo zabezzpečeno, zakazovaly úchvaly sně
movní avýnos papeež. již od V.stol. zcizování vlast
níctví cirkevmho, vyjímajíc toliko statky hodnoty
takové,než
jichž
zpeněžení
jest každé
cirkvi
snepatrné,
větším aneb
ros pěchem
vlastnictvi.
A. jest
právní jednání, kter' m vlastník buď zcela aneb
: části vzdává se své o vlastního práva, aneb ome
zuje je tím, že jednáním svým zcizuje právo na
alchemie (alchymie), bludný názor vědy 1u
osoby
Po zcizení
smyslu se
práva
římsk.
roz
čebně, až do konce XVlll sto 1. vládnoucí 0 pro prospěch
ířilo právo
círk.jiné.
pojem
zřenlm
k clrk.
měně kovů neušlechtílých ve zlatoastříbro. Pokud viastmctví tak, že nerozumí se jim jen darování,
vylučovala snahy vědecké, pojena byla s pověrou směna, prodej (a. propria), nýbrž i každý úkon,
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jímž se vlastnictví zatěžujej, výnos jeho zmenšuje,
vydává
nebezpečí
i zrizením
opr ia,dědič
c.
\rn'.l lll.9
9), jako ztrátya
se stávál na př.
nnélíopachtu, siužebnosti, hypothck a mnoholetým
achtem a nájmeín, ovšem vždy z vuůle autority
církevní. (Trld. sess. XXIV c. 11. de ref.) At
jmednáse
o výhodná
práva
církve
anebhodnotu
o věci ma
ne
vítě neb
movité, jež
mají
jakousi

vkladu práv obtižnjicích tento majetek. —Take 0 zci
zování jměníířeholního plati tytéž předpisy církevní
a zejlrnéna
ještě aed
nařízení
ministerské
zi státní,
13. června
11'858 též č.93
kret posv.
sboru
de Relíg. ze d. 30. čen/zce 1909. a(Acta Ap. Sedis 1909

str. 695 nn.) — Každé bezdůvodné a takové zcizení,
při němž nebylo šetřeno církev. předpisů zeizova
cich, jest nejen neplatné a církví náleží právo statk

teroíelntí,uměleckou,
jsouq. vzácny
svou
staro zcizeněa užitky z nich plynoucí zpět žádati (c.l by,
žitno1(c.
2, 10, 13.aneb
C 12.
2;
X. 111.H.),
)(..III 13,
9,neglotiumglclaudicans právan
vždy $platila zásada, že zachován býti mají, ize- Ií
.
D. 26.
), nýbrž
stíháé ]se
i 1těch, kdo bez
svolení
apoštolsk
jich zachovati, a že
n ze z vážných důvodů na zcizitelli
(causa just a) a zachovaji--li se při a. předpisy stolce vlastníctví církevního “měni nabyli, klatbou
církevní (soliem nitates), 'ak stanovi je dosud (const. Ap. Sedis ser. lV. mil.).)Bískup, jenž bez
směrodatná k0nstituce Pavla li. Ambitiosae (z roku důvodné k tomu svolil, propadal druhdy po smyslu
1468 c. un. Extrav. com. íll. 4.), dekret Urbana Vílí. const. Ambítíosae suspensi a interdiktu ab íngressu
z r. 1624 a j., zcizeny býti mohou. a) Závažným ecclesiac. Zúčastněnym klerikům hrozí se (poena
důvodem ke zcizení, o němž jest rozhodnouti bi vindicativa ztrátou obročí a patronům co ipso
skupovi,jest urgens necessita
. C.
ztrátou pr va patronátního. Zvyky tomuto ustano
q.2
na př. nouze a dluhy ústavu církevního, jimož vení odporné nemají moci právní. 5 00.2 2.pros.
jinak nelze odpomoci, leč jen zcizením církevního 880) Byla--li a. formálně sice správnou, ale cír
statku;evídens ecclesiaeutilitas, t. j. kyne-li kevní ústav byl 'ípoškozen, má právo během čtyř
církvi ze zcizení patrný prospěchc . 52.
q. let žádati za pr vní prostředek zvaný restitutio m
te,grum a zcizeení, ač samo sebou není neplatno,
2., a christiana charitas, nap. podporalchu inte
d ch v dobách nouze, výkup zajatců a j. Za tímto
může na tomto základě
býti
.L 41.ve prospěchll círk. ústavu
nak rak.
ueiem lze, dle slov sv. Ambrože: Meiius est vasa zrušeno
oh. zákoník srovn
lc450). sznikne- li mnčkomu
lviventium
vasa7 metallorum,
zciziti
osvátne servare
náčiní ,ic. uam
13. seq.
C.
2..)
Ve z neoprávněného zcizení škoda, jest z ni ručiti
těm kdo ji nesprávným zcizením zavinili. Za
lv
však, b)
dostač7í-dli
iž a.impropria,jež zrušení církev. vlastnictví poškozujícího zcizení žá
máechse případech
při ní setrvati.
Co do jformálností,
zákon předpisuje, jest nutno, aby slyšeny byly datí mohou všichni zúčastnění, ínástupce zeizova
všechny interessované osoby (kapitola při kostelech
teletŠk)l<erícipoškozenéhoII
kostela, ano vo,dem
každý věřící
; c.
proč
(0
k: itol.,
beneficiát,
atd.dekretem
c. 8. X. til.
10; c l. církev, právě tak jako stnálta4jíné_společnosti, ztě
i. lil. 9.),
a biskup patron
zvláštním
zcizovaeím
l(decr alienationis) se zcizením souhlasil, při čemž žuje zcizení duchovního zboží, jest, že ho manen
jest vázán souhlasem kapitoly Zcizuje-li biskup(aneb v hnuteině potřebí k existenci svých ústavů, bez
opat) statek mensální, jest dle konsekrační řísahy nichž by účelu svého dosíci nemohla, a že z vyš
...

Eovinen
za souhlas
estliže
yly tyto žádati
podminky
splněny stolec
a svolil-apošt.
li metropolita
Zkompro inciáíov é, mohlo se druhdy hned
k zcizení přistoupiti. — Oddob bsněmu l onského
( 274 c. 2.: nVl. llí. 9.), zejména však 0 dob vy
dání konst. Anínbitiosae,vyžaduje se ke zcizení misto
svolení metropolitova souhlas ap. stolce (benepla
citum_apostol.), tak že pouhy souhlas biskupův stačí
£e
en
při uclíovatí
nájmu do nedají,
tří let, aneb
při zcizení
věci,
se beze
kody
nelze-li
pro jež
náhlost
je
dnáni, při patrné
aužitku zcizení, svolení

šíchlaikům
důvodůjsou
uzavřeny
jsoují
ty nab'
jež
otevřeny.
C rkev
od vací
ázánaprameny,
jest jen
na nejisté dary, toť skoro jediný její pramen k na
bytí statků, a proto jest ji tím větší opatrnosti třeba,

aby
nebyly
lehkomyslnýmzcr
izovánimvy
bezpečí
ztráty.
Dle praxe datující
se jižoddávvn
lí. stol.

nebo( kad
círk. círk.
má vlastní
správurukou,
po
spočívá
správaústav
vlastnictvi
v přečetných
vrchním dozorem blskupovým. Má-li ří tomto
množství orgánů správních, jež jsou jen tímmi, zboží
duchovní před nem
moudrrým a lehkomyslným zcize
m'm býti
uchráněno,
aby přísným
záko
pap.
si vyžádati,(pod25
jakooži6vu_kátů
případě,
jednáseaneb
o movi
chráněno
bylo ajest
a.jennutno,
za ztížených
podminek
st necennou
——
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ital lilir)
ne nem
movitost neužitečnou. ledná-li se však o movitosti dovolována. (Srvn. X. lil 13. de bonis eccles. alie
vzácné. cenné knihy a rukopisy, obrazy a staro nandis, vel non, ajeho kommentáře Schmalzgruebrův

a Reiíenstuelův;
učebnice
žitnosti,újest rovněž třeba svolení ap. stolce (S. C. str.
564 násl., V:r',mg
2. vcírk.7práva:
d.
násl,óillóamage,
Lá'mmrr,
C.
a1647). Souhlas
biskupův
nahrazuje
svolení
genear.vikářej
enthdy,je
íktomu
zvvlášt' 2. v.yd str. 700 násl., Steiner, [71.448 násl., Stan/.r
zmocněn. Biskupové však bývaji iOleltými fakultami lthkon Tote Hand str. 1275, Marx: D. kirchL Ver
mogensrecht etc. 1897, Sdruppz, D. Vermó ens
zmocněni,
prodeji,
a nájmu
duchvmm
niho zboží aby
do kjisté
sumyzavazení
a let jménem
papežo
svolovali na pr. v Rakousku (viz posledni fakuitmu verwaltung der kathol. Kirchengemeinden 1 Srl)[
decennáiní 7, 8. května 1900 \; Č.k d1902) mohou
allienatio či abaiienatio eorporum víz manžel
dáti takové svolení, jedná--li se o prodej do výše ství (účel jeho.)
alieni iurils protiva sui i ris.
8000 zla 'ch arcibiskupové a do 6000 zlatých bisku

pově, je ná-li se o zavazeni do 15.000zlat' ch resp.
alienus a regula (irreguláurní,vadnlosti ztíženýř.
zl.., rovněž jedná--li se o pronájem o 15 let.
od nejstarších
dob (can.aapčLe'l—
19) stanovia
církev,
o vzoru staroznáko
vit.21.17.),
ze—
]lde-lí o summy větší, je k udělení fakulty zcizovací Již
delegována nuntiatura vídeňská. Vedle souhlasu ap.
dbaiá
před:)pisůapoštolských
Tím.
32 5, vaak
stolce nutný jest ve všech skoro státech také souhlas jména
22; Tit.
l, 6),
radu pravidel (regula)(1.
ovlast
vlády, min.
jak žádá
jej i ze
či. 30.
blíže jest
nostech,
kterýmitěv ohledu
duš vpřijmouti
im í těles
nmé
určují
nařízení
dnerak.
20. konkoardátufjejž
čer aa 13. července
se vykáza
kdo svěcení
a jeho
r1,860 na nichž 5 51. kv.ět zákonazr. 1874ničeh úkony vykonávatti chtěji. Nedostatek těchto vlast
nezměnil, leč jen 0, že ke zcizení statků círk. vedle

svolení
a biskupů
obor státní
ností irregulárniclčija
slove
osoby
jím
ztí
žené
. atrpí,
r nemůže
6
. adispense
způso
e,tenvadnost
kdo am(írregularitasš
bez
lení
pap.vlády
ku.rle
V prv netřeba
7téchtopronařízení
jednásvo
se bue
o toom, kdy je svolení vládv a kterého úřadu otřebí
přijmouti
a úkony
přijatého
svěcení
ke zcizení církev. majetku, a v druhém o kni ovnim stlěvcenžíe
dovolenédovolenéo
vykonávat,
ač obě
činí platně.
Pojmeno
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na kolik se mu kzappatření nedostává Samozřejmo,
vání irregularitas, a. a r. mladšího 'est původu, že ossoba právní, jsouc patronem, tohoto nároku
irregularíta
obješogc); viz
se teprve
ve Xll. stol. u Letra Blesía nemá. Právo to však nejde tak daleko, aby mohl
A1ife(Allífia, Alífasn. n. Allphan. dioec.), patron v určitých lhůtách žádati rentu aneb inter
biskupstviítal., suíír. metropole beneventskě; první calare uprázdněneho beneficia. Roční rentu aneb
X. íbíd, mohou patronově
známý biskup Clarus zúčastnil se římské synody jiná břemena, dlec
499; sídelním městem biskupa jest Píedimonte dí A. žádati jen tehdv, jestli si je zakladatel vyhradil a
se svolením biskupovýrn do zakládacích listin (ícx
statistická data: 23.
.,
,
něží.

Alignannd' (d' Alígnano) Benedikt,opat bened.
byly. Pozdější
smlouvy
kl. Notre-Dame dela Grass
sse vdiec. carcassonské, íundationís)
tohoto druhupojaty
vyžadují
souhlasu břemenně
a ošt. stolice.
—
4. K čúinkům slavných slibů nálcí

také, že při—

l1229 bisku marseíllský, podnikl pout do Palestiny slušník řádu, složiv slavné sliby, nabývá práva na
1268, zřekl ]se 1267 Tractatus
biskupství fidei
a vstoupil
do kl? mínorit.;
contra doživotní a-i, již mu klášter aspoň tolik poskytovali
diversos errores super titulům dc summa trinítate et má, na kolik se srovnává se stavem chudoby a jeho

ííue
inluze
decretalíbus“
(z něho
pouze2před
mluvucatholica
otiskl Bal
v Miscellanea
1761
11;
alimentace (ius alimentatlonís, alimenta2)4
2jest
povinnost pcčovatí o opatření nutných životních
potřeb jistých osob, již právo círk. ukládá těm,
kdOŽěkn
jsou vtaurčitém,
právem
stanoveném
ěru. rlPovinnost
náleží obročí
a jiným
titulům
svěcení, které b ly majetkovým základem svěcení,
vzhledem k\
im svěcenncum Povinnost a.
kostel aneb úrad církevní vůči svému duchovnímu
držiteli a patronovi; klášter kčlenům svým, kteří
slavně sliby složili; konečně a--ípovínen je manže 1
své manželce a
—1. Poněvadž klerikově ne
mo'iou opatřovati si výživy takovým světským za
městnáním, které by jejich duchovnímu povoláni
překáželo
oneb se s ním dokonce nesnášelo, ukládá
se a. jejich titulu, na který svěcení jsou. Stará dis

ciplína církevnízakazovala absolu tní svěcení
nižšíl

šší vůbec (c. 1. D.77.;0 v../);

prostředky a v pom
měru k stavmsk' m a úředním po—

vínnostem professovým (Tríd.Xx;?c .—13. dc reg.
etm n.). —
K právním
účinkí'žrm
manželství stavu
patrí
povinnost
manželova
abydlem
nostiosvěmu
přiměřenouamanželky
a dítek3pečova11.Kor.
11, 3; Ete
te.s 5,i 23
násl., Koloss.
19,
ct.r 3,

Žkévgnp1..463jv.rkobčoz.).
ak irdětí plovínny jsou, u adnou- lí rodičové

7.). Míru přémgjigfavillílgsliblíže určují záklony svět

v nouzi, slušně je vyžívovati, uk ádá | zákon božsk'
í lídský (5 154.0. 0. z.). Srvn. zralý, Všeob. slovni
právní, Praha 1896: alímentace; [,a'mmzr, Institut.
des kath. KR. 602, Bazový, Sloh církevní

111.368;

lcrram
Promp. bibl. can. l. v. alimenta. S.d!
alimlne zamítnouti nějaký postulát a pod. zna
meanátolik jako naprosto, tedy u samého počátku
(prahu) jej vyloučití, resp. k jednání ho ani nepří

praxe no puAliniis (1 Mach. 526 iv .4Í—Ě510t9.vulg. „in Ali
mis“, čes. pree,kl. v'Al is“), jedno 7. opevněnýcch
městv Galaad, vnichž ídé od nepřátel bylídržáni
v zajetí a jichž juda Machabejský dobyl. Město

vějši pe uje tímto způsobem en o a-i kleríků svě
cení vyšších, ncdovolujíc světiití těch, kdo nemai
nějakým
postaráno
(c. 1.&
X.
III 5.; titulem ohmotné. opatření
. tte ref.).
Nejjistějším
do stol. Xll. jediným titulem toho druhu byl titulus
obročí, jenž v tom zá eží, že svěcenci již při svě
cení
pověřují
při jistém dostalo.
kostele, zBěhem
jehož
prostrrked
ti byseseslužbou
jím zaopatření
dob vyvinuly se ještě tituly jiné, a tak znamená „in
títulum ordinare“ tolik jako světítí někoho se zá

rukoua-e (viz titulus ordinationís), a to jak

to nalézalo se snad v místech nynější vsí Kelr

el-Má, východně
tiberiadskěho; jíní zto
tožňují
je s nyn. odmjezera
*

Alimonda Gaetanno, „. vjanov ě,1818 stal se

ředitelem semináře ve svém rodišti, 1877 biskupem
albengským, 1879 kardinálcm--knězem, arcib. turín
ským, proslul jako znamenitý řečník; z. 1891; :p.
„11sopranaturale nell' uomo. Conferenze“ (4 sv.),

pro dobu činnosti, tak proodobu neschopnosti ku L' uomo sotto la lege del sopranaturale. Confe
práci, ve kterémžto poslednim přípaaděa má vý— renze" (4 sv.), „1 problemi del sec. XIX. Conte
am jak pense ěili odpočivného, tak tam, kde pro renze“ (4 sv.), „Luteroel' italia. Conferenze“ (1888),
pensi nejsou dány zákonné podmínky (na př. u nás „La musica sacra“ 1887), „ll dogma dell' lmma
v Rakousku podmínky pro titulus mensae stano
Ragíonamenti,
episcopato. Omelie,
vené), příspěvku a-lho vužším slovva smyslu. Také colata.
pastorali,
discorsi“ (25„llvmio„Panegíricí
(2 sv.)
zadlužený klerik má prvávo,by muz ezabavenych „Panegiricí e discorsi inediti“ (2 sv.), „Quattro anni
důchodu jeho bylo
oponecháno k výživě tolik, aby in Roma. Prose accademíche e componímenti sacri“
mohl přiměřeně býtl ŽIV(viz privile
iumc com— (2 sv.), „Gesu Cristo adorato e amato. Polemica
pe tentiae). — 2 Z pojmu obročí, úřažu to církev e asceetíca“ , „I lsantuuarí di María. Omeliee Panc
ního, trvale spojeného s jistým z církevního jmění giricí“ , „Dallial a al tramonto Racconti“ (4. vyd.),
plynoucím prijmem, jejž vlastník tohoto úřadu po „Fíorí e Stelle. Racanti" (2. vyd.), „Tre amori, tre
žívá, patrno, že benefíciát má prrávo na a- i, již mu
„l votí degli italianí per la pace
e ígíos
beneíícium skvtá (c. un. in V1 111.3.; Tr id XXlíI tcpori.sRaccontí“,
c. 1.de ref.
f,.XXV c. 1.dereí.). Pokud jdeoprebytky
alimoniaapauperum, obživa chudýchvčas hladu,
(bona parsimonialia, peculium clericale), má jich po pokládá se za postačltelný kanonický důvod ke zci
užiti ku konání skutků dobrých. —3. Nejen beneíiciát, zení jmění církevního, jsa zahrnut v názvu „chri
n 'brž i pat ron má rávo na a-i ze jmění církev.n
lossa in c
.111.38: alatur egenus) jakkoli stiana charitas“l (vi_zalicma z).
imapijv. v. lpí
Alinas.v
Alenj
_jmční íunda ní přechází založením ve vlastnictví
církve a zakladatel nemá práva něčeho požadovati,
Alinda (Alinden),
tit. pod
biskupství,
někdejší
v Karii (N alányní
Asie)
metropolí
Afro
přece církev z vděčnosti k zakladateli tomuto aje_ho biskupství
disií (Stauropo 1ís); Gama,- Series epísc. 448 uvádí
otomkům propůjču'ce rávo na a-i z fundace, ie 4 blskupy z 1et443187 9.
jimiž jlsoaupatronyc
C. 6.q 7.; c. 25. )(..111
38.:
dinopíam vergat, ab1ecclesia illi modeste heidelbcrskě,
Alioz Michael
Ludvík,
děj.
círk. naeccle
unlv.
z. 1793
m„ Vprof.
nopsís
historíae
spnccurlritur).lxárok
alímentace
má patron zchudne-li
a jeho ro siasticae NT.“ (Heidelberg í791), „Themata selecta
,je- -1idescendentemz
aklaoatelmým,
blenzvlastni víny a není--li těm, kdo b po právu
ex historíae
eccles. secunda eriodrž" (t. 7.92).
Hurler,Nomencl.II12(1885),3
měli jej podporovati. Předpokládá se ov em, že po Srv
Allpij (Alimpij, Olím ij), rus. szvětec, mnich
skytnutím a-e nenastane pravld. výdajům fundace
.ujma a že náklad činí se z přebytku jen do té míry, klášt. pcčerského v K)jevg, nejstarší známý malíř
Český slovník bohovědný [.
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kol. 813 v Kufě jakožto syn tamního místodržitele,
umění svému od malířů byzantských, kter
1084 kol. 870vvB,agdadě vynikal učlenosti nade všecchny
svoje arabské vrstevníky.
rvnim arabsk
vyzdobili malbami kostel pečerský, v němž žil; :.
ruský na konci X1. a na poč. Xll. stol.; přiučil se

:. okolo 11 . Památka 17. srpna. Připísují se mu

některé obrazv mariánské. Srvn. Panamarw v Bog. aristotelikem (ačvglatonisujicímxt také práce jehmo
zmamy,
oboruGCSCh.der
přlrod.v arab.
d jsoud
lží t.y[, mgn
Srvn.áb'rmtcl—
Literatur
510.

enc. l,

alkoholismus &antialkoholísmus_— abstinen

Alíplus sv. viz Alypiu

tísmus. ]. Při stále stoupajícím sociálním uvědomění
Hilarius v.sAlibrlvíiindillario.
2.Allprandíl.
an hř. v. Allipran.d1—3.M
helangelo,— vzrůstají ve všech vrstvách společenských snahy pro
malíř veronský, jehož činnost s adál v léta 1560až odstranění společenských vad a zlořádů. Při těchto
2,ažák napodobitel Pavla eronese; hl. jeho reformních snahách dospělo se ku přesvědčení, že
žádná sociální náp'rava není možná bez vlastni
„Trůnici
Ježíškem,
stranách nápravy každého jednotlivce; sebenáprrava neni
sv. Rochus
a šviadotnna"s —
Va přoinec
„Osservazioni teologico- olemiche“ (11cml 1787). vsšak možnou bez nápravy nestřídmosti v pití, čili
Srvn. l/urtar, Nomencl. li (1895),68
bez potření alkoholismu hnutím antialkoholickým.
Alkoholismus jest piácká neřest, která vede
llíšan 182)
(Al ishan)
Leo, arménský
vatel,
\ Cařihradě,
vstoupil dokněz
konaspiso
|. me

chitaristův, stud. v Benátkách, 1841 ový en na
doktora theol. byl prof. v koll. rataelovské v Ben.,
v arménské kolleji pařížské, ředitelem semináře
mechltarlsrů v Benátkác
od 1876 byl gener. vi
kářem kongregace ;.:p „L'hÁrménie moderne“ (1855),
„L'Arménie pittoresque" (187Ba) j.
alíturg'lcký den slove den, ve který nekoná se
žádná liturgie, to jestmmše sv. V prvy'c
ch dobách
církve bylo hojné a-ých dnů, neboť mšc sv. konala
se zpravidla jen v neděle, později' | ve hlav. svátky
a ve dni anniversarii mučedníkuv. Později byly
aliturgickými dnové přísného, Z\láště velikonoč
ního ostu. ;\yní v církvi západní jest to již jen
pátek; v církvi \ýchodni (dle ustan0\eni
koncillu trullské ho 692) všechny dni celého postu

zku
pouhého
Požív
nápojů
bylo
požívání
lihových
beze1 vši
vždycky
u návyku.
lidstva
obv
vnážšlojů
y n|mlíhových
dnupotřebv,
našic
stal se zvyk tento přimoyvšeobecnou neřestí a
sociálním
hubí nejennárodní
v hmotném,
ale
i mravnímmorem,
ohledujenžl évrstvy
mnohem

krutěji
nežli nejstraslívěósovalkíy
VRakousku
vydá
se za opojné
il K,
říše Německ
ká
lati dobrovolný poplatek alkoholu 2500 mill. mk
Feště větši oběti však přináší na životech, nebof
ročně okrouhle 1600 pijanů končí sebevraždou,
1500 přichází k úrazu, 30.1)000 opadá šílenosti,
32.000 připadá za obtíž veřejnému chudinstvi,
150.000 přichází ve styk s trestním zákonem Ze
100 případů rotí mravopočestnosti 84% bývá spá
cháno v nepríčetnostl a 54",o manželských rozluk
zaviní opilství. (Dr. Heimbucher: Die praa.-kts-o.z

předvelikonočniho
postu),P.vyjímajíc
so Tátigkeit des Priesterss str. 95) jakov Německu,
boty,
neděle a “„S„velikého“
tek Zvěstování
Marie (viz
ak i všude jinde dějiny alkoholu jsou velikou
&!snoop/a_i) Nicméně koná se v některé alltur periodou úpadku jednotlivou, rozvratu rodin a
gické dni přece jakás liturgie, t. j. obřady mšis
rozkladu celých národů. Tak hrozné následky ři
podobné, vyjímajíc konsekraci, t. zv. missa prac
náší alkohol ztoho důvodu, že jest i_edem,o n mž
sanctificatorum, zwv neorgytaayévwv Lenovo panují však dosud mylné názory mezi lidmi, jakoby
yía, „litur ija preždeosvjaščennych darov“ (v. t.). mírný jeho požitek nebyl škodlivým, nýbrrž vý

V cirkviz

adniiv vjediný onen aliturgický den,

živným
a osvěžujícím
životním. nemá
jest
pravda,
že mirngrostředkem
požívání alkoholu
totiž na Veliký pátek, koná se tato liturgie „před sice
posvěcených darův“, v církvi rusk konásse ve v zápětí ihned patrnou zkázus sév oběti, aleje
středyd a pátky, ve tři dni pašijového téhodne a dokázáno, že ani při malých dávkách člověku ne
prospívá a pro svou démonickou přítažllvost stává
oSrvn.
některých
svyátcich
světců
do
postu
spatlla'l
í
cich
Cabral, Dict. d'arch chrét. l, 1218—
se i malá dávka nebezpečnou příležitostí pro
vznik návyku a trvalé neřesti píácké. Všechny
Alíx Ferd., kříě1740 ve Frasne, stud. vlBesan
conu, stal sek z,em za revoluce vystěhoval se mylné názory 0 pooměrné prospě ností alkoholu
do Švýcar;\ dal v letech 1794—1706tyto spisy:
jsou
vědou
vyvrácen
proo0200
tialkoho
ickém
sjezděnaprosto
ve Vratislavi
.1904Navdya
lé
„Le manuele reisecatholiques"„,
„Les
impies
moder
npretre de jura". Po kařů zde shromážděných veřejné prohlášeni, jehoz
myšlenky v podstatě dot' kaji se následujících
stal se farářem ve Verceilu (diec. besanconská);
jdevů.
Védou
je
dokázáno,
e
alkohol
i
v
mírných
18.25
dávkách přivádí poruchy činnosti mozkové, že niči
Alaska v Aláš
kritiku, srlu vůle, smysl ethick' a esthetický & že

Al abaz Šalomoun Hallévr rabbínze Safedu

v hoornim Galilejsk
pol. X
tl. Sp. me snižuje opanováiíí sebe sžama. roto nutno uznati,
alkohol 15“
jedem
že nelze
ho že
počítati
mezi
thodou kabalistickou v„lelánót Hallčvi“ s'(tkommentář že
poživatiny.
ědou
"est adále
zjištěno,
opětované
požívání nápojů koholických snižuje schopnost
kek nize Esther,s seps. 1529 vytišt._\: ien.
sní, 1seps. těla našeho odporovati všeho druhu nemocem, ze
,l,'53éélet'ahábim“
Píšni kommentář ména nemocem nakažlivy'm, a že dobu žimta
vytišt. v Been.(kommen
1552 nář
orešk jišai"
3, vytištěné v Cařihradě zkracu'.e Lidé, zřikajicí se zcela požívání alko
kgóknize Ruth, seps. 1
holickych nápojů, jsou v_ytrvalejši a více dokáži
alkantarlné v. alcantari né.
ři veškerých
i duševních e'rněna
pracích, z říd
A er Emmera n, farář, v .\'assiedlu ve Slezsku, eji
onemocní, tělesných
rychleji ozdravuí,
ne
„. 1831 v Piltschu ve Slezsku; .:.; „Chroonologie moci nakažlivc
než murm pij cí. aždá tělesná
(ler Genesis im Einklang mit d. Profanen“ (1881), i duševní práce dokonaleui a zručněji se provede
„Chronologie der BLtcher der Konige und Parali při úplném odříkání se. \eškery
pornjící shledány byly př důkladnějšun zkoumání
pomenon
ím Einklang)
mit derPhonizier,
Chronolo ederu
íe der klam
Ae
pter, Assyrer,
Ba ylonier,
mem, vyvolaným alkonolickým ochrnutím mo
Ly er“ (1889), „Vortrojan. ág pt. Chronologie im hutnosti ůsudkové. Největšínnebezpečí" požívání
alkoholu ze zvyku jest však zrůdnost rasy.
Alkíb ades
v. Alc
íbla de s31896
mit der
biblischen“
Potomci pijáků ze zvyku dědí všeobecně méně
Al-Kíndíjakub ibn lshásk (Alkindus jaco cennou konstituci tělesnou, zejména seslabenou
bus), „filosof Arabů“ ze sla\ného rodu Kindů, n. soustavu nervovou. Nebezpečí toto v době nové
....
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lím značně jest stu ňováno, že znenáhla i ženské
pohlaví propadá vž y víc a více vlivu všeobecného
návyku pití. Pokud ženy se neoddávaly zvyku pltl,
dědil
každš'
alespoň
z polovice
krev.spolu
Od
té
doby
v ak,
co matk
příštíchzdravou
pokolení
zasaženy jsou chronic ou otravou touto, musí
zrůdnost značně rychleji pokračovali. Návyk pití
nezpůsobu'e toliko při těch, kdož mu hovl, zrůd
nost, chu obu, nerest, zločin, šílenství a smrt,
návyk pití ohrožuje často i ony, již dovedli mu
odporovati. Tisrcové přicházejí do roka o život
pijáctvím a opilosti jinych. Ročně přihodí se mnohá
neštěstí, zaviněna o ílostí, neštěstí na drahách,
na lodích, na stavb ch v továrnách, v dílnách,
mnoho zločinů, nekonečné řady ublížení na těle,
zabití. Nespočetné rodiny trpí trýzněním hlavou
rodiny, jež se o íjí. Sta tisíců je těch,
' ná

náklonnost k pijáctvl. Dlouho vysilující práce tě
lesná způsobuje po ukončeném denním díle v děl
níku ochabnutí sil, tak že večer dělník již nejeví

Cíšku
nab dnemeodm
negprve
při jeho návštěvě,
malé službičky
iujl sepříteli
skleničkou.
Ba došlo
to tak daleko, že i kandidáti oslanectví zaku o
valí si občany za pivo a kořa ku a že volby ély
se za hojného častování opojnými nápoji. Lidé vý
znamne dni z vlasteneckých dějin l z církevního
roku oslavují pltkamí. Spolkový život jest po vět—
šmé na hostince odkázán a spolky musí 51 právo
na přístřeší v hostinci zakupovati požíváním alko

poněvadž vyžaduje od postižených vysokou mravní
sílu, bez niž pomocné prostředk jiných činitelů
nedosahu'í žádoucího úspěchu. „ heoretícky není
žádnou o tíží, abychom z výsledků dnešního vě
deckého badání o alkoholismu činili říslušné lo

žádnéhodne
zájmu
a proto jíž
stráví
zbytek
rad gro
ji v duševní
krčmě, zábavu,
kde se nemusí
ani
tělesně ani duševně namáhati. jak již bylo vzpo
menuto, také bídné poměry bytové a rozvrácený
život rodinný pudí dělníka do hospody. Postrá
dáme také veřejných místnosti, kde by se mohli
dělníci shromažďovali, bavití a zdržovatí, aniž by
byli nuceni co pítl. Obyčejně konají se všecky
schůze dělnické v hostinci, a tu i spořádaný děl
ník jest nucen 'iž k vůli dobrému dojmu u mají
tele hostince d ti si nalííi. Dosti vážnou příčinou
pijáctví mezi dělníky 'est nedostatečná nebo špatně
připravená strava.
rambory, luštěniny, moučná
jídla aneb pouhý chléb s nedostatečným omastkem
působí obtížné trávení, a proto dělník potřebuje
slcdkem
alkoholu
již churavl
slábíspo
na nějakého dráždidla, jímž u žen bývá namnoze
svět
přic|požívání
ázeji, kteří
zbědovaností
svou a celé
lečnosti za obtíž připadají, bídu svou přenášejíce káva, u mužů pak nejčastěji kořalka. :) Pijáctví
na děti své a je ich potomk . Proto jest to nejen zaviňuje také mylný názor, že alkohol jest te
povinnosti ku bll nlmu, nýbr povinností sebezacho kutým chlebem a že podporuje trávení.
vánívůčisobé samým,spolupůsobiti kodstranéníná— je to ovšem mylný náhlet, který se stal téměř
pojůvalkoholických,asicevlastnim příkladem, všeobecným míněním a dosti těžko dá se vyvrátiti
vědou, která poučuje, že alkohol není potravou a
zdrželivoslí.
že bude-li
odstraněn
i jiné řlčinyjeliJiste,
ské bídy
bude lze
potlačitíalkohol,
snáze, že výživnost na př. piva jest 5kráte menší nežli
a že z rželivost značně přispěje k rozluštění veliké chleba za stejné penize koupeného. Trávení alko
otázky sociální. K řysické a mravní zhoubě alkoho hol nepodporuje, nýbrž právě nao ak zastavuje a
liků dlužno přičíst vzrůst úpadku náboženského. — tím chuť k jídlu seslabuje. Na . mezinárodním
Alkoholismus vleče za sebou úpadek rodiny kře sjezdě pro nemocí dělníků, pořádaném v Miláně
sťanské, znesvěcuíe neděle, šíří smyslnost a změk v červnu 1906, pojednal proí. Albertoni o působ
nosti alkoholu na práci svalů & vyvrátil mvlný
čilost,
působí
zh<ubně
na ělých.
mládežOpi
a ljest
zesurovéní
mládeže
i dos
ství příčinou
je hlav
názor 0 výživnosti
alkoholu
slovly: bezprostředně
„Pokusy švlo
že malé dávky
alkohou
ním nepřítelem kresťansk ho sebezapírání a hlav zjištěno,
nim kořenem lehkomyslného požitkářství, &proto je zvyšují schopnost ku ráci, ale nejdéle za hodinu
nepřítelem náboženství a mravů, a tím i nepřítelem
schopnost ku
ta práci
klesá. ešeektem
tudížpouze
okamžité
zvýšenía
psychickým
duchovního s rávce. Za každé doby potkával se schopnosti
duchovní spr vce s tímto nepřítelem, nikd však nelze je připísovati vlivu na nerve-svalovou sou
neslřldmost neb la tak rozšířena, jako v do č no stavu. Tato pozorování lze dokázali ergograficky.
vější a nikd ne yly neblahé následky této náruži V tomto směm vykonal řečník mnoho okusu,
vostí patrn jší, 'ako nyni. Dnešní dobou stalo se které zřejmě prokazují, že je značný roz íl mezi
nestřldmé požlv nl opojných nápojů přímo společen ergogramem po požití alkoholu a bez téhož, a to
skou chorobou a společenským zlem.
ll. etné vtom směru, že alkohol snižu'e eiiekt výkonu
práce po tu dobu, pokud naléz se v krvi t. j.
jsou
alkoholismus
povýšily
za půl hodiny po požití a v trvání 3—4 hodiny). ři
spole gaříčiny,
enské zlo. které
V přední
řadě dlužno
uvésti:
a) pijácké zvyky. Píjákem rozumi se člověk, znívé působení bezprostředně po požití (zakláda
jíci se na basi psychické) jest zcela přechodné a
který
nepije,
jen
když
má
žízeň,
nýbrž
ze
zvyku
a bez skutečne potřeby. asto shledáváme ve spo trvá pouze 12—40minut. Hledíc k těmto důvodům,
lečenských poměrech, že se pije při každé přile jest potřebí stříci se alkoholu všude tam kde ve
žitosti, al."mají lidé žízeň nebo ne. Pl'e se na ra liké nároky kladou se na výkonnost svalu, zvláště
a ,
e nutno jest snášeti značnou zimu.“ —
dost a na žalost, při odchodu i shled ní, při křti
nách, při ohřbech, o trzích, v den výplaty atd. lll. Ne třítel lidstva lak zavílý vyžaduje nevyhnutelné

rázněho

ot"

' Boj však jest tím obtížnější,

řické
důsledky.rozluštění
Daleko olážky
obtížnější
v ak jestNeboť
na
ézti praktické
alkoholové.
tak hluboce zakořeněné zlo, které ve veřejnosti

holu.&)Nepříznívé výdělkové a pracovní houževnatě b'vá hájeno a o kterém po staletí
p_oměryzaviňují opět v dělných třídách
p_rehnanouoblibu v požívání lihových nápojů. Stačí
sr jen povšimnoutí pohnutek, které vedou k poží
vání alkoholu, a vysvětlíme si, proč dělné třídy
jsou k nemlrnému pltl římo sváděny. Alkohol
budí příjemný pocit zvý ené teploty i zv'šené
duševní a tělesné pružnosti. Toho však práv děl
mk velmi často potřebuje, nebot“ namnoze musl
pracovati za tuhé zimy, nebo za chladného jitra

panoval
nedáDie
seAlkoholírage.)
tak snadno a Vnáhle
odstraniti.mylně
( r.názor,
Helenius,
boji
proti alkoholismu musi ' vů či myšlenkou pře
svědčeni, že „alkoholismus není pouze symptomem

aci;odružným
nýbrž přímou
příčinou
so
lní bídy“. z'evcm,
rotí alkoholismu
nutno
bojovati
theoretícky i prakticky, veřejně i v soukromí za
svorně součinnosti státu, církve, rodiny, školy a
s olků. V boji protialkoholovém lze celkem po
5 upovati dv01i cestou. Jednak působením na jedno
mustt_lesné
Ěprácí započíti,
jest přes
nucen
Sily
vz ružiti,jindy
kdyžopět
pracuje
časochablé
anebo tlivce poučováním a vší možnou propagandou,
v noci. Rovn ž dělníci, kteří pracují ve velikém jednak cestou zákonodárnou a správní, která v 
prachu anebo při zvýšené teplotě, projevují snadno volává různé předpisy o výrobě lihových nápojů

'
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a tak působí se na celou společnost, aby mor ko záchraně ohroženého lidstva. Příležitost k tomu
řaleční byl r
huben. První zpusob boje, naskýtá se při kázáních katechesich, ve 2 ověd
nici isoukromé pastora ní činnosti, zejm na ve
veden jednotlivci
a spolky
střídmosti,
volněji
a zdlouhavěji
nežli vlády,
ale zapostuplg'é
to jist ji křesťanské výchově opuštěných a zpustlých děti.
a úspěšněji. Působení jednotlivců a spolků ři ra jsou však zvláštní příležitostí jichž použije každý
vuje půdu pro vládní předp sy abstinentnl, te katecheta, aby působil účínn na mysl dětskou,
rými pak lze působiti ina jednotlivce, kteří dosud a to jest doba přípravy k první sv. zpovědi, sv.
soukromé pro agandě střítmosti se v hýbali. pří'ímání a sv. biřmování. Před přijetím těchto
a) Stát dle sv ho hlavního úkolu, jenž z leží ve sv tostí ať obnovují školáci i upřímné předsevzetí,
zvelebování časného blaha, musí proti alkoholismu že do budoucí sv. zpovědi všech lihových nápojů
vystupovati působivými prostředky jako proti nej se zdrží a od nikoho nepříjmou. Zvláštní péči a
nebezpečnější epidernické nemoci. Stát rn zlu lásku musí katecheta věnovati dčtcm rodičů alko
tomuto předem bránitl omezováním výroby alko holiků, aby napravil a dle možnosti zmírnil otravný
holu, odepřením zbytečn'ch hostinsk ch koncessi. vliv rodinného ovzduší ; nemenší pozornost třeba
Ve mnohých státech ta é byl proh ášen alkohol věnovati dětem, o nichž lze předpokládati, že jsou
dědičně zatíženy. ::) Mocnou hrázi proti přívalu
za
státní
monogol
prodej všeobecně
jeho svěřen
společno
stem,
které
výt žeka obětují
prospěšným
alkoholismu
bez odporu
ro předcházejí
ina, ve které
i matkajest
dobrým
př kladem
své
podnikům. jest to tak zvaný othenburský system, otec
jenž byl ve bvédsku a Norv žsku zaveden. Doba domácností, kde slavnosti různé slavívaji jen
v úzkém kruhu rodinném, kde dítky vychovávají
ku sobotu
prodeji odpoledne,
lihovin máv býti
zejména
v
době omezena,
výplaty maj
býti se k sebezáporu, pracovitosti, mravní a hospodár
ské samostatností. Krátce, pěstěníln pravého kře
krčmy zavřen
policejní
hodina
do sťanského života rodinného lze i nejnižší spole
držována.
Pij cía ze
zvyku noční
mají býti
bu cjiřesně
o státním
aneb obecním úřadem dopravováni do ústavů lé čenské vrstvy zachránili před oklesnutím do
čivých, aby se odvrátili od nav klé neřesti. mravního bahna alkoholismu. d) ýchovu rodin
Nepřímo může čeliti stát pijáctv , když ome nou má doplňovati škola, která v boji proti aiko
zuje taneční zábavy a nesčíslné slavnosti,
' hollsmu může mnoho vykonati. Ve všech evrop
pijácké zvyky podporují. Zlo toto dá se nepřímo ských zemich ukládá se za povinnost učitelstvu
vykořeniti zakládáním lidových knihoven, zavádě obecných i středních škol, aby mládež 0 škodli
ním hospodyňských škol, podporou úsporných po vosti alkoholu poučovalo. Francouzský ministr vy
raví:
kladen atd. Vláda rakouská podala v listopadu učováni ve svém oběžníku z roku
1908 osnovu zákona, v níž jsou obsažena ustano „V boji proti této pohromě národa nemůže nikdo
veni roti pijáctvi. Osnova skládá se ze tří od působivější činnost rozvinouti nežli učitel.“ V Bel
stavcu, v nichž pojednává se o živnostensko gií, v Prusku a Rakousku nařídily vlády r. 1 3,
právních, o soukromo— rávnich a trestních usta
ab! nÍří
vyučování
škodlivosti
alkoholu
"IO
noveních. Co se tkne ž vnostensko-právních usta— je
váno.
Obecná bylo
škola o má
děti poučovati
o z ra
novení, jest nejcennější ono, které žádá nutnost
i mravních p. kolní
hromách,
které avyplývají
z po
žívání alkoholu.
slavnosti
školní vý
ety
koncesse ku prode'i pálených lihových nápojů votních
v uzavřených nádob ch. Obchod tento byl dosud mají se pořádati bez lihových nápojů. Mládež cvi
nejnebezpečnějším zdrojem pijáctvi. Pomýšlí se čením tělocvrku má byti povznášena k čistší po
kola
také na to, aby všecky prode'ny lihovin byly žitkům & ku prostšlmu způsobu života.
zkontrolovány a pod dozor státn postaveny. Sou střední má základní vědomosti 0 alkoholu rozši
kromo-právní ustanovení čelí proti pití na dluh rovati a prohlubovatl. Při vyučováni náboženství
tim, že stanovi nežalovatelnost pohledávek vý a dějepisu má se ředmětu tomu větší pozornost
čepniků. Trestní ustanoveni obsahuje soudní tresty věnovati, aby vč omi zodpovědnosti v mládeži
pro činy, které samy o sobě jsou trestné, ale spá bylo vzbuzeno. Mládež má býti vedena k zálibě
chány byly v opilství; pak pro opétovanou opi ve vyšších požitcích, jako umění, hudbě, poesii a
lost na veřejných místech a pro prodávání lihovin má býti povzbuzována k vědecké snaživosti. Rov
lidem opilým. Lze doutati, že rakouská vláda bude něž rná býti chráněna před píjáckýmí zvyky a va
zákon po schválení důsledně prováděti, protože na rována pred návště ou hostinců. (Viz vynes. c. k.
zem. škol. rady v čechách z 28. března 1902 čís.
Ervém
rakouském
sjezdu
který 9978, ze 7. dubna 1904 čis. 53831 - dále 9 77. deílnit.
yl zahá'en
12. října
1908,protlaikoholovém,
rohlásil ministr vnitra
svob. p n Bíenerth: „Vlá a každého kulturního řádu škol. a vyuč. z 29. září 1965 a rovád. nařiz.
státu musi míti na zřeteli oj proti nemírnému
. k. zem. škol. rady české k tomuto & .) Vzdělané
požívání alkoholu, poněvadž alkohol škodí nejenom třídy musí dávati dobrý příklad ve strídlnosti. Dokud
nepoda se pohnouti veřejné mínění ve vyšších
Lednotllvci,
i pozdějším
generacím,
rannou sílunýbrž
a rozrušuje
základy
státu i oslabuje
rodiny.“ společenských třídách k účinnému potírání všech
Nejradikálněji by se mor alkoholový omezil, kd by pijáckých nemravů, potud nebude lze střední a
v_vdán byl pro celou říší zákaz výroby a pro e'e nižší vrstvy obyvatelstva snahám abstinenčnim
získati. Co se tkne zvláště škol dívčích, nutno
lihových
t. zv. vprohibice,
který ajeovyd
na př. venápojů,
stát Maine
severní Americe
kterýn příštím matkám poskytnouti náležitého poučení
usilují všecky politické strany parlamentu finského. o zhoubností požitku alkoholu na příští generaci
Zákon tento o úplném zákazu prodeje alkoholu a nutno poskytnouti jim příležitost, aby vzdělaly
byl sice parlamentem ve Finsku přijat r. 1907, ale se ve přípravě přiměřenýchpokrmů a iihuprázdných
nápojů. :) Boj proti alkoholismu musí podniknouti
roveden
nebyl,vláprotože
francouzská
spo také
' ečnč
s jinými
dami podala
protest vláda
proti němu.
lidové or anisace. polk
musr býti toho
Přičif se prý p tným mezinárodním smlouvám ob pamětliv , že nes namnoze pij ctvi zaviněno jest
chodním. Ve v
podobný zákon přijat byl spolkovym životem, a proto musí za přední po
také v dolní sněmovně, ale zavržen byl v horním vinnost si vytknouti, aby částečnou svou vinu na
arlamcnté. &)Církev dle božského posláni může
energickým
potíránim
zvyků.
e zmírnění neb k odstranění alkoholového moru gravity
rotí s olkúm
zabavnim
dlužno pijáckých
postaviti spolky
mnoho přis ětí, jestliže její orgán s láskou obě vědeck a sportovní, které by členy povznášely
tavostí a o bomou znalostí uchopí se díla. e po
ššim snahám a cvičily v evné vů i. Kře
vinností kněze, aby se obeznámil se společenským stansko-sociálni spolky všech dru ů maji konati ve
zlem alkoholickým a vědomosti svých použil ku svých schůzích přednášky o otázce alkoholismu,

alkoholisované víno — Allahabat
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mají střídmost mezi členstvem za přední povin
není, žádnéAlkoholismus
reformy sociální'ť
ura Dr.
1903. ——DrrLi
. _era
nost vyžadovati, schůze své bez požitků lihových pijáctvi
nápojů pořádati a při svych slavnostech brániti,
Alkoholismus 1901.—Alkohol
Pernu/ta,nepřítel.
Katechlsmus
střld
— Mat/mw
aby někdo bk! k požitku álkoholu nucen. Nejúčin Thesoó.,Boj proti„alkoholismu. Brno. — Dr. Foru/ta,
nčji proti al oholu bojuji však „spolky střld

mosti“. jsou to spolky, jichž členové se čestné

Slabí
lidské společnosti.w
ms —
Vlll.
contre vl'alcohohsme
Prong Con 901
Dr.intern.
Way
gand Der Alkoholu nd dasl eKind. — Har/man,
Die Aufgabe der Schule und der Alkoholismus. —
lt'ra'l, Die Alkoholfra e in Oesterreich und der
Gesetzentuurf zur intanhaltuug der Trunken
Spolky
vzniklyBostonu
na počátklu80
X X. stolctt
ame
rickýchtyto
mčstc
80a3)
ew--vYorku
heit. leipzig
D. Alkohol
ullner, auch
Kinderver
g_ifter.
Wien 1
— Bres/cr,
in ge
merice neboť
(18088)
Spolkyc hstřídmosti
šířilyv se arychle,
;,
30napočteno
jic
1Ch bylo
zavazují, Jže sami lihových nápojů vůbec pití ne

budou
(abrtinmčuík
mol/o').
nebo že žjíchvpožívali
budou mírně
(.rpolk_y
.'artřídmarl1),
emoožně
se také příčinl, aby spolubližni
ití žse vystřihali.

s 170.000 členv. Z Amerikv ši 'il se spolky stříd ringen Mengen Gift. Halle 1902. — i.S'mit/z. Alko-.
5:1
Arbeit, desLeipz
1898
mosti po celé Evropě. Ve vds ku r. 1840 bylo (ng
ar,keundDiegeistige
Berechtigung
Aplkoholgenusses.
napočteno 100.000 abstinentů a dnes je jicch taam
Stntgart
1936— soll.S:: „i, Was
vom
Alkohol wissen
905.die
— jugend
Aug. Egger,
přes 300.000
An
nžlii
a Irsku jest
5 mill.
Alkohol, Alkoholismus ulnd Abstinenz. Einsídeln
ncntů.
0 hnutíVspol
u střidmosti
ziskali
si absti
neh
noucí zásluhy katoličtí knčží P. Mathew (žil 17
1896; Der
undK'onig
die Alkoholfrage.
4.vyd.
1909.Kle
—erus
Hau-',
Alkohol Essen Freiburg
1905.—
7185 6), v llorn. Slezsku P. FietrehWO. S.
vžPorýní Neumann, v ruském Polsku P. Štěpán Dr. Bergmann-Kraut, Geschichte der Alkoholbc
u.rg — Fer.:t!,A1koholfrage der
Brzozowskl. Také ve výcaarsku, Francii, Belgii, strebungen. Hambu
Dánsku, Rusku a Rakousku jsou spolky stridmosti.
Gegenwart.
Regelnslmrg
“Vllaliči a na Slovensku je to zejm
ména duchovenstvo Die
Alkoholfrage
1390.— 71906.
Neumann,DrZurHee',lmur
Reform
katolické, které zakládá spolky abstinentů a _horlivě der lTrlnksitten, Kóln. Mássi keits- Katechismus in
pracuje roti kořalečnému moru V eli 11 mají Wort und Bild 1902. Der See sor er und der Alko
r. Mii/lenaor/f,
spolky d tí řes 32,000 členů. v Anglii pres dva holismus. Paderborn 1906.
milliony. V čmccku obč konfesse, katolíci i evan Die Trunksuctt und die Branntwelnplage, :rel
burg. — lllustr erter Mássigkeits--Katechismus. —'reí_
energicky proti
kořalečnímu.
Řaelíci,
s'evystupují
zdě dobročinných
spolkumoru
v Kolíně
n. R bur -— Wearrlz, Das Krcuzbiindnis, Essen

r. Pie/er. Mássigkeítsbestrebuu en. Gladbach.
1897 Lgla
vyslovena
že pijáctvi
jest úkolem
kře —/(aaj)11z,aGewissensfragen uber as Trlnken. —
sfansk
charity,
aby zásada,
ujimala se
oddaných
lidí a proti tomuto zlu poskytmala jim přiměřené
Dle lrunksucht
Alkoholfrage.undMtinch
Razr, Die
ihre Abwchr. WieArial—f
ochrany Na všeobecném sjezdé katolíků něme Kod:,
Dr. Huppe. Die Tatsachen iiber den Akohol, Berlin

ckých r. 1905 ve Štrassburku vyzvány tekž ženy a
Dr. Url/;rú'clz, Die Hygiene des Alkoho
obecní úřady,
labŘpo
skytly
pomocné
rukyk
zá lismus. jena 1901. — Dr. B,.:de Kurze Geschichte
chrannému
dilu
atolíci
němečtí
založili
křížový
spolek a spolek kněžl abstinentů. Poučuuji lid
der Trin ksitten
Mtinc“hnedMassigkcitsbestrcbung
— Dr. A. Gr o'yalm, Alko
o zhoubé alkoholu časopisem. ,Volkslreund gegen Deutschland.
den Alkoholismus“ a zřídili též několik ustavů
klččenipijáctvi.Ze spolků katolických k po holmísshrauch
tung. Leipzig nachh
1898.Wesen,
Dr.\Virkung
Fladde, und
Die \'erbrei
Heilung
Trunksiichtiger. Dresden 1899- —Dr. Smil/z, Cbcr
tírání
alkoh olismu
Muvétdlme,
katholische
Mássigkeitsbund“
(K.M
B. bez ,Der
závazku
úplné 'l'empcrcnzanstalten und Volksheílstátten. \Vlirz
abstinence, jen s povinností střidmosti a s povin bur 1899. — Orell, Alkoholismus und soziale

ností, bojov
ati proti nestřídmostj
a zhoubnýnot
ná
sledkům
v vnáboženském,
zdravotnickém
a
tlářskem ohledu. Orgánem spolkovým je časopis
„Der Mor en“. U nás v Rakousku' c sídlo spolku
.Favoritenstrasse a v ele stojí kurát
P. Kozlík. Spolek ahstinentů sleduje cile spolků
střídmosti, nepovažuje však abstinenci jen za
radu, ale za nutný prostr
tředek ku záchrané lid
st.va Ze spolků katolických budiž uveden „Ka
tholisches Kreuzbůndnis“
aložený fa
mNeumannem, který ukládá řádným členům
ztlrrželivost ode všech lihových nápojů. Přijímá však
také neabstinenty jako mimořádné členy (Teil
nehmcr), kteří se zavazují zdrželi se pálených ná
pojů, a také dobrodince, kteří zájmy spolku pod
poruji.
Centrální
svaz jejest
ve spolek
We rdenu
na Ruhř
r,c
amlllushaus.
Odbočkou
žen pode
jme
nem „Annabund“ a ednota mladeže „Schutzen el—
bund“. (Neumanm er Seelsorger und
rA ko
holismus.)
Spolkyli(proti
pll'áctvi
následující
'1 0) poučují
0 ne
czpečí maji
pijáctví
před
"áŠkam1, v dáváním spisů a časo isů;
rují zřízovr ni ústavů a dom k e chud
za levný peníz obdržeti řádné jídlo a občerstvení
bez lihovych nápojů- :) starají se o zřízení léčeb—
ných ústavů pro pij
d) působí na vydání
konů, omezujících výrobu a prodej lihovin. Všllchni
svrchu uvedeni činitelé: stát, církev škola, rodina
a Spolky musi závoditi v ušlechtilěm snažení na
Potrení moru alkoholového, nebot „bez reformy

Frage. lnnsbruck1905— Sladzczzk,Dievorbeugende
Bekám
mpfung des Alkoholismus durch die Schule.

7:11:31ego/n:,
Bern

Tcmperenzhandbuch
Lehrer.
rar/e, Di Schule, der fůr
Lehrer
und

tlie Mlassssigkeitssache. Hildeshe 1m 1896— .P. Mmg,
Waget den Riesenkampf. Ein Wort an die Stu—
dierendcn. Luzc
1897. — v. Glůmcr, Schutz

der Arbeiter v01 dem Alkoholmisshrauch.
1897
allanitu, Der
elne moderne
Frage. Raw
vensberg. — W. H.rMeum'm Die Alkohol
frage auf der Kanzcl. Trier.
alkoholísované vino sluuje vino, jemuž alkohol
jest přimísen. Vlna takového lze užiit ke mš
.

jenom
jsou-li splněn
náslgdujícl
tři pod
minky, tehdy,
jež pos\C.onngr.
S ffic
ciid c.30 července
1
stanovila v rozhodnutí daném biskupu marseíll
skému: 1. Dummodo spiritus (alkohol) extractus
fuerlt ex genlmine vitis, 2. quantitas alcoholica ad
na cum ea, quam vinum, dc quo agitur, natura
liter ucontinet, non excedat proportionem 12 pro
centum, 3. admixtio fiat, quando vinum est valde
recens. (Archivf. kath. KR. 1891 1 sv.)
rýč/l

Alkulnv Alcu

Allaccl v Alla tiu
alla
capella v. &ncapella.l
11.adensdioec.
V.Ktlla
Alláh (arab. člen ala íld/l-—aBůh), jméno ozna
čující v islamu pojem oh.
Allah,abad bisk. v Přední 1ndii,suffr. metrop.
agerské (Agra v. t.), zříz. 1,886 spravované členy
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Allain — Allatius

řádu kapuc.; katol. jest pouze 7604 oproti ohrom vochh do Mnichova a odtud na mezcích přes Alpy
nému celkovému počtu obyvatelstva 38,230
do
Rítna,
což stalo
nebezpečí.
Nový
papež
Urban
Vlll. se za ]nmohýlch
lA--ovl, ale
někteří kardí
(protestantů
34.1ody,20třratří
.
sobí řeholních,88
tu 24 kněží
oští al kje
knčztudomor
nálové a preláti
poskytli
prostředků,
mohl
včnovati
se všeee
vědě.mu A.
prozkoumalže řecké
jevprtiek;
ve
školách
vyršších
jest
žáků
230,
žák
1074 ve školách nižs ích 156 dětí; sirotků 69. kodexy knihovny cvatikánské a palatínské (z llei
delberku), a zkatalogisoval je. R. 661 stal se opět
Ústavů
vychovávacích
jest
10.
Mivssíe
založena
v těchto končinách již roku 1' .
.4-č konána kustodem knihovny vatikánské. A. byl mužem ne
byla 1887 synoda pod předsednictvím papežského smimé píle, učenosti a podivuhodnné pam
mětí, v ru
dele áfa mns ra. Agliardiho. je tu kathedrála, kopisech řeckých neobyčejně sčetlý. Veliké jsou
kolle, veliký lášter ženský, hojně navštěvovaná jeho zásluhy () hoho vědu a jazykovv,ědu () patri
ívčí školaaakpě ný dům biskupský (víz Zalexki stiku a dějiny llteratury řecké. Pro učence, zvláště
K.:/čz: Z vlasti Buddhovy
7 s vyobr.,
jsou radou
jeho spisy
nevyčerpatelnym
|.. podporoval
a skutkem'jiné
učence,
A1aln E., souč. katol. spis. franc., :p. „L'Églisez literární historiky,
et l'Enseignement populaíre sous l'Ancíen re tme“
a v ní
kládal
řecké Byzantinorum“
autory, účastnila sesb ral
a—
(sbírky „Science et religion“ sv. 163.a) „La vo Překládal
ížského vyd
„Corpus
lution francaise et l'Enseígnement national 1789— áltku k veliké sbírce všech řeckých spísovat lů
církevních a laických. Pro sjednocení eků s
1802“ (téže sb. sv. 182..)
Allan William v Alle
metn vzhledem k uníi florencké pracoval s \e
líkou pill a učeností, háje při tom recký ritus. Li
Allardl jean Pierre nřelčený1
Eugéne, franc
řeckých námitek ukazoval dovedně ze spisů
malířn.1829vl,y,onč8611;8gšhovmdíla chost
starých řeckých autorů. Hlavní jeho spisy j ou:
ntáebložensklštjdsou: ourvn
„Mater
(l
re vdollorosa“
v Lyme , „Nechte
ma
„Commentatio de Joanna Papissa fabula“ ( ím

ličklých říDjltike mně“ (1855) v kostele v La Sa 1630,' 2.„De Psellís et eorumscri tis diafriba“ (t.
634, et Mig/Je PG. CXXll, 477— ), 3. „De aetate
lette;
„80 nsolatrix
afflictorum“
obraz cyklu,
'enž měl
znázorňovati
litanii (první
loretánskou).2. et interstítiis in collatione ordinum etiam apud
anl, franc. historik a arcltaeolo, 71.1841v Rouenu, Graecos servandís“
„De libris eccle
siasticis Graecorum dissertationes duae“
'
zprvu úředník
pozdé'
l v noval se Svýhralttně
645 a 1646); 5., ,eD tem plis Graecorum recentio—
studiu
rvních soudní,
čtyř století
krest'anských.
dů lad
ností vgdeckou pojí se u něho obratný sloh. Pře ribus“, „De narthece Ecclesiae veteris“ |Kolín
loži! 1874 dílo „Roma Sotterranea“ sepsané North 1645;) 6. „De ecclesíae occidentalis atque orien
cotem a Brownlowem, jež opatřil cennými po talis perpetua consensione libri 3“ s úvahami „De
známkami a dodatky; :p.: „Les esclaves chrétlens domlnlcis et hebdomadibus Graecorum“ , „De missa
depuis les premiers temps de l'Eglise jusqu'á la praesanctificatorum una cum Bartholdi Níhusií ad
fin de la domination romaine en occident“ (1876, hanc annotationibus“, „De communione orientalium
suh unica Specie“ (Kolín 1648, znovu vydáno
3.
vyd.1
), „Histoire
persécutíons
pendant les hučl 1655,1665; v Kollěn 1694); je to dílo veliké
deux
premiers
siěcles' des
(1884,
2. vyd._1892),„Histoire
: učenosti, důležité pro církevní i literární dějiny
des persécutions
moítíéó
troisiěme
siecle" pendant
, 3.vlaydpremiere
1 5,) „al.apers
čcu řecké, .4. dokauzje vnčnm, žeepo mnohá století byla
mezi církví východní a západní úplná shoda nejen
tion de Diocletien elfIe lriomphe de l'Eglise“g1890), ve víře, ale i v disciplinn,ě že po rozkolu byli vžtly
„Le Chri tianisme et l'Empire romain"(1896,
„_tudes d'histoire et d'archéolo ie (1898), mezi Řeky tací, kteří schvalovali učení katolické,
(1899), „julien l'Apostat“ 1900), „Les že výtky rozkolm'ků nejsou než pomluvy a nepravdy,
Csl1rětienseonl-ils incendié Rome sous
érorn?“
(sbírky„ Science et Religion“ sv. 278), „Les Persecu což %ovozuje 7 řeckých autorů, že přes rozkol
s Římany přičítají
totéž učení
o svátostech,
tions et la critiuue moderne“ (téže sbírky sv. 279; meají
se ekové
jim neprávem
mnohé
bludy, čímža
něm. překlad„ ie Christenverfolgun en und die
také
7. „De 8.Georgíisciaeet
eorumvyvrací
scriptisprotestantismus;
diatriba“ (Pař. 1651),
„raG
modertpie Kritik“ odj. Holtzmanna 1
rd s v.
orthodoxaie tsacriptores“
(Římss.v
!.
1652,
sv.
ll.16592);
(Kolín1653), dílka starších
a no
Allatíus (Allaclci, Allací10, Lithium) Leo, včjšichmřeckty'chalat. spisovatelů; 10. „De utríusque
1586
na
tosrovč
Chios,
:.
19.1ed
a1669),
sů
Mikuláše 11-21a matky Sebasty z rodu Ne i
_...—

Strýc jeho Michael Neuridis, v řecké kolleji v lintuě

vzdělaný, pobádal nadanéhocchlapce ke studiu

zjednal mu přijetí do kolleje té 1600.
čejným nadáním spojoval .-t.neúmornou pílí, čítaje
mimo studium latinské a řecké spisy,ccviče se v bás

Ecclesiae occidentalis et orientalisperpetua

in

dogmate
de purgatorio
consensionego
(Řnn
11"
55
igm, „Cursus
theo
XVlll,
365
11. „Car

mina 1pzraeca in Christinam Suecorum reĚmam“
(RLílm1656;) 12. „S. Methodíi ep. et mart
onvn
mdecem
virgimnumsive de
řeckya
laltuínmsky
s výkladem
1.3 castítate,"
„De processione
nictví jej
aj.poBiskup
Bemard
An
něglonypo
volal
ukončení
studiíGiustinlanl
k sobě, poz dv
léta po Spíritus s. enchiridíon“ -t. 1
;
. „sDe sym
máhalm u.A vevvée chprávních ave vvchověkleru. bolo s. Athanasií“ (t. 1659) 15. oannes Henricus
A. vysvěltlilise nikdy nedal. Vrátiv se do vlasti byl Hottingerus fraudis et im )ostmae manífestae con
od lat. biskupa tamního Marka Glusjinianiho jmeno vlctus circa Graecorum ogmata" (t 1661); proti

Hottingerovi, _jenž tvrdil ve své církevní historii
ván
gen. vikářem.
odešeld
Roima,1616
kde dosáhl
užíval století
Vl, ze víra řecká od latinské se liší a
prázrdného
kueS ním
studiu
lékařství;
doktorátu medicínského Pobyv n aký čas vdomé
huzná je protestantismu;
16. „De octavas
učeného Pavla Regia, kde se seznámil s mnohými hlotíi“(mŘ1662);
17. „Vindictae
s nndi nodo
phe
učenci, byl vlivem prefekta \atikánské knihovny,
sinae
et( s.
CyIrilli Steml
processione
ex e atre
et Filío
Spiritus
sancti“
1;
Simeonum
kard.Záro
Scipia
pří knihovně
té.
oveň Cobelluciho,
stal seub slkriptorem
ato professorem
řeč scriptis et diatriba“(Pa1říž1664); 19. ,.Díatríba dc

Nilís et eorum scriptis" (Říml

20., ,De

i

cetarum scriptis; de Philonibus; de Theodoris et
,kterléah žto místa však ' [Ol.
lvydal
._.4neelur
Mai v apparatum
Nova
P..
Palatina“), kterou vévoda bavorský a císař Maxí eorum
bibbl. Vlseriptís“,
,
„ln
Roberti
Creightoní
milian darovall pap i v náhradu za válečné přl versionem etn otas ad historíam conc. fíorentini
spěvky, převezl do íma. R. 1623 odvezl jí v 50 serlptam a Sílv. Syropulo de unlone inter Graecos
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alle ata tolik jako doklady, ať již se na důkaz
et Latinos exercitationum“ (Řím1;666) vyšel jen
1 díl. A. psal také ověcech světských. Baumgartner
(Gesch. d. Weltliter. lV. 560)vvysoko cení jej jako ně"aké () tvrzení uvádějí_ pcouze)jednotliva mista ze
zá onacelé
nebolistiny
ze spisu
na
jakopřcíllohy)neboěpšřipojí
buď n 'akého seaktu
básnika pro jeho elegii, ellsa ,
níž uvadi důkaz
íku př. žádosti nebo žaloby) nebo nějakého spisu.
závěrek. Srv.n Leonis Allatii vita auctore $_t_e V prvém smyslu zovou se a. též allegaliones nebo
auctorltates
.
phano Gradio v Maiovč Bibliotheca nova Pat
Vl2 , 5—28, La“
ammz,r De Ieonis Allatii cotlicílíšlus
(1354, Curzío Mazzí, Leone Allacie la Palat
allegatlonesl
tolik,tež
jakoona
allešata
(v.l.); 2. ozna
čuje
se tímto názvem
č st papežských
re
dí
Hcidelber
Legrand,
Bvibliographie
helllé—
nique
du )( le(1893),
sne e(l
),
111,435—471,
L.
která nebo
obsahuje
a dův_mly,
[);n'vaabrolově
Dilct.d'arch. cívlrét.I, 1220—1226; skriptů,
strany, pravane
milostízásady
u Apošt.
sto lice sejimiž
do
/-,!1zr!erNomencl. "' (1893 119—127; A Lebeda/, máhajicn, nárok svůj nebo žádost sv_oji podepřlti se
snažily. "olakovét a."partmm nemají moci zákonné
lstorija rekovostočno) cerkvi pod vlastiju Tllf0k2 a v reskriptech papežských uváději se pouze proto,
59%
L'
15. M and vRev. intern. de theol. aby disposítivní či )ořizující části jejich dostalo se
Gil les, jesuita íranc., ;: 1641 více světla a snazgiho porozumění, z kteréhožto
vstoupil do Tovaryšstva 1658, byl prof. předmětů důvodu zove se část tato též par:: txornaliva rt

.rn-ip/i pouti/“ni. Toa arcidlužno míti na paměti,
humanistických
vévod jde--li o posouzení, pokud reskript papežský resp.
bouroonského
o; az. rhetorikiy;_7v
v Paříž cvhovatelcm
Přel. z portuga
štiy do íranc. 'azyka spis Tomáše de jesus ka ítola z něho v církevním zákoníku utvořená
o utrpení Páně („tes soufrances de Nostre Seig
závaznou moczsakounou. (bami, Praelectiones
pci.
Pere Thom __Ouvrajšesus
dre des iuris canon., libně str
neur lejesus-C-hrist.
écritde enl'rdO
portugais
elrmiies de Saint Augustín etulraduit en francais

Allegl_1an6y,ěnbísk.v
sev. Ameri
rice,(v.zal.
1843
sloučeno s bisk. pittsburgským
t.).

arl e.P G. Alleaume de la Corn
mp gnie dejes s“

allegorlcký smysl (v klad) v Pismě sv.1. my

Bai- 1692, překlad jeho došel velike obliby a bsyl šlenka, kterou v

ism

v. slova (v souvislosti

te vydán
mo na
jestpř.asi
50 __vydáni),
vyjadřují
někdy vesdle
literniho ne
anmohokr
to i v doběn
ovějšt(zná
(tak
'r.188.
885); pofiatá) skrze
věcí(osoby,
kony)smyslu
jimi vylíčené,
ud totiž věci ty jsou predobrazem věci budoucich.
hraběnka Kateřina Rostopčínovak roz. AProtaasová Bůh totiž pořádal někd, zvláště ve Starém Zá
vydalazi něho \'ýtah18416, 1 překadl
koně, některé osoby,v ci, události a zřízení tak,
nzcny
gřeklady: německýp(1790), hollandský
předobrazoval
jisté Pána,
zjevy jeho
budoucí,
(|7_08)_,vla s_k_ý
_(l793).
Srvn..$'a_1_nmnwgcll,
až ab_y_'
ívk, souč.
alířfranc., u. 179
v An—
onni,
zejména rista
působení a
gersu 1859,
podnikl cestu3do Palestiny; studie zřízení (církev.) Když tedy předměty ty byly z vnuk
a dojmy na 1cestě té ziskane jevi se v jeho
nutí Božího v Písměs sv. vylíčeny po té stránce,
po
které
Bůh
je
chtěl
míti
předobrazy
věcí bu
zec
ch: „.Sv
Rodina“
pařížském
Saloně doucích, obdržely příslušné výroky p_o
1895;
viz obr.
97 ),(vystaveno
,Utěkd () v_Egypta“
(vystaveno
úmyslu
tamtéž 1905) a . ód něho “sou také nástěnné Božím mimo smysl literni ještě smysl jiný, který
malby v kostele Saint- Nicolns- e--Craon (Mayenne) neplyne z vlastního významu slov, uýbržz před

Obr- 07. Alleaume: Svatá Rodina.
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mětů slovy vylíčených, a který jaksi zakryt i_es
st a psané), a_bypojmy, myšlenky, dobro či zlo,
události, vůbec ně ký pře
dremět objasňovala,
nod smyslem líterním. Tento sm si slove_ sice a poutavě předkl dala, o pravdivosti nebo
b_hyčejnějl
typickým ěiale
předobraznym,
ne
stíckým
a duchovním,
mnohdy též allegorickýrn
pravdivosti, prospěšnosti nebo škodlivosti
(v širším slova smyslu). Rozděluje se ve trojí:

allego ricky'

věci,
míle
ne

věci
činů seprostě
přesvědčoyalan
Prostředk
(jinotajný) v uLším smyslu slova, neb
nazývají
prostredky
7,n
cníretyto

když věci slovy vyliě_ené předobrazují Krista neb

jeho církev, tro

ol Oáický

věci předobrazen

vzd lávaji mravy, ukazukjico, co

obraz

(slmile). Základ jejichzjestňpodobnost

(vzdělavaci), když (některé:nznaky společné) mezi předmětem, o kte

réchdn
a věcí,
na kteréž podobne
shle áváme.cŘecké
slovoallegorla
a naše znaky
jino

činiti a čeho se varovati jse - anažog
y(po—
'amojl
amysl uvádí, že tímto způsobem
vznášejícíg,
slolvy vylíčen
předobrazují
akové v ci,když
jež věci
povznášejí
mysl kv
n  řeči obrazně předkládá se po e,m myšlenka atd.
bcským & budí naději v život věčný. Lee sm sl slovy, ježto sama o sobě jm ho něco vyadřují,
ten vyskýtá se vskutku někdy v Pismě sv, a e, nežli se skutečně povědět: chce, předmět jiný

pokud jest znám na jisto, lze ho užíti také k dů
azum veevěce ch víry, patrno již z toho, že ho
v něm viděli a k dúkazům užívali nejen apoštolé
a autor0\ě ínspirovaní Ži.d ]“ hleed m
Král. 714), ny'hrž í Pán ]ežiš sám (na př. Mat.
2142s hledem kyŽalm. 117-2). Poněvadž však jedi
ně nn Bohu záleželo, zda některého zjevu chtěl
užití a skutečně užil v některé příčině jako před-_
obrazu, jest na jevě, že pouze te ídy lze říci
s jistotou, že některý zjev byl v jisté řlčíněpřed
oorazným, a žet tedy to které misto ísma sv m
vedle smyslu Iitcrního také smysl allegorický či
typický, jestli Bůh sám to dal nějak najevo, ať
přímo, at skrze zplnomocněné zřízence své (pro
roka, a oštola, autora inspirovaného, učitelský
úřad cír ve). 1 jest _proto na exegetovi, jehož úko
lem jest vyložiti nejen literni, nýbrž, pookud se kde
vyskylá, i allcgori cký či typický smysl biblických
knih, aby vyšer
etril, zda a pokud takový projev byl
o některém zjevu učiněn. U sv. Matouše zejména
shledáváme takové projevy častěji. Uvádí se tam
na ř. ' výro
7. proroctví Oseáš ova lll :
gypta povolal jsem Syna svého", výrok to,
ktZerý po literním smyslu svém týká se vysvobo
zení lsraelitů z Egypta. Avšak sv. Matouš poímá
onen výrok jakogyproroctví, které bylo vypln uo,
když sv. Josef a Panna Maria utekli s Pánem
žišem do Egypta a odtud se zase vrátili. Vyklá
daje tedy pobyt lsraelitů v Egyptě a východ odtud
jako předobraz Kristova pobytu v E ptě a ná
vratu z něho, udává, že uveden
roctví Oseášova má vedle smyslu literního ještě
smysl allcgorický, přcdobrazný; udání to pak jest
-D—

jmenuji, ale o jinénrn slyšána býti mají Allegorie
D. ruž
se k metafoře: tato klade místo předmětu
a l'pojmenováni jeho předmět jiný, pro podobnost,
misto jmena vlastního jménojíněmu předmětu ná
ležejicu allegorie pak pokračuje v rozvoji obrazu

(podobnosti) dopodrobna0formou
popisu prostého
nebolícněžívé.
Ve vy
váníkatechetickém

i kazatelském

slouží:: ,jako znázorňovacipro

středky vůbec, jasnosti, zajímavosti a praktické
působnosti slova Božího velmí prospěšné. jsou

zajisté _nads_myslně,
ve vyučování
tomto ěchto
řevahou
pravdy
odtažité;
nemůo'mya
e lo
věk pojímati bezprostředně, samých oos
ony
nemohou na mysl jeho (na cit a vůli) působiti, leč
by předkládányybyl představivosti jako zraěitě a
skrze zračité pře stavováni přec ázely v obor
vyšší mohutnosti poznávací, odtud _pak v obor citu
a vůle. U dětímmalých, ro7. mu eště nedošlých
nebo teprve docházejících prospěla by a. málo,
Brotože tyto dítky ještě schopny nejsou, aby roz
išovaly o raz od predmětu (gojmu, myšlenky atd.)
a postilmouti
tium
compara molnilystřední
ns). U dětí len
již srovnávacn
dospělejších(tera
v homiletickémo vyučování dospělých může a.
i jasností výkladu i působností slova Bož ho na
srdce (cit) a vůli osluchačů prospěšna býti, když

v nedlouhé řadě o razů k témuž předmětu (k-téže
myšlence) se táhnoucicn, předmět sám promyká,
nebo jinak již posluchačům povědomo jess,t co se
obrazem vlastně mluv. V kázáních populárních
(jasn' ch a praktických , jako na př. v homiliích
sv. j);lna Zlatoůstého, sv. papeže Řehoře, potká
váme se velmi často s a- i, jako s ostatními pro
středky znázorňovacími (metaforou, přírovnánín),
nade
vši
pochybnost
be___zpečné,
p
oněvadž
je
činí
autor inspirovaný či Ducem sv. nadchnutý, a tedy podobenstvím či paraboo,|ou obdobou či analogií)
Bůh skrz eněj. Ve vyhledávání smyslu allegorl velmi často. ——Bližšího poučení o řeči obrazně
c.kého libovala si v pnních stoletích křesťanských podávají spisy o slohu vůbec. jako jsou: Karla
Varová) Stylistika a poetika; llomíletíka od pa
šzvláště škola alexandrijská, uznávajíc jej itam,
.de o něm n_e oa není _jistoly žádné, a dávajic dily; 77_lugmmm,Theorie der geistlichen Bered
samkeit;1Vik.óz/tlzimgzr, Abrlss der Rhetorlk,
'mu mnohdyiv vtěchto neisgrch případechpřed Bildung des jungen Pr eidgers, Das kirchliche Pre
"nost předl terním
Ně
azývdáse smyslem digtamt; každá učebnice pastorálky
S..lpc
allegorickýmtakémyš2lenka vyjád ře
ená alle

allegorle v umění církevním vyskytu'e se
goril
metaforickými,
jest
na ' či obra7._ně,slovy
„již zalsté
přlložena jestjako
sekera
zhusta; užívá se jí k znázorňěni abstra tních
ke kořeni stromů, každy tedy strom, který nenese
oa Nového
Zákona
ovoce dobrého, \'yt'at a na oheň uvržen bude“ rého
pojmů;
na př. personifikaace
ctností, cirkve, Sla
_ již nastává soud BOZÍ, a kdo nečiní
allegoristé, potupný název,jehož užívali chiliasté
skutku dobrých, trestu neujde). —.-3. Smysl při na označeni pravověrných křesťanů, protože tito
způsoben čí akkomodovan' , věčný, t.j. vkládali místo ve Zjevení sv. janaa'20t ve smyslu
myšlenka, kterou fněkd vyjadřuje slovy autora alegorickém. Proto také biskup Nepos dal knize,
jiného tak, že věcem o něho vylíčeným podkládá
vědomě smysl jiný, než jim byl podložil autor, ve které hájil svých chiliastických názorů, titul:
na př. dyž by kazatel promluviv o darech, jež BAe/709 auqyogwnňv. (Euseb. H. E. Vll. c. 24.)
Allegranza jos., dominikán, u. 1715 v Miláně,
obětovali mudrci od východu vyzýval posluchačů,
arrie
by také oui obětovali Kristu zlato, kadidlo a \ynikaucí archaeolog; vyznamenán byl
myrrhu, a rozuměl zlatem almužnu a skutky lásky
v Miláně
k bližnímu, kadidlem zbožnou modlitbu, myrrhou Terezie
vavřmov_7a jejíhlo
17 pobytu
:p. „'Dell
antlco1775
fontevěncem
Batte
,přcmáhání se a trpělivost v utrpení (v. akko
simale ímČhiavenna“, „De sepulchris christianis

dace)

in aedibuss sacris; accedunt inseriptiones sepul

allegorie, jinotaj, náleží k těm prostředkům či crrales christiauae saec. Vll. antiquiores iu lnsubria
způsobům, kterých užívá mluva lidská slovo živě austriaca repertae, item inscriptiones sepulcrales
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„Pád Luciferův“ a „Korunování P. Marrie“ , v Římě
ecc_1__esiarum
PP. ord. Praed. D.
Medio
v kostele S. Maria dell' Umilta „Svržení andělů“ ,
lani
(Milánat_q_ueaedium
73), ,De monogrammate
N.
Christi et usitatis ejus etfingendi modis“ 11773), v kostele S. Cosma e Damiano a.j Z brazů jeho
Sáby u krále aiomouna"
spiegazioní e rifiessioní sopra alcuni sacri monu uvádíme „Královna
'r'ríentiantichi di Milano" (t. 1757 , „Opnscoli eru (ve sbírce "Kapitolu v ímé).
diti latini ed ilaliani“ (1781),
sservazioni anti
Allegruccci Palmerino,
sochař a štukatér
quaríe, críttiche e fisiche, fatte nel regno di Sici v Gubbiu v.)(Vll s.lol Vyzdobil štukovými ligu-_ :
lia“ (1781).Srvn.l1ur/cr,No.menci
Hl2(1895), 398. ráinimí reliefy chrám della Piag íola v Gubbiu

jeho jsou provedeny je té vc tradicích
__Allegre
1. (A11egre)F_.rant
kněz mexi grafé“st.o
ký diec. Vera-Cruzské,
7% x_av,„lnstituliones
Alleinl. Jos., angl. theolo, u. 1633, od 1655
rheolo ae“ (7 sv., Benátk 1789—1791)„,Hístoria
jáhen v Tauntonu, byl norikon ormista, začež 1662
de
_13 ompaiiiaexklu
dej. 1841842
en aueva Espana“sv..)
(do Sv
roku zbaven úřadu, a jelikož kázati neustal, byl 16638
1753v.y
1665 vězením potrestán, z. 1668;
„A most fa
[Inf/tr,
Nomencl__.
)258. —2. devant
Al lé rle milíar__1:'xplanationof the AssembÍy's shorter Cate
(j, fran
nc.,
kano _illa2(1895a)
„Leddivorce

Parlament francoailss“
a(Pař.1),

De im edimentis

chísm
A call to Archipspu
Eo- 
matrimonii compendium“ (Pař.1885 vy 4 1889). vzl)u7,ení k sesazeným nonkonformístským duc o-_
Le code cívile commentě“ (4 sv. Řař 1888).
„An Allarm to the u_nconverted" (1672
Allegretti
1. Ant., ital. so hař, u. 1840v Cuneo, vnim),
spisáten došel veliké obiliby,t ak že v roce jeho
prof. na uměl. akademii v ímě; 7. jeho děl vy váydní20.000 exemplářů bylo prodáno; německý
preki. vydal _lindř. il Eri
ngelmann pod tit. „Grund
nikajl: „F.va (gmo il peccato" (v g_allerii moder ie un_g zu einnem thátigen Christenthum" 1722);.
ního umění
v iniěy)
socha sv. le Mura
ihadríeáše
hristíai Letters full of spiritual instruction“
fasádě
chrámu
S 21010luori
v imě. na
). „Cases of conscience“ (1672), dílo „Syno
2. Carlo, ita1.xmaiíř školy benátské směru Bassa— psis toederís tlieologiae philosophicae, sive philo
_novana
oč. vkostele
Vil. sool, vmlAscoli,
„Umučení
sv. Barto
měe“| 1608)
„Klanění
se sv. sophiae theologícae specimen“ zůstalo nedokon
třimkrálů“ (1611) v kapli S. S. Sacramento v dómu čen'). — 2.R cah rd, příbuzný před.. „.
angl. duchovní, rovněž nonkonlorrnista; z. 1681,
ascolskm
J)). „A
r to a Friend, proving, that valid
Allegrmetto
Nukzi, malířsienské,
ital. druhé
pol. XIV.
stol.,
stoupenec
jednakškooly
jednak
igiottistú,

Ordination ought not to be repeated, and that

zv.! Bernarda Daddiho, ml,: „Madoonna s ditkem,

Ordination by Presbyters is _valid“ (1661). „i-Vn
greatest
Strictness“
(1664
rodinou
dárczovou,
Michaelem
sv. Voršilou"
diciae
pietatis,
or a Vindica
ation_ ol Godlínenss in
(triptychon
r.1365,sv.nym
v křest. amuseu
vatikán the
ském), „Trůnící Madonna s ditkem“ (1372 ve sbírce
alleluja, alleluia,ha1e1ú_jáh,
);“ 115%?(: chvalte
Fornariově ve Fabrianu), „Madonna, sv.
to
měj a sv._ Kateřina“ (v museu cís. Fridricha Bohal; dle jiných znamená příklonka ia'h pouze
silu; tedy u '—
_silně, mocně chvaltei), LX XA),
v Berlíně)

Allegrl
An.t v. Corregio
rí 10010
radostí ve 115—117
SZ., v textunahebr
est na vyraz
konci vděčné
žalmů 104—105,
po
nlco n. S.
v Maria
ímě ve Maggiore
2. pol XVv 101.,
kostele
ímé kapeollínikm
1610—1632; átku ž.1%,111—113, na konci žalmů 115—117
vyd „Modi, quos expositis in choris fecit Dlome
na poč.
ina pookonci
ve_ 111“nga 135.
XX
jest
a. na
č. ž. ž. __147
—1,06150;
110—
mcus Allegriirs romanus, _musicae praefectus in 145—150; na konci 1ž.4147—1.")0. (Srl<)1\/8n.33;4dldčzk,
basilica
_lltňerlanab (Řím16
3. Gre orio, Výklad žalmů 1, 825—836
836.) V knize Tobiášově _1322,
zel1nejspíše z rodiny Correggiů. Byl žákem Nuni kde liči se budouci sláva _lerusalema, praví se
„Po ulicích jeho a. zpívati budou“.
pok
ního, byl
nějakou
dobu ber_ieficiátem
při kat he
drále
v 5.poFerm
mo, 1629zzěpi
vákem papežské
ka
1913“ “ vyskytá se a. v radostném zp_ěvu nebe-
pely.
jehosbory
světoznám5ým_učinilo
Mi šťanů (vi_ztSuř_z'_l,%jevení
sererejméno
pro dva
(4a
ež se9hlasé
provozo
křesťané
užívali
vea svých
sv jana
str. a.179
180).
valo ve středu a v pátek pa5š1jolvéhotýdnu v kapli
udosvéadč_uje
Tcrtullian
(decerto
orat. tem)
27
Sixtinské a nesmělo se opisovatí. Mozart o dvo amodlitbách,
sv. Augustin
.„A.již cantare
nobis

11.2511mč7z

askladatelochá

pore sollemniterramoris est secundum Ecclesiae
antiquam traditionem“ (i_nPs.10,1 1), a zmiňuje se
II. a vydal moletta, concertini, sonatu; veliký o starobyiém zvyku užívati a. pop adesáte dni
povelikonočních („in hoc verbo pconsonantes
Eočet
skladeb
církevních
zachoval
se
v
rukopise.
jeho charakteristice uvadí Proske: „Ušlechtilý a ore et consentientes cocrde exhortamur nos
vznešený ve své tvorbě a proto ode všech sou
inviuma
ad Iau užívání
andum a. eum“.
Serm.
Mira
azpůsob
v liturgii
byly 255,
a jsou)
umělců
tak vzor
byl ušlechtilý
adruhů
ctihodný
jakoveleben,__rovněž
člov
akřesfan,
kněžské v rozličných dobách a v různých církvích křesťan
ských roziičné. Již sv. Augustin pravi: Ut autem
zbožnosti a poko r_y,votkecachudých, téšitel vězně a. per illos solos dies quinqua inta (a řascha ad
ných a op utšéén ýc
v lásce blíženskě obě_t__ovný Pentecosten) in Ecclesia cante ur, non usquequa
pomocník
trpícíhyolidstva.“
—4P 77.mpo
nio, malíř
ital., syn slavně l_er
o Čorregla,
1521 que observatur; nam e_taliis díebus varie cantatur
ve 13. roce, tak že slavný otec neměl již
ipsís
autem
díebus
ubíque“
na jeho umělecké vzděláni bezprostředního vlivu, alibi
(Epist_at_que
V..) alibi;
V církvi
římské
ustálil
se zvyk
vy
nechávati a. jakožto raz radosti ve dnech post
byl
umělcem
nevelikého
významu,
___provedlmalbý
v Capella del Popolo v domě par sem 1560 až ních a smutečních. „Řýubricae gcnerales míssalis“
1562 (zachovala se pouze část.
ožíš přijímá ustanovují (X, 4): „ASeptuagesíma usque ad Sab—
desky zákona“ .; z jeho obrazů vyniká „Madonna atum sanctum non dicitur a., nueq & dicitur in
?",ležiškem, sv. ]anem Křt. a andílky ovoce trha missa de feria ln Adventu, Quatuor Temporibus,
iicími“ v akad parmské.
et Vigiliis, quae jejunantur, cxcepta Vigilia Nati
Allegri Francesc co,it.t,mal. n. 1587vGubbiu, vitatis Domini, sr venerit in Dominica, et Vi ilia
1663 v imě, žák a napodobitel Gíus. Ccsariho, Paschae et Pentecostes ac uatuuro Tempori us
"If. hlavně freska: v Gubbiu kupoli kaple Nejsv. Pentecostes. Nec dicitur ln Festo sanctorum inno
Svátosti v dómu, v Savoně ve dvou kaplích dómu centium, nisi venerit in Dominica“ A. ov mod—
jím
je napsal. 1771).
Od tMimo
ch dob
vydap__os1echnutíz
no častěji (po paměti
prvé Burneyem
to

298

alleluia v církevním zpěvu

adá také při mši zádušní a v officiu za zesnulé. Nikiíor, metrop. kyjevsky,anon auktor spisu„ Preníe
Ěpěěvem a. po epištole na Bílou sobotu počíná se
aj. (Srvn. Kupka,Omši svaté
5 297
„tempus allelujaticum“. V době povelikonočni (zvl. ggnafiotasazimitom“
počínajíc sobotou před Bílou nedělí až do svátku
allelula v církevním zpěvu. A., zkráceně v gra
duálech „aaeul“ nebo v starých českých rkpsech
rJŽjsv.
Trojice
exklusive
jest
užívání
a.
v
liturgii
eice hojné: v modlitb brevíře připo “uje se k in— „alla“ přijata do své liturgie církev řecká a zpi
vala jej pode jménem „cherubikon" =zpěv che
vitatoriu,
každé aantífoněl,
soriím pokelekcích
kapitul k versikuř'
rubův při každé mešní bohoslužobě, i na Veliký
sv. (viz níže) k introitu (dvě alleluja), offertoriu,
Fate
a při
rekviem.
Za do
Anibrožovy
V.tek
století
dostalo
se alleluia
do)yřímské
liturgie vea
kommuniu,
ponapište.
ole(v.následuje
tak
zvané „velk
níže); v místo
době graduále
od Bilé zpívalo se původně jen o Velikonoci. A.,jež dnes
se zpívá o epištole na Bílou sobotu, jest asi
soboty
až sv.
do soboty
před est"
Bilou2 nedělí
prěpOjuL nejstarší melodický lyj us ro a. \ůbec.
se při mši
k „lte missa
a. a rovn
něm
k „Benedícamus Domino" při nešporách. Krom
času velikonočního jest užívání a. v lltur ii řidší, melodické skupiny jsou tytéž, jako v ná ěvn „pžeer
amnia saecula saeculorum“ při praefací. aap
nalže).
př. —
po graduale
následuje
ma epo
a. celý
(víiz elioře Vel. zpívalo se a. l 0 ne ělích a svátcích
Církevřrkec
ká užívátaka zvané
v liturgii
mimo dobu kající. Bylo několik typů melodických,
rok 1 v bohosluž ch za zesnulé. Ve sporech jež se střídal v době velikonoční, svatodušní a po
s církví římskou ekově mimo jiné jí vytýkali
'lrojici. elodie pro a. patří do chorálu ozdo
i obmczcné užívánla ., např. arcib. ochrídský Lev beného bohatými jubilaccmi čili jubily, neumami, a
v listu biskupu janu aTraníjskému (Acta et sčripta, zpívala se po
nápěv pro slovo
quae de controversiis ecclesiae Graecae et Latinae „alleluia“ býval krátký. plný íastní
svěžesti a melodické
síly;
na oslední samohlásku „a" přidával se však
saec. XI. exstant. I:ips. 1861 p. 56—64)_; [Phoíin's]
ve SPlSC'Heal rwy digáyywv xai záv )omwv dlouhý n p,ěv jubilus. projev to radostné zbožnosti,
latí:/(uv (Hergenra'ther, Monumenta p. 62—71), kn íž se věřícím nedostávalo pro vnitřní pohnutí

msli ani slov.
la to po
zpěvu vlastního a. jakás píseň
bezze slov, přednesená pouze
na hlásku„ a“ o mnoha notách.
V koptické liturgii dodnes

:

zpívá se jubilus poa
lou čtvrt hodinu. Pravidelná
stav ba melodická (aba) a spo
čátkujen několik málo forem
a zpusobily, že zpěváci mohli
tyto melísmaticky bohatézpě
vy zpívati z paměti"! při teh
dejším nedostatečném noto

133213—

písu. Km
dyž byla nová a sklá

%$le%ttjtlmilsmetanu; i;!„jiliůíililafawi

dána oabvelmlidlouhých
jubila
cích,
ehečeno bylo
pa
měti zp válkův, počal Nouw
Halóulur ke konci IX. století
jubilacím, dříve na hlásku „a"
zpívaným, podkládati nábo
ženské texty v prose složené.
Tím vznikly sekvence (v. t.).
— Nelze určití dobu, kdy se
zpěvem a. spojoval se zpěv
jednoho neb více
'
ž al m o v ý ch. Pravidelně má
a. a k něm
mu připojený verš
žalmový týž cantus firmus;

v žalmu ovšem seskupení t
nové řídí se podloženými
slabikami, ale je téhož melo
dického útvaru jako předchozí
(1. Cistcrc iáci a dominikáni
7.jubilac pro a. ubrali tónnové

„mmatiagčemumem

95mmuto

rámitáimemiimm
ŠŠŠ)
WW

skupiny,a

V.s

chách vkládali skladatelé
mezi jednotlivé slabiky slova
„alleluia“ jako tropus jiný
text, jak čte se na př.
vyšehradském z XV. stoleti

íol. llla: „Al-le summepater
lu nate ia spiritus aline rex
sanctorum domínator omni
potens polique conditor im

mensetu gubernator.. .dis

nonens omnia" Veliký mistr
tónů v Čechách, Záviš, sklá

dal též alleluia (rkp.v
Obr. ms. Allclnío na Bilou sobotu v agendě pražského bisknpn Tobiáše 7. r. lení.

hradsky íol. 182a). V rorátcch

alleluiarium — Allemand

z XVI. stol. jest liturgickému
nápěvu a. podložen český
text, a to každé notě po sla
bice, čímž ze z ěvu melisma
itcke'ho se sylla
sta syllabický.
Příkladem
ickěho —
a.

'6

v českých památkách jest a.
; vcs er na Bilou sobotu
-. „Laudate Dominum“.

roslřední

a. jest přímo

rázu recitačního, jak vysvítá
zc zápisu agendy Tobiášovy

mnímf: 't rattrtns mw

L

' r. metrop.
1
(v v knihovně
3)
toly
Praze sign.kapi
notami „ edes muscarum
. ) a z ,Obsequiale“
,

9

(obr.

ŠQ). kam d

(11111119
nás ati

altarrzgmnnngteriaímrlrisantr tuágt:

„ tmm non11mm lumř [%ínrmíum: nů tání

tištěné osnovy linkové vepsal
písař noty chorální o tém
nápěvu, ako v agendě Tobi

i iBfftlýLpttĚMBínttďňínilm umííi'ts

ášovč. ohaté a. na me
Iismata nalezá se v řečené
agendě Tnhiášově na str. 208
naBožíhod velikonoční kprů
vodu (ad processionem viz
obr. 100). Chorální knihy

edice medice'ské

z r. 161

a 1615 obsahuí dle ú ravy
Aneriov aSurianovy ju ilace
přia. ve mi zkrácené; dle této
edice vydal authentické knihy
s krác . ými jubilacemi 1 Pu
ezně za redakce Ha
bcrlovy. Nové knihy edice

vatikánské zpracovalyju
bilacebez krácení dle sta
'ch rukopisných předloh. —
l\?lnynějšich knihách liturgi
ckých jest dvojí druh 11.Tak
z '.
'
předepsáno
jest od soboty před Bílou ne
dělí (Sabbatum in Albis) až
výlučně do soboty před sv.
Trojicí; zpívá se 1111legra

duálu a obsahuje čtvero a.

;; umznutttszma uítulú nů trfxčtúttátuz

$$$—““i

..a—_..

ÉÍlIl'ÍIIÍ

[|
— *_*
iataří.
M_iaalldniaalldu ta. fjl'zqf

áuauuattnnmuřs gmáugmaínaíi.
, tfgtaňtíahbattkzamírúmagnt'fímtam;

mntmtatunumíírá
batman:

Witt

štniattthtntníttínntť.

gcqummtmufmmwá
nífítatů't
. 'mnm[ttaparglmhmňanmamtv
nasmagnapultrfrauauamtaumtátm
nnmngmgaruanlutim'att um:minu?

szverši. Pro 4 a. "sou v gra
duálu pouze dv melodie.
První melodii a. bez jubilace
zazpívají praecentoři, načež
ji o akuje sbor a přidá k ní
jubi aci na „a“. Následu'e
verš. Po něm druhou mel ii
u. přednesou praecentoři a
sbor přldá jubilaci, ale melo
Obr. 99.
diea. popraecentorech neopa
kuje. Následuje 2. verš; po něm
opakují praecentoři melodii dru h éh o a., k níž přidá
sbor jubilaci na „a“, ale vlastniho a. po praencen—
torech neopaku'c. Druhý druh, malé a., obsahuje
troje a. s ver em a přidává se ke graduálu takto:
Nejprv přednesou dva precentořl a. bez jubilace,
načež sbor ie zopakuje a řidá k němu jubilaci.
Tim je a. zazpíváno dvakr t. Následuje verš, po
němž zpívají praecentoři opět a. bez jubilace, kterou
prida sbor, ale melodie po praecentorech již ne
opakuje.— A. dvojí přidává se v době velikonoční
k antitoně introitu, i když se zpívá antifona o

tpaagttnumnmaf fiat fmulttm'matnou
montovat—alusrntífzthun'hulusauna
Alleluša v „Obsemliale occl. Prag.“ z r. 11109.

Choralschule l ; Z. Nq'edlý, Dějiny předhusit
skěho zpěvu v echách; Orel, Rukověť chorálu
římského 129; Karlu-Procházka, Abriss der Musik—
geschichte 45, 55; Mik/u, PL LXXVll. 956. Or.

allelularlum ]. sbirka nápěvů „alleluía“ u Řeků
středověkých. (Srvn. Cabral, Díct. d'arch. chrét.
l, 1226) T 2. sbírka t. zv. „psalmi allelujatici“, to
jest žalmu, jež ve vulg. nadepsány jsou slovem
„alleluia“ (v. „alleluia“).
llemand ]. an, franc. kněz, u. 1799; aby vnikl
důkladněji do ísma sv. oddal se studiu jazyků
orientálních. Vysvěcen na kněze stal se
rof.
prve.
| když
se po doxologii
opakujedjedno
a. p i Písma sv. při semináři římském. Byl konsultorem
dává_se
k olfertoriu
a kommuníu
v obě veliko
noěm, není-ll jlž v missálu přidáno. Melodie pro a. kongr. indexu, censorem římské akademie „ e a
introitu, offertoriu i kommuníu složeny jsou Religione cattolica“ a jedním z redaktorů publi
1833.
V 8 modech církevních a vytištěny v graduálu edice kace „Annales des sciences religieuses“.
Habcrlov ' i vatikánské.
n.
'
' , e Sp. rozpravu o očistci proti Dudleyovi a list v němž
thlchte er kath. KIrchenmusik 120; Dr. P. Wagner,
přílišnou
v objevy
lionovy před
v oboru
nápisů důvěrou
hieroglyfickýc
0834).hampo
Srvn.
Elnfilhrung ím die greg. Melodicn [. 25; Maule, varuje

Allemanno — Allen
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Hurler, Nomencl. 11120895),788. — 2. jan josef,
n. vMarse lllu 1772, v.ysv nakn ěze 17
7,98 zal. 1800
v Marseillu družinu jinochů („Ouevre de la ]eunesse
de Marseille"), aby uchránil je
řed nevěrou,
kteráž po revoluci ve Francii zavl dla. Pro dru

Allen(A(len) 1. v. Ala

—2. john, „. 1476

vDublíně,
Oxforděvalšíambrldgl,
strávil
několik let studoval
v Italii, v zvláště
'mě za příčinou
dalšich studii, jakož i ve službách canterburského

arcibis ku
upa Warhama ; vysv. na kněze, pobyl
v duchovní správě do 152 , kdy
olsey (v.
přijal jej do svých služeb a užíval ho jako komí
saře při rušení klášterů, 1528stal se arcibiskupem
1809 ústav vládou byl zrušen. A. stal se 1810 ka dublinským a kancléřem irským, zavražděn 1534;
lanem, ale ipotom shromažd'oval kolem sebe asi bvl posledním katolickým arcibiskupem dublin
skývm. Byl to muž duchanpokOjného, ale pohostiný
nej_jleťšíchak
a nejhorlivě “šich svých bývalých cho— a učený, zvláště v oboru historickém. Ap. „Epistola
vancu
dyžpa správu
nastalaa zalo
olia£říztiivějšl,
opustil
A.
814 duchovní
'1 nový ústav,
jehož
de pallíí significatione
et passiva“
„Derccon
n
cstatutis activa
in tutoriis
causis , obse
an
vedeni věnoval se až do své smrti 1836.U vA- ův suetudlnlbusa
stal se vzorem, dle něhoži v jiných místech francouz dis“, k jeho podnětu pořízenydůležité listinné sbírky
ských zřizovány ús vy a družiny jinoct:.hů Srvn. a registra vztahující se k dějinám arcidiecese dublin
auzr : Augmóurgu (dle M. Gautlela), „Ctí .h
é.
eller/15167151
Gesch.
in
(1890) II,
17
aka ath.
oh nKirche
pastor
hodný kněz Josef Al emand zakladatel spolku Írland
baptistické v Spitalfleldsu_1764—1767, potom
jinochů_ve Francii“ _(Hlasykatol. spolku tiskového obce
kazatel v New,—Yorkukdež zemřel Sp. „The spiri
1902.
udvik v. Alemian. —
All
tual Magazine, or the Christian's Grand"Treasure,
mandLavigerie
v.Lav1gber1
Allemanno
Jochanan,
ra bin, 11. v Cařihradě
Doctrines
tllte1Bible
are unfolded“
V. stol., výstéh. se do ltalie :p. allegorický wherein
(Londýn the
1752,
nové vyd.oft.110),
„Chain
oi Truth“
Šellomoch“
Sam. Reg (rozprav a o harm onn čtyř8 evangelií, 11764).—
4.
john anřlk
ovdpraeprohlášení
v Tyburo usupre
5381,
kommentář
k pouze
Písni část
pisni
et;s.
(tiske a'ar
vydal
spisulCehéš
t70ho
gio„
hachéšeq",leomol
poněvadž
o epřelnpodepsati

žinu najal po nějakém čase dvorec s jednopatro

věští—]
doabgnem,v
kaple. V
809closáhl němž
početzřízena
členů družiny
200.etech(D
_.

ma cii jindřicha

Vl11.1 ve vě

cech církevních.

]. H.,

americký protest. historik cír
kevní; :; „Christian History
in its Three(jreat Periods“
(3 sv., Boston 185
53).—6. To

má, duchovní angl. nonkon

formista, u. v Norwichu 1603,
167 - .rp. „Chain of Scrip
ture Chrono lo
from the
till the death of
d'n
1 ).

(Allyn,

(Guilelmus Alanus), zva

“Ř
ĚšiŠŠŠ;

_

ný „kardinál an lický“, dobyl
si velikých zás uh o zacho
vání katolického náboženství
v Anglii za časů královny
Alžběty. N. v Rossalu v Lan
cashire 1532,studoval na uni

95,1%
ťťťšfšííiř

„

__._„M

;
g '“
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;

„
;“ „šílí/„
“

,
&'$, lm;

i

, , ,. „wma,
„ ' "743g
“c

„a,—;;_

nel-$aještě
knězem
ku 1558.
Za kanonikát
královny
Alžběty opustil smu vlast,
odebral se do Mechlina. kde
byl na kněžství vvsvěcen, a
odtud přišel pak dol.,Lovaně.
pronásledovaných kato
líků ve své vlasti se ujal a
jim kněze o atříl, založil

, „..“/„__
(_ až“
'“
a;

v Douayi v

„ '

í f

nedávno

» 33

.

f***—““““ .

,

,ŽW__W„„ÍW„
www——
;;;;;;;;;;;g

versitě oxfordské, vstoupil
do sta\u duchovního, stal se
doktorem filosofie a obdržel

elgii, kde byl

před tím král špa

nělský Filip ll. universitu za
_*

;;, Maggi“

332%
\'3.
Šlilžšt'lfi“ Šusta CŽ

Obr. 100. Alleluin na Boží hod velikonoční v agendě pražského biskupa Tobiáše z r. 1204.

ložíl,
kollej,rd kterou1.Zgapež
Pi
ius V.p
zaří

1568otevřel;
dlZačátekučinil

6 druhým
prvních
5se letech
ylo ejiž
více vnež
missionářů do An lie posláno.
Tatovlády
činnost
neui la pozorno
sti
Alžbě
která na
španělském míston ržiteli Bel
Ěic
Requesensovi
vymohla,
že
ollej
zrušil, za\ azavši
se mu,
že nizozemským
anglické
přístavy Eovstalcům
udo
vr'.eny A. přeložil svůj ústav

Allendort — alllance evangelická
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r. 1578
do Remeše,
kde nalezl
horlivého
v
tamějším
arcibiskupu,
princi
Gui ochránce zeAlleérsdort, poutní místo mariánské v diec. ře
do tý ústav jako A-ův založil papež ehloř Xllol. Allerstern v. Hallcrstein.

Alletz ]. Au
ugustinv. sub3. —2.Petr Edu

a král
panělich.
Později
přišel ústav
A-ůvFilipě
op l_l.dve
oDouuaye
a trva
l tam ard, franc. 5 )is., 11. v Pařřížl 1798, stal se prof.
až do francouzské revtoluc (1792). A. stal se filosofie mor ní při „Societé royale des bonhes
lettres“, potom nastoupil dráhu diplomatickou, byl
10 čenencc 1571 doktoremctheologie, akož i 1577 konsulem v Barceloně, kdež z. 1850. S)). „Es sal
kanovníkem v Cambrayi. Papež Piu
.jmenoval
ej 7. srpna 1587 kardinálem a králš španělský sur l',homme ou Accord de la philosophie et la

ífili ll vykázal mu příjmy bohatého opatství
(Pař. 1835,12_sv. ),;Esquisses de la souf—
v alabrii. Jmenování A--ovo kardinálem bylo ve religion“
rnace morale“ (t.l
2.sv), „_Harmoniede
s
spojení se záměrem Filí)a ll. dobýti Anglie a l'intelligence humaine“83%.
obnoviti tam katolické n boženství, při čemž A. Auugu stinn, u. v Montpellieru 1703, byl členem

ako

kardinállegát

vše znova uspořádali měl.

dyž, plan Filipa ll. ztroskotáním nepřemožitelné kongr. soraloriánů, potom advokátem, načežkoddal
:. vpracímŽlitera_rnim;
Pařiží 1785
de la morale
Armády se nezdařil, chtěl král přece A-a ves vých látor,
se zcela
veliceég<plodnýko
mpi

státech
udrželimechlinským
a jmenoval Ajej
1580 chrétienne
et ades princřpalesAbvrěntěs dela fol“
ověvyd.v1820)„,Argumenta,quibusinnititur
arcibiskupem
Avškk10.
4. listop.
nebyl nikdy
,A
za arcibiskupa mechlinského prekonisován, zůstal clniristiana nyellgalro"
(t.1657), „Principes fondamen
taux de la rehgion ou Catěchisme de l'áge mor“

ulgaty,X.1V
učiněného
od pre
pa ektem
eže Sixta
V., (t.
1760,
nově vyd.(nové
1821),v „Setlectae
e Novo
Testa
vvydání
v kongregacídkardinálův
o revisi
mento
historiae“
1824),
„Tableau
de
b)|Římě,
odŘ,íracoval
jmenován
vatikán
la doctrine des Peres et es Docteurs de l'Églisc“

ské knihovnye a protektorem a_gg_lickěhonároda, (Lyon a Par' 1785,2 sv)., „Description historique
jehož dle breve jmenovaného
ehore XIV. 18. de la tenue du Conclave“ (t.l 74), „Dictionnaire
září 1591
všichni
duchovní
i laikové
za
'svého
řádného
vrchního
uznávali
měli; anglič_t_f_mě
v
portatit des conciles“ (l. 1758, 2.\y\d. 1764, 3. vyd.
15 ři na 15 4. jako professor theologie \' Douayi pod názvem ..,Dictionnalre des conciles, suivi d'une
přelo il 5 chořem Mar em a Richardem Bri
stouem bibli do angličinyn kteréhož překladu se collectlon des canons les plus eremarquables “, Be
a Pal. 1822;
npěm.Aurgšp. 1vš4.P
Maurus
eště dnes v An liia severní Americe užívá. („'lhc sancon
Disch „KonzílienLexikon,“
3), „Diction
í-loly Bible, fait fully translated into English out
naire t_hěologiqueportatif" (Pař 1756,1767,1797),
„HistoireClément
abrěgéeXlV“sPaples,
Pierre
of
authentical
conferred
with jusqu'á
thethe
llebrew,
greekeLaatin,dilígently
other editions
in dlverses
(t. 1776,de uis
sv.),saint
„S_ynopsis

lan
uages 1258
by , the E
60%ll8h College
of seDoway.“
doctrinae
sacrae,
seu insigm
íora (.,1763)„
(et praeci ableau
ua ex
ac Novo
Testamento
loca“
A'Žvyd
0, nazývá
krátce Veteri
Dow ayd Bible".) ZSepsal mnoho rozprav a d E
obsahu polemickěho a apologetického („Certaln de l'histoire de l'histolre del'É lise cont7cnantles
Brief Reasnns concerning the Catholick Faith“ évěnements les (Flus intércssan s“ (tl

wAllgayer
OnFaalcku,
řej, učitel
a řed.
rbzachu ve
71.1862,
:p. kůru7v31eder
„Vade mecum“
11564,
„A Defense
and Declaration
of the Catho
ike hourches
Doctrine
touchín Purgatory,
and církevní hudb
Alllaco Pe rutl: de v. Ailly.

Pra
crs o_f_
the
Soules
5565, znovu
vyd.
Allíaga de jan, dominikán, prof. na universitě
Pšrídg
18861,
„A Departed“
Treatíse made
in defense
of the Lawful Power and Authoritie of the Precst— salamancké, .rt. „Que'stiones commentarlae ín iam

"“

s. Thomae juxta míram elus doctrinam“ (Sala

hoodedeclaration
to remitte sinnes
“ |l56_7],„Arology
and manca 1726, 6 sv. ve íol.). Srvn. Harta-112 (1893),
truc
of theetc.
institution
0 the two
English colleges in Rome and Reims" [l581], „Apo

alllance evangelická (angl E\angelical alllance)
logia pro sacerdotibus Societatis Jesu et semina
riorum alumnis contra edicta regia“ [1583], „Piis sluje spolek skládající se z členů nejrůznějších pro
sima admonitio ct consolatio vere christiana ad testaantských sborův a sekt, zejména anglických a
severoamerických, jennžs si obral za úkol jakousi
afflictos_lcatholicos
in
A_n
lía"
__[1583|,
„Martyriu
\mdi Campian
“11583) a zanechaml vnější jednotu rotestantství představovati, prote
po sobě četné listy. _lehonejznamenit jší dílo jest: stantství po světě rozšiřovatl a hájlti, a proti ne
aproti katolické církvi a všemu
„Tract s do sacram
menits ln genere, de sacra věře na
mento Eucharistiae et de missae sacrilicio 11.111.
“ „katoličení“dnéa půdě protestantské na druhé straně
(Antwerp.157)ervn
Tzlertrbzfl,Epitome
vitae "ůsobiti žMyšlenkuětakovýto spolek založiti na
d. lanl
T
and Second
ězám
m
e
již
1842v
ckunukprotestantského
a
slora
dra
Knlewela
evmec
Gda
ev. Americe
Daiaries of the English College Douay. Ed. by the
Fathers of the Con regation of the London Ora u dra. Schmuckera, představeného lutísierskcho se
tory(Lond.187
he letters and memorials of mináře kazatelského v Get sbur u v Dennsylvanii.
myš_lenku
tuto působí
hor ivě
843 skotský
cardinalt1882),D
Allen sD1_1_íst.
úvodem,
jejž sepsal
Th.illiam
Fr. Kno
r. Alf.
Bellu/mm
Wil Pro
duchovní
dr. Chalmers,
_professor
v E:.dinburgu
(z.
helm Cardina1(Aellen u. die englischen Seínlnare 1847),který chtěl založili spolek„ rot Anti'tkrtstu
By tato m šlenkav život vstoupila, sestoupil se
Nomencl.
zvláštní
\'ý or,askládajíacíse
z členu
7 různých
skot
sk'
ch církví
sk avydaal
okružnik,
datovaný
Allendorf72
Aldendorf),
spravující
se reholíc
ís.tercněkd.
(aniž klášter
by řáduženský,
lasgowě 5. srpnat 1845 „k evangelickým církvím
_Ílllřsf
Žl_em_1
Festlandle7 Mohuč 1885), Hurter,

lak se zdá, kdy byl přilvtělen), poblíž m. Salzunme
(Sasko--Meinlngsko) vznikl v l. 1266—1272,sa e
Iarisován 1528.

anglickým, walesským a irskym“, kde oznamuje, že
brzy veliká schůze e\ a_ngelickýchkřesťanů ruzných
církví a krajin v Londýně konati se bude, která by
% Wcrrnigerro,de posléze v Halle, „. 1693, z. 1773, proti přehmatům pape_ž_stvía Puse ismu všechny
síly protestantské spogla a zájmy iblickěho kře
složil text hojných ísní duchovníc
sťanstvíspodporov_ala
ředběžná
schůze přípravná
konala
el..—
1845
v Liverpoolu,
kde zá
Allerethdřej
0. Min., dle SbařalcyO.vCa__p)záákladní estanovy bylaysestaveny a budoucí _spolek
šů. Notae
in Srvn.
universam
(2(sv.
eduni
1625).
Huf/zr,scripturam“
Nomencl. 1113
1907), 795. „Evangelickou Alliancí“ nazván. Vlastni ústavní

Allendorf Jan Ludvík Konrád, luther. pastor
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Alliance lsraélite Universelle

shromáždění konalo se násl r. 1846 od 9. srpna
do .
ří o 26 seděních v Londýně, v nichž
účastnila se 921 osoba skoro z 60 různých církví a
sekt. Usnesení této valné hromady byla jazykem
latinským a anglickým sepssnána podn zvem „So
cietatis Evangelícae constitutionis et statutorum
expositio brevis“. A. :. nechce býti unií rozličných
protestantských církví :) sekt, ale jenom sp: lkem
křesťanů, a též nechce nikdy na sebe přijmouti ráz

Alliance Israélite Universelle [Jet—W“53-13
(Chabur
ura Kohl-israel-— věto
židovský svaz).

Franncouzskýn ministr
Adolf Cremieux
s bohatýmsou
ži
dovským
řem Montefiorem
a několika
věrci založilnv Paříži r. 1360svoětvvýsvaz židovský,
jehož účelem jest ujímati se Židů kdekoliv by me
náboženství nebo pros vuj pů\od byti potlačování.
K vytčenému cíli slouží prostředk: peněžitá pod
pora
tisku
a učenců kol
agitace
vho nými
spisy,vlast
za
nějaké nové náboženské společnosti. lenya
ládání
kontessních
a přiměřená
výchova
mohou býti jen takové osoby, které se drží t. zv. ního učitelstva na zvláštních paedagogiích v Paříži,
„evangelických názoorů“, a SIC 1 božské inspi kdež chovanci i chovanky ze všech dílů světa jsou
race, vážnosti a dostačitelnosti ePísma sv.; 2. ráva,
vzděláváni.
Svaz stará
se též o unčey
výcvik židovské
mládeže v řemesle
a obstarává
vykládat) s) každý sám P)sn)o 3. trojjediného oha; Sídlem svazzu jest Paříž, kde mešká též včnilšinaa
uplné
zkažeností
lidskéSyna
přirozenosti
pádem
ního
člověka;
vítěení
Bož
eho prv
vy 55členného výboru. Ačkoliv zakladatel svazu Cre—
mieux
byl
ministrem
a
zároveň
velmistrem
zednář
kupitelské činnosti; 6. ospravedlnění ahrišnikova
pouhou věrou; 7. působ ení Ducha sv. ři obrácení ských loži francouzských, poručil ve své závěti na
hřišníkové; 8. nesmrtelnosti duše, v7. řišení těla, svůj náhrobek dáti prrostýnnpáis: „Zde leží Adolf
posledniho soudu, věčné odměny a věčného trestu Cremieux, zakladatel světového židovského svazu.
.božského ustanovení křesťanského úřadu ka Považoval to za svou před
dní zásluhu, že položil
zatelského, křtu a VečeřePáně. Avšak tyto články základ k mezinárodní organisaci veškerého židov
neb ly prohlášeny jako články víry, a ostatní různé stva. Na tu zásluhu kladl vším právem náležitý
. 1. U.v onala pro židovstvo
náh edy mohly panovati dále. Dále bylo usneseno, důraz, poněva
aby se sedm pobočných větví utvořilo, a sice:
neocenitelné služžby a vytvořil:? 7.rozptýleného ná
ve Veliké Britannii alrsku, 2. ve Spojených Státech roda mohutnou mezinárodní mocnost, řed níž kře
sev. Ameriky, 3. ve Francii, Bel )) afrancouzskěm sťanští národové musili kapitulovati. endenci za
Svýcaa4rsku, .v severním Něm
mec u, 5. vjižnim Ně kládaného světového svazu židovstva naznačil Cre
mecku a němeekěm Švýcarsku, 6. v britské severní mieux ve své výzvěz
, z níž několik my
Am
merice, a 7.0v ápadni lndii. Poboční větev an šlenek uvádíme: „Roztroušeni mezi druhými ná
tická ustavila se 7.lis10).
anchesteru.
—odjakživa nepřátelskými našim právům a
ak zvaná větev berlínská vznikla působením ber
jmům
— předevšim
chceme
zůstaneme
idy.
Národnosti
naší jest
nábožen i tví&našich
otců
línského baptistského kazatele Lehmanna, a má Žá'j
my neuznáváme
jiné národnos
se starati
o rozkvět zceijeme
a námv cizině
cizich
od r.
za svuj
„Neue Rusku
evangelísche
Kir a nemůžeme
chenzeitung“.
Téžjorgág„
ve védsku,
a Turecku
vznikly pobočně větvea a.; ale všeechny poboční emi, pokud naše vlastní zájmy jSOu v nebezpečí.
idovské učení musi naplniti cely svět! Katolicísmus,
větve nebyly nikdy valného života schopny. Britská náš odvěký nepřítel, leží naznak, jsa na hla\n
větev založila r. 1
o svůj orgán časopis:
poražen! Sif rozestřená lsraelem po celém světě
„Evangelical
etc.“ 1855
Da š)v Paříži.
valné hro
mady
konal sChristendom
:1851 v Londýně,
1857 bude den ode ne širší & velikolcpá proroctví na
vBerlině, ] lstenevě,1867\' Amsterodamě.Valná šich svatých k))il) konečně dojdou vyplnění. Blíží
hromada berlínská konala se v Berlíně na v 'slovnou se čas, kdy jerus alem stane se domem modlitby

žádost pruského krále Bedřicha Viléma I'. ,který pro
všecky
národy
a kdy
židovskéhobrezich.
jedno
ožství
vztyčen
bude
na prapor
nejvzdálenějších
v s nus 1856 a. 0-1), mající svou schůzi v Glas Neni dalek den, kdy všecko pozemské bohatství
valnou hromadu
roku s ane se majetkem dětí lsraele. “ (Dr. Karel Eclat-,
gowd,l svš'm dvorním
kazatelem budoucího
Krummacherem
kouadla v erlině. Poněvadž němečtí protestanté „Lidovské zrcadlo ve světle pravdy“ v překl. Horově.
Prahaa.1907) Žid
d0\ský svaz světový nesleduje však

vůbec hromady
chladně do
se Berhna
chovali nea řátelsk
mnozí proytí pouze materielnílío a kulturního prospěchu svých
svolání valné
členů, nýbrž péstu je také tendencí rozhodně ne
stupovalvi,
vydal romada
l-u-álproti
tomu se
zvíávetnívojenském
kab netní přátelskou katolicismu. Proslulý Dóllínger ve svém
ordre.
Valná
konala

chrámě berlínském od 9.——18.září1857 s velikou díle „ idovstvo a pohans
ns"tvo dokázal,že vžidov
slávou, král účastníl se porad a řítomni b li stvu dosud následkem talmudistického rabbinismu
l254 protestantští duchovní a věrici, z nicž živena jest nenávist proti Kristu a církvi. Talmu
979 bylo z Německa, 243 2 ostatní Evropy a 32 dismus zplodil swbodné zednářství, toto pak libe
z ostatních 4 dílů světa. Ale výsledek valné hro ralismus, 'ehož ditkem jest sociální demokracie.
mady nebyl žádný. Kd ž po 20 letech a. a. opět Návrhy z konů na u'ařmeni katolické církve ve
svou valnou hromadu v erlině l;slaviti chtěla, opro všech zemích racov ny 1)ny v židovských ložích

hlásila jeji poboční větev 29.1) a1876a
otom na povelAJ
est dokázáno, že návrh na volnou
. února 1
eby taková schůzre v Berlín byla
Rakouskuev
šel nap
na popud
uhers ch" zed
„nevhodnou't R. 18731;oánna b la valná hromada školu
nářů. vPalacký
1š73
al v „Pokrou
tato
ve Filadelíiiza účastenství20.00
; r.
slova: „Od tér doby, co idé v každémuohledu
ve Florenci za bohaté finanční podpory Angličanův, emancipovaní opanovali tiskem veřejné mínění,
roosdí ea roste reakce proti názorům a ideám
kmainula
všakúčastnicí
se zamýšleným
na ít
talské
tolíky,seano
dostali seúčinkem
do sporů
národ
které ecný
zdědilo
mi
nu
Všeo
smznaše
žido
0pokolení
\sk ymá od
v věků
jednotli
nostnich (zvl. Dánové :) Němci) jakož i do sporu sfalnským,
o kritice biblické. Učelu, který si vytkla nedosáhla.
státech
své odbočky
spůsobností
Londýně
Anglo-]ewish
Association,
ve \politickou:
ídní Israe
Mimo to p_ůso
oibla a. :. všude \e prospěch anglické vvýchC
politiky, zejména v letech padesátých. Lord Pallmer litische Allianz, v Lipsku lsraelitischer Gemeinde
ston řídilstránku politickou, jeho zet hr. Shaftesbury,
verein,židovský
vNew-YorkuHoard
ofDeleešates
má ve své službě
enní atd.
tisk,Světový
kterým
jeden z nejhorlivčjších náčelníkůa- ce :. ,náboženskou svaz
stránku hnutí toho. Srrvn. !(. Mam) u. Theodor Pitt/, umi velmi obratně řetvářeti mínění veřejné ve svůj
„Der Evan Bund, die zu Liverpool u London ge prospěch a k udr eni neoprávněného povýšeného
haltenen
onferenzen“ , (1908),
[(ti/mer v —368.
„Dle Religion
Zirlovstvave
společnosti'))
lidské. (Nema/u,
Křest. sociologieI.
633n
R.!
Gesc h. u. Gegenwart“
ys't. in stanoviska

alliance presbyteriánská — Allio
enci
1875presbyterlánská
za tím ůéel
alliance
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sitč dublinské a současně se stal sekretářem ko
pokud možno,
zal.yv Londýněv
čer mise pro katol. skoly chudinské („The Poor School

sjednocovala
cirkve
různých
Chargeof
Committee.e“)
Sp. „TeSchism“
Church(1846,1848,
or Enzglavndd
Cleared
zemich. Sleduje
tudiž presbšítertianské
v už
okruhu vtytéž
cile, fromthe
„journal
in fFrance“
(1849),
SeeofofJurisdiction
ySdt.Peter,
jako
alliance .evangelickhá
(v. tJ'ěmjejiž
podružnou| the
Rock
kot
the Church,
the„The
Source
skupinu
Valná shromáž
a. p-ék
se každého třetího roku v roozličných městech and the Centre of Unity“ 1850) „t.S Peter, His
anglick ch & ameiiekýc h(v Edinburku 1877, ve Name and His Ottice“ (185 ). „The Formation of
8;61—95 jr.-_sftokřest.
Filadel li 1880, v Belfastu 1884, v Lond ně 1888, Christendom“ (85v., Lomi
v Torontě [Kanaca
892, v Glasgowě 1896, ve filosofie dějin a vylíčenídvnitřního vývoje církve a
Washingtonu 1899. Výsledky dosavadní jsou ne vzájemného poměru cirkve a státu až do Vlll. stol.,
atmé; a- ip--é r_lcpoštěstilose stanoviti jednotní:
u. Fortbiidung
hristcntums“ (Miinster 1870),
sv. cruce
vyšeelv
ndm.Šřeki.
podsv.,názvem
hung
\yžnánlí viry, aniž dovedla zabrániti novým o-d „Pcr
esu m" (2
m ald
Londýn„Entsteh
1879),
„A
štěpen
__:f'b

alliance svatá uzavřená! 26. září 1815 v Paříži Life'sDecision“
(autobmio rafie,Zt.11880,
něm. překl. Kolínn
303. 2. vy (11894,
k podnětu
cara Alexandra!
t. sr. 266)
mezi
ním,
cis. rakouským
Frant. .l(viz králem
pruským
před.,:
1.1852,
„The Life1of
Pius Vll.“
(Londýn
1875,
2.v dm1897),
„ThreePoogeatholic
Re
Fridrichem Vilémem 111.,v nilž sne zavázali k tomu, dcera
že zásady křesťanské budou jim nejvyšší normou,
of En
the land“
XV. Cdentury“
1872—8)1,8„Hist.
of the
Church in
(2 sv., t.(t.189
9)
bez ohledu na různost jednotlivých vyzna'ní kře formers
Allihn Jin ř. Ma
1851v2_Halle, od 1885
sfanských; slíbili sobě navzájem, že si budou
jako bratři pomáhali, k poddaným že budoou cho pastor :: okr. šk. inspektor vAthenstedlu u Halber
vati se jako otcově k rodině, že chrániti budou stadtu, zpracoval 2. vyd. Ttipferovy knihy „Lehr
víru, spravedlnost a mír. Všichni křesťanští panov huch der Orgelbaukunst" pod názvem 'lheorie u.
níci byli bratrsky pozváni, by
.r. a. přistoupili.
Klavr
Harmon
inum“ „89
(189„zDiei—iaiusinstru
Praxis des
Orgelbaues“
(1888),
Bla to idea poeticko-politická, ale bez životní mente
e(Plggg).
síly a nepraktická, nedošla tudíž splnění, aé k ní des musikalischen Teils des Gottesdzienstes“
Allio 1. Matte odl Gau ,sochař a architekt
znenáhla všichni křesťan tí panovníci přistoupili,
: Milána pocházející, pracoval ve 2. pol. XVll. stol.
vyjímajícAnílii
(z důvodůvzhhpolitických)
a papeže
(z
důvodů ná oženských,
em
k náboženskému indliferentismu \; a.
: se jevícímu). Idea .r. a. vyplynula
zuvědomění vzájemnosti, již se po
dařilo povaliti ohromou moc Napo
leonovu, dále z přesvědčení, že
stalo se tak
omocí Boží, a po
sléze z uvědom ni povinností vůči
poddaným, jež vyvoláno bylo revo
luci francouzskou

Allier 1. Pierre, souč.spisovatel
franc.; vydal ve sbírce „Science et
Religion“ is: „La vie et la légende
de saint Siwennolé“ (1909.—) 2.
Raoul 71.1
Vauveeortu,od1889
prof. fakulty protestantské theol.
v Paříži, :p.au„LaXVIe
chanson
populaiie
huguenote
sipccle"
(1886
(1887),
gogiecriminelle“
socialc“
„Notes deLapsycholaogie
(1887), „Lesade aillances de la Vo
o
lonté au temps présent“ (1889), „L

ghilosolphie
Renan“
(1895
005),d'Ernest
„Les troubles
de Chine
et
missrons
„Lales
cabale
des chrétiennes
vots 1637 (1900),
(1902), „.la separation des Églises
et de lEtat“ (1905), La Séparation
au Sénat“ (1905), „ ne Révolution

religieuse“
„UneLasnciéfé
eau X61905),
lie siecle:
Com se
niredu Saint—Sacrament a Marseille“

(1908),„Le protestantisme au Japon“

lAllies 1. Tomáš

William,

angl. konvertita, „. 1813 (otec jeho
byl anglik. duchovním v Somersets
hiru, stal se 1838 anglik. duch.,
kaaplanem anglik. biskupa lon
dýnského Blomfield ,1842 faraařem
v Launtonu. Studiemaspisů sv. Otců,
zvláště sv. Augustina, přikloňoval
se čím dále tím více k církvi ka
tolické, až 1850, slo živ úřad svůj,
konvertoval; přednášel dějepis a
filosofii dějin na katolické univer

Obr. 101. Ailipmndi: Obelisk Nejsv. Trojice nik-Malostranském náměstí v Praze.
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Alliolí — Allo

hlavně v Padově, kdež provedl 1652 dekoraci je
dnoho pilastru v kapli „del Santo“ v chrámu sv
Antonína. —
mmaso, bratr před., pracoval
společně s bratrem na zmíněn
né dekoraci na kostele
sv. Antonína, 1663zhotovilsochy „Vtra“a„ Láska“ ro
oltář sv. Františka v témž kostele 1664sochy„ V ra“
Naděje" na hlav. oltáři chrámu sv. Augustina
v1>a dové a sochu „Sv. Vavřince _Iustíniana" t.;
z. po 1

Allioll
sv. nak_loěs.eFr

české“ z r. 1851, jakož \ysvítá ze slov předmluvy
„Při tom

ak se mělo pilně zřent k známémyn,

drecm 105. rantiškem Alliolim zhotovenému, Sto
licí apoštolskou povolenému Písma sv. překladu a
výkladu, tak aby se toho za p_ravověrné uznaného
díla meze uvydánt našem nepřekračovaly. Kd koli

by se nítedy
v našem textu
anebvyložení
vkýladushle
nJaké
uchýle
od předešlého
čtení neb
ato
bude moci z větší části příkladem Alliolovým ospra—

vedlněno by |"

ni. 11podnikl
1793 v vSulzbachu,
1816
ezně,
letech 1818
až

státní 1823
studijní
do jazyků,
Vídně,
Ríma a Bodporou
aříže stals
prof.cestu
orient.
exegese a hihl. archaseologie na uni\. vLandshutu,
která 1826 přeložena byla do Mnichova; zvolen b 1
1830
ena mnichovské akademie
ea za rektora
university; pro krční nemoc vzdal se 1835profes
snry a stal se téhož roku kanovníkem v Řezně,
1838 prroboštem v Angsburrku. Sp. „Aphorismen
ůber den Zusammenhang der heili en Schritt Allen
u. Neucn Testaments, aus der
edes Reiches

Alllprandi(Aliprandi,A11brandl,Allbran

dini)
an Křt., acrhitekt, 71.ve Veroně, žil asi
od 1
echách; 1709 stal se měšťanem mato
stranským, 2. před 1721. Zhotovil 1699 návrh k por
mnasla plaristského v Kosmonosích, 1700

výstav [ t. ka li lorettskou; zhotovil návrh k obe
lisku Nejsv. rojice, jeenž 1715 na Malostranském

náměstí
na památku
1713 (viz
obr. 101);byl ]postaven
—17v20vystavěl
kostelmoru
při piarislské
kollei v Litomyšli (viz obr. 102).

allislo infantum, pod tímto jménem slavila se

Gottes" (Řeznno 1819), „Háusliche Alterthtimer der gamátka neviňátek v některých církvích dne 8.1cdna.
eccl lium? eolog,
V. 71.
ař.1641v
1
, 451 onu,
Hebraer Alterthiimer“
nebst biblischer
Geographic“
AlllxMonum.
Petr kalvínskýt
Alen
blische
(Landshut
1825),(1821),
,Uher „B
díle rvn
inneren Motive der kanonischen Horen und ihreen
syn kalvínské
o pastora,
_stud.v
Saumuru
a Se anu,
stal
se pastorem
v Agobil
e(1668)
a v Charentonu
Zusammenhang“ (1847, 2. vyd. 1.848) Nejznámlžjší u Paříže (1670, znal se ldlůladněv jaz. hebr. a syr,
Leho dilo jest církevně schválený něm. překlad i racoval s laudem na novém franc. překladu
|sma sv. dle lvulgaty
s poznámkami
1 v draunova
v Gsv. bi le; po zrušení ediktu nantského odebral se do
10 jako 3.
vyd. preekladu
jehož_.235vy<řlŠ
zpracované
stal se kanovníkem v Salisbury, z. 1717
Aug Arndtentobstaral
S. ].v Feder; Ogg-.d. franc. ře vAnglie,ý
Lond
„Dissertatio
sanguine
Christi ad
C%.LVl.
Augustini: de
qnae,
nnm adhuceexi
klad poznámek A-ovyycho vlyd. abbé lČiimarey 853 epistolamě
až 1854). S olečně s yGratzem a Hanebereemuve stat, inquisitur“ (Roueen 1674), „Dissertatio, qua
řejnil A. „ andbuch der biblischen Atertums
fidelibus
jus concih'o
mom quorumvis
erpendendi
et
veteris ecclesiae
asseritur“
(t. 1674),„De
Tertulliani
Sr
rov.n Hurtsv 1 Nom
kunde“
—
Z. ugsburku2—11.293
1873. vita et scri tis“ (Paříž 1680), „L'ouverture de l'Fpttre
saint aul aux Ro
omains par l'ex lication du
K překladu A-ovu přihližlell"tlakímq5
vydavalte1é„ Blhle
verset 27 du ch. lll“ (Amsterdam 1685511)
„Dteermi
natio F. ]oannis, Parisiensis praedicatoris, de modo
exlstendi corpus Christi in sacramento altaris, alio
quam sit ille quem tenet ecclesia, nunc primum edita
ex codice manuscripto sancti Victoris, cum rae

tatiordiehistorica
de do
ate transsubstantiationis“
1686), „The
ju gment
of the ancient jewish
hurchnagainst the Unttarians in theecontroversy
upon the holy Trinity and the divinity of our blessed
Saviour“ (t. 1689), „Rétiexions sur les cinq livrcs
de Moyse pour établir la vérité de la religion clné
tienne“ (2 sv., Londýn 1
) „Some remarks
upon the ccclesiastical Histor of the ancient
Churches of Piedmont“
1690 , „Remarks upon
the ecclesiastical History of the ancient Churches
of
the AAlbigenses
s“ (t. 1692),dokázati
vtěchto identitu
dvou spisech
hledíA
proti Bossuetovi
Albi

genských a Valdenských; „De Messiae duplici
at'dventu dissertationes duae adversus Judaeos

1701 : v tomto spise
2<predpovtd

druhý pří

chod
ristůvof na
bneápozději
The Book
Psalms, withaebo
nA brt
gment of 1756,
each
Psalm, and Rules for the interpretation of the sacred

Book“
(1.1701),imperii
„Nectaril
patriarchae
Hierosolygži
tani
confutatio
papae
in ecclesiam“
(t 170
„Diatriba de anno et mense natali esu Christib
(t. 1707), „The Prophecies wich M. W iston applies
to the times immediately tolowing the appearance
of the Messiah“ (t. 1707)
), „Two treatises: ]. Acon

futatio of the hope5 oftheejews concerning the
treatise
on the revelations“
(1.1 to )Whiston's late
last redemption,
2. An answer
Anllman)g
člendrkonřregtace
oblatů
Ne
poskvr.
1. Juřík kněz,
(OMl),d
h. ve
Strass
burku, n.1873vSpichernuvLotrinsku; .rp.„Lourdes
Uhr. 102. Alliprkndi:

Kostel piaristský v Litomyšli.

1858—1908, Erscheinunřen u. Heilungen“ (1908)
A110Bernard,
essor úvodu
do Ptsgta
sv.
a novoz.
exegese na pro
universitě
ve Frýburku
( výc.),

allokuce — Allot

I)
en face
paíen“
(1909),
„Foi„L'évangile
et Systemes“
(2.dussdyncrétísmecur
vy ),
de la
Vě
lité" (ve sbírce „Science et Religion“l sv. 448.

alloku ce__ oslovvnení, promluva, řeč. Vcírkevním
obor_unemalé důležitostí mívají do sebe a. papežské,
které mívá sv. Otec při přijímání různých deputací
a_poutníckých výprav, jelikož v nich zhusta dotýká
se i náboženských, církevně-politických, sociálních

a kulturních otázek, jako sesstnalo apř. pří přijí
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v kostelích florenckých uvádíme: „Narození Páně“
(1602) v „Cappella dell' Antella“ v kostele „Annun
„lata, „Kristus acízoložníce“ v kostel
cle „S. Spi—
ríto“,
bět Abra amova“ v kos ele S. Niccolo"
(nyní v Ufííziích). Pro kostel „St. Maria del Car
mine“ v Pise malova .
anebevstoupení
Páně“ v museu chantillském nalézá se jeho obraz
„Panna \\aria s Ježíškem
se sv. Annou“ (viz
obr. 103), v galewrííPitti ve Florencí „Panna Maria
s ježíškem, jenž ]Í věnec z bílých růží klade na

mání deputací dělnických, studentských spolků,
poutníků (na př. trancouzských, polsk 'ch), spiso hlavu" (viz obr. 1 ) a j. Celkem nevymanlíl se A.
vatclů a novinářů katolicky ha pod. esště závaž : manýrismu. Z. 160
Cr stofano, syn
řed., 71.ve Florencí 1577, zprvu žák svého otce,
nější jsou projevy při a-ícli, jež mívá papež v kon
Sistoří kardinálů, nebo když příjímá sbor kardi později vzdělával se v novém koloristlckěm směru
tlorenckeho malířství pod vedením Paganího. Z jeho
nálský
0 Novém
koncilu
atd. | Často
a'ístě (na
v a-př.
i takové
dotroce),
kássena
papež
otázek'
práv obrazů nejznamenitější jest „judíth“ (viz obr. 105),
rzn'cha disciplinárních i do malických, těchto tím,
nalézající
se verazy
Florencí
v galerii
Pitti; dále
uvésti
dlužno
ojehoo
„Kající
Magdalena
na poušti“
že
bludná
učení
nichodsoudiv
0 suzuje dn
zavrhzlgeí,185
jako
učinil
na př.
Piusv IX.,
nae27
(v Uffízíích
ve Fálorenci);
obou ženské
těchto obrazů
však jenz
mínkou kthema
znázornění
krásy;
v a-i (vtaa'né konsistoři) manželství civilní- dne jest
9 prr.os 1 4 a dne .června1862pantheísmus, na
(tamtéž,
viz obr.galerii
1C6),
turalismus aratíonalismus; 9.11sto 1,84620. dubna „ježíšek
Abraahamusnuvší
chystá na
se kříži“
obětovali
lsáka“(v
ítti ve Florenci, viz obr. 1
Zve Florenci 1621.
1849, 9. pros. 1854,
ros. 1860
860,9. června 1862,
30, září 1861 a jindy7 socialismus,

kommunísmus, Srvn. Theme-Becker, Allgem. Lex. der bíld. Kiinstler
tajne společností a pod. jsou tudíž tyto a- e pa 1,319—322, Mal/wr, Gesch. der Malerei 11(1909),
ulm, Ge s.ch der Malerei 11, 4.
pežské pramenem právním í věroučným a mravo
Allot (Allottus) Vilém, Angličan,pro víru
učným, jelikož í jlmí autorita nejvyšší hlavy církevní
se projevuje. A--e
esž ké
uveřejňují se v pu li acích,
jichž Apo št. stolice k publiko
vání projevů a výnosů sv ých
užívá, nyní tudíž v Acta Apo
stolicae Sedis. Souborné vy
dávány ve sbírkách těch kte

rých papežů. — Takaé ebi

skupské na synodách nebo
při různých jiných příležito
stech veliký mívají vyznam
církevní nebo církevně--polí
Allon hebr.

'Allón,T LIXX _

';le
otec4Sete—
jův, dědSímeonita,
7íznv ] Par.4
allophylt ve vulg. v nad
pisu 11551ponecháno ze LX X
(áA/óqauhm), cízorodní, cizo

krajní (v čes. překladě „cízo
7emci“); slovem tím mínění
Fílištíne

. les andro
íAllor11.Agnollov
Bron
(vlastně Alessandro dí Cristo
tano di Lorenzo Allorí), ital.
malíř,n. 1535,zzáhy osířevvy
chován
bylBronzinem,
přítelem otcovým
nolem
jehož
ž kem se stal; z vděčnosti
užíval v si nalzuráclt svých

obrazů názvu, ,Eronzlnl alum
nus", „Alessandro del Bron
zíno“ a possmrti Bronzlnově
(1572) príjal ímé no „Alessan

dro
Bronzino-Šlloríň
Prodlev
nějaký
čas v mé, vrátil
se
560 do Flo
orcncc, kdežv 
maloval jednu kapli v kostele
„Annunziata“ (oltářní obraz
„Poslední soud“ dle Mich 

a „Kristus
Vyháníprodavače : chrámu“.

Prací ton získal sobě zvuč—

nem jména, í zahrnován byl
Objednávkamíll jeho maleb
Český-slomlk bohovědný !.

Obrftoa. Allori Alessandro: P. María s Ježíškem & sv. Annou.
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Aliou — Aimachíus

vězněn a do

vyhnanství.

Almadad e.1 Emanuel, Portug., od 1564 bl

(na ostr. Terceiře),
1567, :p.
poslán, z. kol. skup
obranuv Angře
listů Osoriových
v. . kresign.
angl. královně
Alžbětě, aby byla katol. cirkvi získána. — 2. On
l'.
, J))

„Thesaurus
bibiiorum, o
mnem utrius
quc vitae an
tidotum se
cundum utri
usque instru
menti verita
tem et histo
ríam succin
cte comple
ctens“

verpy
1.181).

dřej, prof.ttehol. vCoimbrře 38— 1640 jeho díla

„De incarnatione“ vytištěno pouze 450 str. 101.,do
končení překazila smrt; v r_kp.zzanechal spis: „De
triplici seientía animaeChr
hrissit“
Almaduranus Petr, z Bergama, mag theol.,
světce
15. říj,
\ypracoval
index
ke vgovesti
vem spisům
sv. 1482
Tomáše,
jakož
i konkordancie
mist, jež ve spisech sv. T'nomášenapohied sobě
navzájem odporují (vyd. tiskem v Bologni 1475,
Basileji 1478, Benátkách1497; v novém zpracování
pod názvem „index atque compendium et epilogus
(Ant— omnium sententiarum d. lh
per conclusiones
1577, resolutas,

Allou A u g.,

quae in omniubus 11. ct commentariis
ejusdem diffusius continentur at ue tractantur“,
<0
ímé 1535; ta ké od titulem „ abulae aureae“
t. 1570 a j.). Srvn i „,rler NomencL 113(1906) 998.

almá'l,

Obr. 104. Aliori Alessandro: l). Marin

:; ložiskem.

et dluodiocese
actuel“ $_(Meaux
1876)z
zClaudiu
s]an, 'eden
ttišlišilchujesuitských

missionárův,

HD??,

slovo hebr., značící tolik co

r 1884; .r.
„Chroníque
v známém
proroctvínIsaiášově
7" otou
početí
des c'veques „panna“
a narození
Emmanuelez
nny. Pannou
jest
de Meaux dle výkladu u sv. Mato šue 1251s5, jakož i dle obec
suivie d'un ného výkladu círk. Otců a katolické cíikve matka
état de l'an Spasitelova Panna Maria. 1na jiných místech Písma
“
cien diocěse sv. značí slovo to tolik ako „panna“;

nazývá taksRebeku, Ex.
sestru Mojžíšovu; dále
nejznameniŠalomounově13(vu1265),
3010.
ysekytuj
jméno ltgolv ahnu 6795, .ve Veliepísni

jemuž zeměpis

Na jiných místech Pilsma sv. vyskýta se pro ]pojem

ěčí Ameriky,
za důležité
„?bjei'ěmv západníchkončináchse
verní
». v Saint-Didier en „panna“ synonymum betúláh.
Foorez ve Francii 1620
A0, dě690 v nynějším státu
Almachius (Telemachus), sv. mnich z východu
Indianě. “_Bylpředchůdcem a později spolupracov
níkem si_avn'éhomissíonáře Marquetta (v. t. pra
coval mezi indiány po 32 léta; pokřtil na 10.
neo
fytů.
Jeho život
Bncpřetržitym střídáním
i nezdarů.
SrvnbylLřatkcr-Sommcrvogel
l, úspěchů
—184

A110
oaznaj an de, n. Lim

(řecký) za lgoby císaře Honoria. Kolem roku 400
Bří
šel zápas
do gladiátorů,
a.
dyž chtěl
se dověděl,
konati se
ude
nelidské žeté ukrutností
učiniti prítrž, vstoupil, nedbaje nebezpečí, mezi zá
pasníky,napomínajc jich, by ustali. Zprvu jal užas zá

1,598vstoupil do

Tov. jež. 1618, přednášel předměty humanitní a
morálku, stal se suueriorem semináře v Limě,

vicerektorem noviciátu;z. vLim čl 666; :p.„ Afi
cion y amor de S. Joseph, sus grandes excelen
ciasy virtudes“ (Alcala 1652,Madrid 1655,1656),
„Cielo estrelatío de mil y veinte y dos exem
m-ia, Paraíso espiritual y tesoro de
Favores“ (Madrid 1654), „Flores summannn, seu
alphabetum monale omnium tere 'casuum, qui
contessariis contingere possunt, ex sciectioribus
doctoribus praecipue Societatis Jesu, ex utroque
jure, ex manuscriptis Peruanis. Opus sedulo
lahore per annos trigínta conquisitum, ex legi
bus
decretis huius
pontificum,aulsul_paro
c imperatorum,
et praeetorum
Peru
(lLuttíclh7l665,Lýon1666,
1715), „Lonvivium Kolín
divini1669,1677,
arnoris, 1702,
Deus
hominem amans, Christus m EuchaaristiaeSacra

mentollatlensl85
(Lyon1665)
Srvn.Becker-Sommer
vagt [
185
Allston Washington,
malíř amer., u. 1779,
z. 1843, maloval zvl. biblické výjevy (,Jakuubův
sen“ , E1iáš“, „jereiniá š“) a j., jichž umělecká
cena bývala přeceňována.

Allut jean v Marion Élie.
alluvio čili naplavení jest přirozenýpřirů
stek půdy naplaveninamí vzniklý. Viz ac cessio.
Alm u Saall'eldenu, poutní místo v diec. solno

hradské.o nder, Riihch,ard :p. „DieUrteileder
heidniscvhen und jiidíschen Schríttstelier der vier
ersten christlichen Jahrhunderte liber Jesus u. die
ersten Christen" (Lipsk01864).

Obr. 106.Allori Crisloíano: Judith.

mac!
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Al-Machriq — almanach

(1.1517,1528), „Commentarií
in tertium librum Sententia
rum“ (v kommentáři tomto
přidržuje se názorů Gabi.
Biela, t. 1516, Lyon 1527),

„Commentarii de poenitentia
et matrimonio“ (následu' e tu
]. Scota,t. 1526). Zvlášt pro
zmíněné dva spisy o moci

papežskéhyl. í. váženouauto

rtíOu

u

theologů

gallikán—

ských. Sebrané spisy .--|
-ov
theologické vyd. v Pař. 151.

Alma ma er_ matka živi

telka, název university, jelikož
je matkou, poskytujícn poslu
chačům duchovní stravu.
almanach, almanah, 7. a

rabskéhoal-minchatu :

dar (srv. hebr. mincháh); by

lotu Arabůzz,vykcmžeerarab
ští básníci a astronomové |m
dávali chaliíům a emírů m
k novému roku d a re m sbírku
básni, k níž připojeny byvaly
i údaje astronomické a kalen
dářni. Nyní značí a. kalendář
Obr. 106. Alíori Crisloíuno: Ježíšek usnurši na kříži.

nebo priležitostnou sbírku
kratších praci slovesných.

V literatuře
české
eva. po
prvévyskytuje
r. 1542
pasniky l diváky, ale po chvíli hnčv všech obrátil se
1213
spisku innového
?ana S'tlanséiíkď/m
„Almanach
starého
zákona k zdraví
duše duchovní
a na
proti odvážnému aratelí; diváci jali se
házeti kamením a gladiátoři jej posléze zabili. vedení života křesťanského sebraný“ ; tato knížka
Hrdinná odvaha a tragická smrt světcova měla neobsahuje údajů kalendářních, nýbrž toliko sbírku
\; zápětidob
účinek: císař Honorius zakázal zá krátkých pravidel ke zbožnému životu složených
pasy gladiátorskéo jakožto duchu křesťanskému se
z výroku
bibllckých.almanach,
V pře
edmluvé
pravi žspiso
vatel:
„Duchovní
do kteréhož
vše
přičicí. Příběh A-ův stručně vypravu e Theaodoretus liký křesťan den ode dne nahlédati a v něm se
ve led
své acírk.
Historii
(kn.
26j.). qui,rt.'ubente
Rom cvičiti má, což by bylo dobrého činiti a zlého za—
„Romae
s. Almachii
?)Aartyris,
AlipionUrbis Praeíecto, cum diceret: ,líodie ctavae nechatí, ne podle učení Ftolomea, Haly etc., aneb
Dominici dieí sunt, cessate a superstitionibus ido jiných hvězdářův, ale z raavého..aspasitcdlneho
učení všemohúciho nebeského Otce, skrze _lezíše
lorum etest.“
a sacriíiciis
pollutís',
a gladiatoribu_s
occisus
.
S.:, jamia
us 1,51.
Krista a proroky Boží nám oznámený jest, kte
Italský malíř Carlo Ademollo (r:. 1825;.zvolil si zrni rýžto nás pravému jistému pokrmu a lékařství
nčný hrdinný čin A-ů-v za thenia eííektního obrazu duchovnímu a pravemu křesťanskému životu učí.
(viz obr. 108), jenž nalézá se v „Galleria Písaní“ kteréhožto učení & přikázání díl v této duchovní
ve Florenci
minucí
záno bude, a
Al-Machlrlq, arabský illustrovaný časopis kato má trvatl, až
lický, vydávanýo dr. 1898 jesuitykvl Bejru
přijde ten ve
Alm
maín(Almainus)%akub,k
„
.
oll480vSensu,
přednášel dialektiku a ilosoíii řirozenou na uni liky den Pá
versittě v Paříži, vstoupil 1508 okolleje navarrské
o.,dst
tamtéž, 1511 stal se doktorem theologie a od 1512
vykládal studujícím řečená kolleje sentence; z. 1515. jichž nadpisy
Z četných jeho Spíisů uvádíme: „Embammata phy obsahují ně
sicalia seu embammata totius philosophiae natu které
ralis ex _ingentiapophthegmatum physicaliumuacervo
ad 3 priores libros physiconím Aristotelis“ (Pař.
505), „Tractatus quinque consequentiarum“ (t.
1508),„ Moralia non tam naturalia quam theologica“ je dobra slo
(1.1510,1516, 1520), „De dominio naturali civili va Božího po
et ecclesiastica“ (1517), „Liher de auctoritate eccle slouchati..
siae et concilíorum generalíum advers
rsus Thomam
(le Vlo“ (Pař. 1512, ve sm slu gallikánském,s

sáno vyd.:
k rozkazu Lludvikax
'eště něko
ikrát
íně 1514, .;goědéji 46,
br. skou lásku a
přízeň ukazo
spisech Gersonovlých11,11m),„Ěxposseitio
Circa declsiones magistri Guilelmi Occam, super vati“, „Dnes
potestate summi pontiticis, de potestate ecclesia je dobré usta
stica et laica“
1512, v témž smvslu jako ře vičně v Pána
dešlý; opět v dáno v Pař.1519,15262 v se ra Boha douíáni
míti“ a pod. ),
ných spisech
super
sententiasersonovýchbll,
mag. oberti1013—1120),
Holcot de „Dictata
actibus načež násle
fidei et intellectus et 0de libertate voluníatis" dují příslušné

Obr. 107. Allori Crisloí'ano: Abraham obětuje

ísúka.

Alma redemptoris mater — Almeida

Obr. 108. Sv. Almnchins v cirku. Maloval Carlo Ademnlln.

citáty 7. Písma sv. Knížka má 24 listy malého for

v simbirském duch. semináři, 1886—1887
887pomoc

Pražském
potom vydána
ještě několi
krátc:
1555uijana
560 Hada;
1581(podtitulem,
,Pranostikakře
sfanská“). Špisek tento, vyšedší z péra spisovatele
nekatolíckého, obsahoval mista katolickému nábo—
ženství odporná (vi2 Index bohem. libr. proh 1767
str. 254), ibyl nahrazen r. 1641 podobným spiskem

činoposlědovanij
zÍODřaědtšlýM
kresšvčéenija
i míro
pomazanija"
(Kaa
ěni'a[křtu]
o chramach
ibogosluženij rusko' cerkviv čo s azanijam za
padnych ínostrancev Vl.—X ]. věkov, cerkovno

mátu(145 X 95cm),vy tíštěnajest ve Starém Měst
stě níkcm inspektora kazaňskč duch. akademie, stal se

717'1š185'a
fata stejného titul u (srvn. juugmann,

1887 prof. kanon. práva na universitě „novorossij
ské“ v Oděsse, kdež dosud působí, .r/l. ,lstorija

Hist. 2 archeollo českie

V,1385c..)
V novější dohlě
vyšlo
katolického
pislemnictvíčeskéhon
olikaů,nna poli
Ahohoslovců
olomouckých 8861), A. bohoslovců Aslovanských
v Rakousku na památku kněžských druhotín sv.
Otce Lva Xííí. (v Brně 1888),A . na oslavu biskup
ského jubilea svatého Otce Lva Xlll., vydaný ná
kladem družstva Vlast (v Praze 1893), Almanach
mariánský (v Praze 1905). Z chorvatské literatury
uvádíme: „Almanak svih hrvatskíh bogoslova“ na
oslavu 50. blsk. výročí Lva Xlll. (Záhřeb 1892).

1887—

očerki“ (v „.Prav Sobesědniku“
), „'1ajnaja ispověď v pravoslavnoj vo

stočnojl cerkvi. Opytvněšnejistorii“ (Ssv, děssa
18. 4), „K istoriív m(L)litv
na raznye
slučai“
[k různým
příležitosteml
„Leopisu"
histor.
-fll. společnosti
univ. oděssk1896, „K istorn vrsantljskOj otrečennoj
_pismennosti. Apokrifičeskija Čmolitv , zaklínanija
i za ovory“
(OděssapilsmennostiXVll.
901), „Č ina věka
běsn(ovlat'm,,
pamjatnik
grečeskoi
„Kanoničeskie osvěty loasafa, mitropolita aefesslka o,

Alma redemptorís mater, mariánská závěrečná maloízšestng pamiatnik prava grečcskoi ccr vi
XV ipnměčamaml
ka; tekst i p_erevolds
aritelnym kano
očer
kom
(t.1903),predv
„Neizdannye
ničeskie otvěty onst. patriarcha Luki Chrizoverga

antifona řím. brevvíře od 1. neděle adventní až do

kládá se Hermannus
stol Skládá
kompletáře
Hromnic,Contractus
za jejíhož (Xslpisova)tele
po

i mitropolita rodosskago Nila" (t. _1903),„lspytanie
se ze šesti hexametrů. níV) jádřena jest )idea vtě nsvjaščennym chlěbom, vid ,žbojago suda dlja
lení Božího z panenské Matky, jakož i vroucí dů obličenija vora, grečeskij ustav soveršenija ego po
věra v Rodičku Boží jakožto „bránu nebes“ a rukou si XVll. v. s kratkim istoričeskim očerkom“
(t.l
). Srvn. Palmiafz, Nomencl. 1, 59—24
„hvězdu mořskou

Almar sv.v. uAlmarus.
almaria též almarium, armarium,slu1a ve

Almeida, Almeyda 1. A ollinaris

de, u. 1587

v Líssabonu, vstoupil 1601 oTovaryšstva jež., byl
středověké latině nejen skříň na šatstvo, zbroj, prof. exegese v Evoře, 1628 jmenován nástu cem
na chrámová paramenta, nádoby, ano i archivalie
a knih), nýbrž i místnost sama, v níž skříně stály, patriarchy
ethiopskc'ho Alfonse Mcndcsa; do bes
tudí_ž— sakristie, klenotnice, archiv, knihovna. nie dostal se po mnohých nesnázích teprve 1630,
zapuzen se všemi missionáři 1635zdržoval se tajně
Almarlcus
v. Ama
Srvn.
0—1:Cange,
Gloslsairilim I,
,394.
sgolu
use
dvěma
kněžími
za vrátivs
velikých
po tři
] ta poblíž Rudého
moře;
se svízelů
do Abessinie
Almarus sv., mč. spolu" se sv. Emanem v kra
jině chartresské v Vl. stol.; pam. 16.
Sroo.vn
1spolu s oběma druhy ukamenován 9. čna
1902 obnoven proces o jeho_ blahořečení.
[iš]jatra
7
Slcštlm—SJ.
Malus 111,595—599, Kulda, Cirk. rok 111, šfrvn Bader-Sommervagell, 187—
.mEmm-a
uel de, »eve 1602
\'iseu po1578,
To
oslán vstoupil
do vých.l_594do
Indie, 1624
Almath, hbr. PDSJI, ]. LXX 'L'lncye'ó, devátý varyšstva
syn_Bechora, syna Benjaminova, l Par. 78.— 2. LXX stal se
vísitátorem
Abessiníe,Zpovypuzeníd
jesuitů
vrátil
se do Goy
kežd
6; :p. důležité
I'd/„e_uafl. město kněžské v kmeni Benjamin
dílo
Ethiopii '. jeeBalta
ž vyšlov
řekladu portugalském,
kterýo pořídil
tazar ellezS
.pod názvem
(1
Par. 660),
(Dz'eb'a)
a aAnathoth
Análá),
bylomezi
snad Gabaa
založeno
od Alam
a(v. t.). „Historia Geral da Ethiopia alta“ ( onnbra 1660).
Totéž město nazývá se v jos. 21'8 Almon (hehr.
SO
—1l94»
latinský Barker-Sammemagel,
(„Historia Aethio iae“) 9vyda
C. Originál
Beccari
'Aalmón,
XX I'áya/a).
_lestato nynější Khirbct S. ]. ve sibrce „Rerum cthio icarum scripto es
*Almít
sev! -vých.
od jerusalema
Alma Urbs _ ím, jelikož živí věřící duševním occidentales inediti a saeculo Vlad XIX.“ tim
ernando d', skladatel, n. na poč-tku
pokrmem jako pravá matka své děti.

Almazov Alexander

ív onvič, vynikajicirus. XVll. stol., 1638 vstoupil do kláštera v Thomarum,
656 stal se vísitátorem svého řadu. Byl žáke

spisov. z oboru liturgiky, 11.181159,
stu d. ankňaza ksé
duch. akademii, byl 1885—1886 učitelem liturgíky

kapelníka Duarta Loho v Lissabonu. Složil lamen

Ahnería — almuce

309

tace, responsoria,míserere, 12hl.mši atd.,s. 1.660
mosynarum); také dům nebo světnice pro chudé
4, Fr
pparao para a disciplína e ritos při středověkých klášte řích
ecclesiasticos de Portugal“ (Lisabon 1735—
s„n_Hurter,Nomenc11.12(893),1.—266
„ v Londýn

)

Almoš ninooMojž

iš, rahbbín v Soliun', r:. 1523,

k Pisn
al., Ruth,
láčíjer., Kazateli a Esther t(Soluň
1572, Ben.1597)
z katol. rodičů 1571, v mládí 5do:—'.atafl!$.1óšeh“,kommenář

se do Portugal a potom do Brasilie; původní ro
dinné jméno své „Meade“ změnil v „Almeida",
vstoupil (lo Tovar. jež., vysvěcen na kněze 1602
a působil horlivě jakomrnissionář mezi divokými
kmeny; z. 1653 v jesuitské kollejí \ Rio-janeiro. —
eTheodor,
oratoríán, 71.v Líssabonu 1722, vy
nikl jako znamenitý prof experimentální fysik
kazatel; s). proti nevěreckému racionalismu ilo
dokazující harmonií mezi rozumem a zjevením, kte
rýžto spis v el 1823 ve vyd. francouzském pod

muce, chórový plaštík z kožešin srstí na venek
ídovnítř obrácených anebo vespod látkou podšítých,

sglývající
od opatřený
krku přesvzadu
ramena,
kryjící
prsa zapíná
izáda
po lokty,
malou
kapuci;
se v pře
krkem na spony a svazuje šnůur
kami, jež mají na konci třapce. Obléká se na rochettu.
Původ jména (latinsky almutia, almucíum, armucia,
armucium) není dosud objasněn. Někteří uváděli
jměno
almuce ve jíní
spojení
s německým
Alte (:hu
Míí'thze,
pileus seniorum,
odvozovali
je od armus

merus),r áěrn A. nazývalo se jinak také „varium“.
t oděvu před zimou
nebo nepohodou hlavu chránící, které užívali také
laikove. V chóru byla to puvodně těž jenom po

tltulem„1Concorde
entre vypovězen,
la raíson et odebral
la révélation“
(zsv.),1
60Pomba1em
se do jisto jest, že to byla
Francine,šdkudž vrátív se do vlasti 1780, stals
člen
akademie,
29 1803 Srvn Ílmlžr,
Nomenncl.port
III“ (1895),
518—131

krryvka(viz
hlavy
kožešiny,
která
až naí ře
ra
mena
obr.z 109).
Užívali
ji tasplývala
c řeholníci
mería (Almerien.
vjlž.ůzemí
Špa holnice v chóru, během doby stala se však výhrad
nělslku,znovu
zřízeněvdíožm),
.stobiskupství
odobyti
toho na Maurech na místě někdejšího bisk. Urci ným odznakem kanovníku. V pontlííkálu litomyšl
ského biskupa Alberta ze Šteenrnberkaz r. 1376
(Verg \mu)
suřír. metropolle
granadské,
230.000
ka spatřujeme duchovní (patrně kanovníky) biskupovi
tolíků,u
110 farářů,
35 kapl a,nů
28 kanovníků
a pre—
bendářů, 122 kostelů, 50 pkaplí, 3 konventy domini přisluhujici oděné v a-e při všech obr adech hez
kánské, 4 kláštery ženské.
rozdilu (srvn. na př svěcení hřbitova na obr. 110.).
Almeyda v. A meí
Forma a. podléhala v různých dobách í krajinách
Almícl Camillo, oratorlán, „. 1714 v Brescií,
ěn.ám Ze zmíněné pokryvky hlavy buď se vy
vinul chórový oděv kryjící celá záda i prsa, neho
plodný apologetícký
spisovatel;
„Mě
dítations
sur la vitea kritický
et
écr
sdu P.:p.Sarpi“
povstal pásech
jakýsi límec
na prsou1
splývajícítétove formy
dvou
dolů (vlz
orbr. 111.;)
(1765), „Dissertazíone sopra i Malrtsíridella Chiesa úzkých
zhusta bývala z látky vlněné nebo hedvábné, kdežto
cattolíca"
sv.,Feb ronío“
escíe 1765),
si: dí prvnítonna zhotovmána bylaz kožešiny. Ve středo
un
1íbro dí(2 G.
(Lucca„Rilflessioni
1766), „Critica
contro le opere del pericoíoso Voltaire“ (Bresccie věku nosívali a- e i na pluviálech chórových („cappa
jak viděti
na míniatuře
roudnli
1770),z.177
77.9sv.,
Srvn.
Hui/cr,
Šomencl.1112(1895),.197
ckých řeholních
kanovníků
z druhév žaltáři
pol. XlV.s
Almirus
kněz
a
v de Grez v nynější choralis“),
metrop. kapitol pražsklě
díec. Le Mans kolem r. 560. Srvn. Acta S:. Sep chovaném v kní 0\n
temb. 111,801—

Almíssíum(Almissa,Dalmissa,01missium,

slov.Omi š), město ležící v nyne'ší díecesí spljítsko

(viz obr.1v12.). Také podnebtíakrajin m 10 vliv na
látku, se
z níž
bylaěrz.,žínaápř.v
alíí bývala
ze sukna.
Dnes
a. méně
oněvadž
se kapitolám
do

makarské na pobřeží jaderskěěll-to moře, 'ížně od

stalo
pl“jinýcĚ odznakžůV
ch rových, zejména mozet a
echách dosud někdy užívají
(Valentin,biskup makarský 71.1344,13m,síd1il
kapa_.některé
toly (na
př.plmetropo
. Gama 410, 15:11:51,1, 333). Nyní5 titul
litni,
biskupa mnišského uděluje císař rakouský jakožto
apoštolský král uherský zasloužilým kněžím jako
vyznamenání. (Srvn. Tumpach, Titulární biskupové
uherští, Č. k.
18955 r.525.)
tých) a kapi

Spljítu. Bývalo kdysi sídlem biskupa ma arského

tulárovéřádu
premonstrát

Alm
mon v. Acllma

Almonazír eronym, dominikán byl po 40 let
professoremt eolog're a exe ese v urgosu, Valla

ského, kteří
a. pravidelné
nosí do chóru

dolidu
Alcale; jen svých
k naléravýrn
\ydal za exegeíjckých
výkladůprožívám přátel
om
mentařk Písní Šalomounově (Complutum$1588,2sv. ),
dílo svědčící o hluboké jeho učenosti, zvláště o zna
losti spisů sv. C tců a exegetů řeckých i hebrejských,

mimo Adobu
letní.
A. ka
novníků bývá

obsah
Písně Šaiomournovy
vztahujecveskrze
cirkv i
8.1
NZ
v.n Que?
:fS
ptores kordinis

davých kože

Pracdígštorum 11,355, Huf/er,

zjemnýchše

Nomelgcl. III3 (1907)

and 1. 10 In 10. Císt, 71. v Anglii, za pře
s1čdčerorísvé
dlíouhá
léta nžalařován;
1585.—
,angl. byl
kněz
a.,mč
1577,:. studoval
Vangl.
vlasti svéu;
"V
ěln kolleji va Rimě,apotom
znovu 6112,„působil
5.13 os.vetéhožr
bylo dépra.ven Srvn. Pal/m, Acts of English Martyrs

(Londýn 1891), 170—1
stud. v angl. kolleji v

liver. an ]. kněz,
imě 3(1582—87) a allado

lidu, načež působil 'ako missionář v Anglii, :)
13
The
Uncaasíng(1623).
of eresíes, or the Anatomie of
roteslancle"

almoneríatěžalmonaria, elemosynaria, ve

Středměku chrámová pokladnice pro almužny, otěry
(Vtom smyslu slula též truncus, gazetum, area ele

Ohr. 101) Kanomíci odění nlmucemí. (Dle mí

niutury rkpsu eichslůuslí'hooze XIV. stol.)

ky"). Kapuce
nikdy již ne
shrnuje se na
hlavu, nýbrž
zůstává pou
hou
ozdo
bou; hlava
okrývá se
iretcm. Na
Moravě jest
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almužna

kládá)nuznému,
jest dar z aby
láskybídě
k Bohu
lený
jeho udě
ule

veno bylo. Účelem a-y jest pomoci blíž
nímu v potřebě jeho, pohnutkou' eji vsak
jest láska k Bohu, a tou právě lší se a
křesťanská od plané humanity našich dob.
Po v i nn 0 st a-y zavazu 'e pod těžkým hři
chem. Zakládá se na z koně přirozeném,
enž k udržení společenského řádu -,avelí
Lohatcc
jednak
sice plné
právo
ma
jetek
svůj,
ale měl
sdruhe
strany
abynachudý
nehynul pro nedostatek prostředku život
ních; cožo é dáse uskutečnitl jedinétim,

že bohatec dobrovolně

sdílí se o část

přebytku svého s nuzným. Zakládá se dále
na zákoně Božím positivním, neboť Písmo
svaté na nesčetných mistech a-u přímo na
řizuje, ano i časnými a věčnými tresty hrozí
každému, kdo byyjí zanedbával. Protož
chopitelno, že církev katolická vždy o c u
dínství pečovala a zvláště při nejsvětější
obětí dárky pro chudé sbírala. Ačkoli však
povinnost a_-yvůbec asně dokázati se dá,
není naproti tomu t
snadno, v jednotli—
vých případech přesně stanoviti, kam až
tato povinnost sahá a kdy zavazuje. Dle
souhlasneho učení bohoslovců rozhodují zde
dvě okolnosti: ]. potřeba nuzného, 2. pl'l m

'““il ?l'

Obr. 110. Kanouíici
oděni
minínlhá'rj v pontiílkúlu
Albi-eclntn
ze almucemí.njD1e
Šternberka za XIV.

dárcovy.Pot r eb a (necessitas) bližníhojest
bud' a) svrchované (extrcma), schází-li

mu vše, 1to, čeho kzachování života nutně potřebuje,
a. odznakem prvních dvou členů kollegia vikařů tak že by bez cizí pomoci zahynouti musil; nebo
metrop.
kostelav Prazen
v Olomouci. Vzíkáří
me P,) vážná( (gravis), hrozí-li mu pro nedostatek
trop.
kapitoly
černékanovníků
beraní kože
majetku vážné nebezpečí (nemoc, vězení, ztráta
my Ve „Starých letopisech čzeských“ k r. 14673
čte (Scriptorum rerum bohemicarum tomus III 1829, cti atd.), jemuž bez cizi pomoci sotva asi unikne,
(communis), je--11síce bližní
str. 184), že Hilarius a Křižanovskv „utekli do Plzně nebo 7) obyčejná
anechalí na hradě prražském tří neb čtyř svých nucen zápasntí s obtížemi života, avšak ouze s ta
vpobralif'
kožešinách
heianich, ale pajgelice
na Plzeň
Posměšn
a-ichs sebú
kanovnických
nalézá se ve spisku „Historii dvanácté o braíru
janu Palečkovi“ (sestaveném asi v polovici XVI.sto
letí), kdež
čte: „Některěho času na zámkku
ažskem kanovníci před krale jiřího přišli ve svých
popeličich kaptauřích z kostela a mluvili s krmále
o své potřeby velmi poctivě a vážně. Tehdy bratr
Paleček, jda mimo ty kanovníky ke králi, chytil za
ty čapličk' kaptaurové toho jednoho kanovníka,
který od mch mluvil, atrhne ním, řka: , ara! hara!

naši již(Výbor
kožíchyzliter.
na ruby
obrátílí
a ještě masopust
není'.“
české
ll 1342—1343)
Moroní
připomíná jestě zvyk kanovníků vatikánských, kteří
při korunováni římského císaře odíva li v a-i na
znamení, že říjímají jej mezi kanovníky basiliky
vatikánské. etropolitní kapitola pražská stěžovala
si 1703, že ieliolni kanovníci karlovští a strahovští
užívají a-í i mimo svůj klášter, ti však hájili se tim,
že „usus alm orum není „sígnum jurísdictionis
aut p_racrogatíva dignitatis, sed pars habitus cano
nicalís,
id estknih.
regularisé
communis.“
Rkp. univ.
ll BS et si_gnumvitae vn.
Marani,
izionarío dí erudizione storico- ecclesiastica, Vene

zía 1840,
,.;269 Fer/am“.x
canonica,
jurídíca
etc.Romae
1885, BBibliotheca
kHGesch der
liturg.
ew.
352—354, 211; Braun, Die líturgísche Ge
wandun Freiburg 1907),35 ' Z',1br/ Dějiny kroje
v zemic eskýcch od dob nejstarších až po války
husitské, 421, Wing/r, Dějin kroje v zemích če
ských ()llppžyč.
V.až po
ívotstol.
církevní,
72.8 ohu bělohorské bitvy,

mravkaždý
ouky skutek
kře
. almužna (elseemosyna)dle
myslu širším jest
tělesného milosrdenství (v. t.), jak označeno jes't
veršem: visitt,o poto, cíbo, redímo, tego, colligo,
coond.o A. ve smyslu užším (jak obyčejně se vy

;š'
:kvýml,
ž,e

jež, namáhavě,
celkem vzaty,
sil,
ač
přecenepřesahují
jen žhaviti jeho
se jich,
může; v této obyčejné potřebě nalézají se chudí

(t.žj. vskutečné
chudí, životě
nikoli však
pouzí f*ovínnost,
žebráci“
jež
každodenním
nalézáme.
pomahati bližnímu v potřebě, řídí se dle dárcova

mů, jež dlev

své taktéž vřa
dény býti mohou
ve trojí stupeň:
a) Příjmy pro

výživg
nutné
pot ře ne
(bo

na necessaria vi
ta e), t. j. řijm

jaké prav stačí,
aby dárce sebe

arcit nikdo není
ovinován udi
eli a-y, jelikož
by, zbavuje se
treba i jen části
prijmu těch sám
upadl do potře
by svrchované,
a každý povinen
jest předevšim
starati se o sebe 0':.)r 111. Knnovnik přiodčný almuci límco
a o rodinu svou. vou (Dle orb. But.. Bm)na ze XVI. slo
tel.)

almužna
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Tím měně arcif povinnost a- má, komu při“my na potřebě, nečiní tak; avšak nikdo není povinovan
nutnou výživu ani nestačí.
ravíme: „Nik 0 není
pomáhati
nuznčmu,
v gotřebě
pouze
povinen udíleti a-y z příjmůpro výživu nutně po vážné,
anebo
docelajenž
snadnalézá
pouzeseoby
ejné, kdyžby
třebných", čímž však neminhne, že by za jistý_c
ch proto musil se uskrovniti ve vydáních stavu při
okolnosti (na př. nemaje rodiny neb blízkých pří měřených a žití ve skrovnějšich poměrech, jelikož

buzných, rodičů, bratři, sester,o něž by mussta

to značná obtíž
/ Příjmy
rati se bylo) nesměl vykonati heroický skutek lásky je
přebytečné,
t. (_graveincommodum).
j. pri mv, jež ne'en sačí
k bližnímu, neváhaje uvrcí sebe sama v potřebu slušnou výživu stavu d rcovu přim řcnou, ný rž
svrchovanou, aby bližnímu v bídě ulevil. (3) Příjmy tento obnos ipřevyšuji. Kdo takovýto přebytek
n,:á povinen jest udíleti a-u nejen bližnímu ve
větší sice, nelž nutná výživa vyžaduje, avšak po svrchované
potřebě postavenému, nýbrž i bližnímu,
třebné
stavu vitae,
dárcovu
příméěpros
renou unš
(bona su ýživu,
erilua quídem
sed jejž vážná potřeba tísni. Co se tyče chudých, v oby
statut necessaria). Spoř dané společenské poměry čejné potřebě postavených, není nikdo vázán, aby
vvžadují, aby každý stavu svému přime
ěřeně žil. všem prosícím y)hovoval (neboť to by by'o ne
Kd
do tedy větších příjmůnnemá, a po vydáních, jež možno), ale hřeši aspoň lehce (a mnozí tvrdi 1,že
stav jeho přiměřeným způsobem s sebou nese, ni těžce), kdooby vůbec všechny chudé odrnršt'oval
čeho neeušetři, není povínován udělovati a- y, leč
tenkráte, jestliže by bližní nalézal se v potřebě aneb k sobě ljich vůbec nepouštěl atd. Dle učení
W. 19) stačí,asi
jestliže
bo
svrchované. Pravíme: „Po vydáních, jež stav jeho sv.
hatecAlfonse
laik (a( ilomoh.ap
hovnítr.nebeneficlát)
padesátý
přiměřeným způusob
s sebou nsee;“ jest arclť díl (2%) svých přebytečných příjmů na a- y věnu'e
tčžko v jednotlivých 3případech říci, co jest „stavu Důvod tohoto mínění jest ten, že kdyby kaž ý,
přiměřeno“; celkem dlužno vystříhati se
vý kdo přebytečné řijmy má, takto jednaly oyvšechny
středností. Nedostatkem (per defectum) ochylbuje, clmdě by postar no ylo; povinnost však starati
kdo by přl každém v dání chtěl přesné zkoumati, se o chudé váže slče všechny bohatce, nikoli
však rukou nedílnou. — A. jest povinnosti lásky,
zdali bylo
nutnése čine'cdná
z ali bypouz
seuzbylo bez
něho nýbrž
mohl nikoli však spravedlnosti; kdo ji zanedbává, hřeši
obejití
(vždyt
výživu,
o slušnou výživu le stavu). Přílišností (per ex sice, k restituci však zavázán není ani on, ani jeho
cessum) zase chybuje, kdo v prepychu maje zalí dědicové, anl jednotlivému chudému, aní chudým
bení, činí v dání přílišná, vymlouvaje se, že stav
vůbec. —
jež ně
při
a-yStůjtež
dlužnozdeaještě
miyslněkteré
míti: zásady,
l. Stačí-Ii
eho tak ve i, tak žcp oa—y již nic mu nezbývá. udílení
apež lmmcenc Xi. (1679) zavrhl 12. větu: „Víx in komu půjčka,a je-ll podstatná naděje, že byji nuzný
saecularibus invenies, etiam in regibus, superfluum později mohl vrátiti (neb oplatili), není nikdo po
statui. Et ita vix alíquis tenetur ad eleemosynam,
zadost
povinnosti
své. .
bližní
byl
vmovan učíní
darovatí
věc potřebnou,Bn'ýbirž
půjkčou
quando
statui. “ Nejlbépe,
bráti
se tenetur
střednítantum
cestoucxa superiluo
řiditi se příklademzzbož
_potrřebě svrchoořvané,
nikdo není pBOVínOVán
pro
mim
u ýk sám,
ných a rozumných mužů stejného stavv.u Pravime vstretlkům
dále: „Není povlnován udelovati a-y, leč tenkráte,
kdyby
mělř, ovinován
nebyl,
př. poslatí
do jmění
ázní atd.
Soukromnik
nenína vázán,
ab)
'cstliže by bližní nalézal se vpotřebě svrchované. “ jej
jelikož totiž povinnost lásky velí, aby se bližnímu, vyhledával nuzné; dostačí povinnosti své, jestliže
jenž ocitl se v potřebě svrchované, pomohlo, třeba
jimvnečyhýbáw
nebudlž sice nlkdo
to i s velikými obtížemi spojeno by,!o vyplývá se
z a-y
lu ován- přeceZnásadě
však budižhodnějším
z,toho že na odvracení této svrchované potřeby nost d vana před méně hodnými 5. A. ne udiž
bližního nutno jest uskrovniti vlastni vydání &'žíti udílena těm, kteří by pracovati mohli, ale nechtějí,
méně pohodlně, než jak to vlastní stav vyžaduje; rovněž ani tí nezasluhují žádné a-y, kteří nechtějí se
i není pochybnosti, že těžce hřeši, kdo moha se jinak zaměstnávati, než' en určitou prací, která jich
uskrovniti a pomoci bližnímu ve svrchované jeho neživi, ačkoliv b k jin práci, výživu poskytu1ící,
schopni byli. 6. élmkům? kteří yrádí pracovali,
ale práce nemají, a vůbec zdraeým lidem budiž
raději práce opatřena, ne však a. dávána; almužnou
délníka pouze snižujemc a na lenost zvykáme, opa

třenímskutek
práce však
„CIV/*na
— Almunž
na
jako
dobrjej actíme.
Etymologický
vý

znam slova a. jest milosrdenství,á útrpnost. Dle
mravouky
jest, jak ,z práv
vě řečeno,
poyinný činkřesťanské
mravný pro
láskyk
Bohu a.a
t7.útrpností
s ubohým
člověkem
v jehosám
bíděsobě
a nouzi,
t..j ve skutečné
potřebě,
ve které
po
mocí nemůže. akkoli pomoc v potřebách duchov
nich takéz nhruta jest v pojmu a., béře se slovo to
v životě společenském za pomáháííí v potřebách tě
lesných. Katecnismus jmenujetyt o otřebyvsedmeře
skutků tělesného milosrdenství. kládaná člověku

povinnost
est výhradníznámkanáboženshí
Zje
venéh od? onanství
neznalo a- y v pravém slova
smyslu. oPřirozený zákon lásky člověka ke člověku a
přirozená soustrast s člověkem nouzi trpícím nemaji
samy osobě té moci,abypřcmáhaly vrozené padlému
člověku sobectví a nezřízené sebemilování, ve kte
rém člověk jenom sebe a svůj prospěch na zřeteli
m . „Cur vivit pauper“? ptá se filosof Seneca,
Plautus pak tvrdí, že činí zlc, kdo chudém po
Obr.
|t2.'.hŘelmlnišknnm
nici přimlční
alum-cení
žultúíi lou
und iekém naejgcluvinlech
chórovýc
(Dle piiniuluryv

knihovně metrop. anitolyv Pralef)

máhá, poněvadž
takto jen mě
prod ížuje
bidný
život.
Za časů císařských
m4000
pa jeho
Cu,
8000 veřejných lázni, mnoho divadel, ale neměl ani
jediného ústavu dobročinného, ani jediné nemoc
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nice. Sv. Pavel dí, že byli bez milosrdenství. (Řím. 131)
Bez víry v Boha, kterýž pečuje o všecky lidi k obrazu
a podobenství jeho stvoře
ené, sám činnou lásku
k bližním velí, skutky této lásky člověku v zá
sluhu počítá a cřislibuje odměnu
uza ně — není a-y
Protož i pouhá humamta bez vi nedává a- y, ale
dává jen, aby se obtížného chu asa zbavila, nej
raději z veřejných fondů; vypisuje chudinskou daň,
která utlumuje i poslední jiskm lásky a soucitu

sté bližním,
rozmnožuje
byronrati_s us, kterýž
daně
část největší
sám pohlcu
humanita,
žádná moderni osvěta nedovede vštípiti lásku k Bohu
a lásku k bližnímu pro o1a,jedínon tu mocnou
pohnutku k nezištně dobročinnosti. Dle nauky zje

nějšim všemi
dobrýmdskutkům,
taki náleží celým
obsahem
svým,
druhy dobročinnosti
ke 5 kutk
um

ve zpovědi za pokání ukládaným, akopro
středek, vykoupili se z vlny a hříchu Daniel dí
králi: „Nechat se tobě líbí rada má: hiichy svě
almužnami vykupuj a nepravos
v
stvaim
nad chudými;
snad od
odpustí
n..42*)„
A osvobozuje
smrti ahříchům
onať jest,tvýnn“
ježto
hříchy čistí, a činí, že nalézáme milosrdenství a
život věčný.“ ("lob l2".) Takto věří :) učí kato
lická církev, víra tato byla za všech časův po—
A

hnutkou k dobročinnosti, ji děkovati jezst za dbo
hatá
nadání
k účelům
církevním
ZHovédnik
ukládej
a-u často,
ale maje
vžd ria zřete
\hmotný
Bohu vzdavaná; a duševní stav kajícníka, zviá tní okolnosti neb
chud'as jest oltář, na který se obět klade. Nestej imimořádné příhody, ve kterých podpory pilně
moc děje se netoliko penězi, aie,a
nost majetku jest jedním ze základů, na kterých třeba jest Pom
stojí vzájemnost společenského života. Tato ne k tomu radívá opatrnost, i potravinami, oděv,em ži

veného náboženství jest a. obět

stejnost_tito
mázase
za následek,
potřebuji
chu
dých,
onh.éc že zámeožní
tjediný
majetnik

votními potřebami. Opatrnosttake žádá, aby zpo

vědník
určil aspoň řibližně,tco
dáti mákajícníkovl
poenitent
a do kleréhoč
pora domácích,
země od
i statků
jejich; člověk
inajeinýeest ustano
ven'
Bohassprávce,
vrchnls
ajest a zp0\. ědnikoviapovědomých trpítelů chudych v ne

moci postavených
nadzato pokání
snad je ukládána
tě opuštěných
povinen dávati spdolusmlužebníkům
e„pokrmprávo
v čaas zasluhuje
přihodný“.
od Boha svým
propůjčené
zvláště, aaby
byla.
odporu a omoc prosití a jest povinen za ] nemajetným ukládali lze za a-u nějakou službu
ěkovati, předně Bohua'
dárci. Odtud tělesnou, kterou by prokázatl mohli opuštěným, ni
nProsim za Boží almužnu“ a „Zaplat Pán Bůh“i koho ku pomoci nemajícim —Víra v očistnou moc
a- y důsledně k tomu vedla, že a. také jest mezi
;souconáni
obětí, modlitby.
podává se a. Protož
Bohu, i_jestdoplněk
a podmínkami k nabývání odpadků; Zejména jsou
děe se a. kře
to odpustky miiostivěho leta, kterých dojíti nelze
sťanská
na tyatěžh
na kteréž občiněníBohu,
t a modlitba:
na
aoslavu
c úmysly
uoÉžni,adiku
bez a-y, danén
odpustků
žádá.
dárci všeho dobra,ážlivitelivšech tvorů, na vypro Mnoho-li
a- y b aúmysl,
obýtiže mělo,
závisísoobě
dílem
na
šení potřebnýchnám darů Božích,na odpu štění obyčeji, dílem na znění odpustkov ého breve. Di-ii
říchů. e tyto úmysly čili tento konečný účel toto: „quantum pro sua cuique facultate visum fuerit“,
dává zámožný člověk a-u větší, nežli nezámožný
a-y správně
tu \'ytčen,
omu
možno
nebo chud'. Di-li breve: „quantum quisque pro
uvésti
řadu citátů
z písem
svana'chpotvrzení .4.,
(D
svttých Otců a z liturgie katolické. Církev Kri arbitrio judicaverit“, nebo „prout cuique suggeret
sto va již od 0prvních počátků svých uznávala a- u
za
aslužbu
i(agapy
kollekty,
spojené
s ne
dělní
bohoslužbou),
kdyža pak
rozzšířila
se, svobody
občanské i mnohých privilegií ve státech křesťan
ských dosáhla, vytvořila se od
stol. ve veliký
ústav chudinský, ústav na podporu všech ubohých,
jmění své za patrimonium pauperum prohlásila. péči
o ubohé za čelnou část duchovní správy pokládala.
Hospitály, chorobince a nemocnice, útulny starcův,
sirotků a slepců svědčily o lásce činně, () dobro
činnosti, světu až do těch dob neznámé, ku podivu
poohannům, žasnoucím a volajícím: „Ejhle, jak tito
se miluji!“ Čelný motiv k a--:ě lás
ohu a z té

vycházející
útrpnost a milosrdenství
s ubohýmmá.
—
sám již učízpůso
jakým
a. udělovati
Písmo sv. vůbec, evanuellia a listy sv. Pavla zvláště,
zásady a praxe katolic é církve u věci teto vytýkají
jasně a s důrazem, jak udělovali jest a—u,jak pod
porovati ubohé a jim dobře činiti. A--u kersťanskou,

devotio“, postačuje a. každá, bez ohledu

azá
možnost. Též chudíjsou povinni a--ou, jakkl.loliby
skrovna dávají
byla. Osoby
účastenství
kterou
vrchní reholní
jménemmají
kláštera;
ženy,v a--ěi,
a čeledinové zase v a-e, kteréž udělili muži, otcové,
hospodářové; avšak třeba jest podřízené o tom
zpraviti,
úm)sl po
svůjstránce
s darovateli
spojiti
mohli.
[Sta'/3.1—aby
Almužna
sociální.
Záslužný
mravní čin a-y, kterou bližnímu z lásky k Bohu
v jeho nouzi vypomáháme. sta
tal se v křesťanské

společností
důležiltnýmsociálním
činitelem.
již Kri
stus svým výro
„tPo tomťvšichni
poznají,
že
jste mými učedník)m,budete- li míti lásku jedni k drn

hým'(janni3' 5),ooznačil rozdil mezi svou společ

ností, novou, křesťanskou, a bývalou společností
pohanskou. Účinná láska k bližnímu má oviádati
a vzájemně pojiti veřejný život křesťanský a má
býti rozeznávajicim znakem, dle něhož lze křesťana
poznali. aLáska
rozdilytaké,
ma
jetkové
třídníkřesťanská
v prvotni V)rovnávala
cirk\i. „Všich
„Boi
z,áslužnou Bohu
milou uděiu'oedaro
vateli.
dle možnosti,
ochotně,rád,(
b.,49) kteří věřili, byli pospolu a měli všechny věci spo
ečně. Prodávali majetek a statky, dělice je mezi
„ne se zármutkem
donucení, 2.5
n\ušeioií,
tneb všecky, akož komu pootřebí by.o.“ Skutky apošt.
veselého
dárce milujenebo
Bůh“z(2.Kor.
pr
tně,
emělichudí sice žádného pr vního nároku
nejraději tajně, insimplicitate, nehledaje chvályod Z““J
lidí, nemaje úmyslů sobeckých, nedá\aje a- y, _*ab)
na majetek
bohatšíchmajetk
křesťanů,
a proto nebylo
společného
u(kom_m_unismu
a kol
sám užitku z m došel, neb aby mu byla prostřed žádného
kem až k úm)slům hříšným. Tento význam mají lektivismu) v tom významu, jak jej požaduje so
siova Páně: „at nezví leviče, co činí pravice“, a cialismus, ale příkaz Kristův, velicí účinnou lásku
bližnímu, vedl zámožné k tomu, aby dobrovolně
rovné i slova sv. Pavla: „in simplicitate". 3. Upa-_
trně, aby podporována nebyla zahálčivost neb i vzdávali se přeb)lku sveho majetku a dělili se oň
'iná nepravost. K„do nepracuje, ať také nejí". (2. s chudými. Celou společnost křesťanskou ovládal
s 3“.) 4. Šetrně, aby chuďas neb ] zahanben,
každý je dlužno
pouze dočasným
správcem
jehožžepřebytku
chudé živiti.
Láskajměrni,
v hútlocitu svém uražen ponížeu. 5. ychle, bis znázor,
& sfanská stala se mostem mezi chudými a bohal)|ni,
dat, qui cito dat. „Neřikc bližnímu svému:
a navrrat" se zasee; zítrad rn tobě moba dáli hned." mezi vznešenými a nízkými, otevřela cestu k srdci
(Přísl. 32%)Tento způsob a- y zachovávala církev již zámožných, povzbuzujic je k ušlechtilým mravním
v prvních letech svých, jej zachová\á blahodějný činům tělesného milosrdenství, a tak povznesla již
spolek sv. Vincence. — jako se klade a. k nejpřed prvotni společnost křesťanskou na vysoký stupeň
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pravého bratrství a pravé lidskosti. A. jest sice činnost. Vždyť pramenem nyně'ší lidské bídy není
'en živelní neštěstí, pouhá n hoda aneb nechuť
jen
mravníprece
_povínnostt,
vyplš'vajicí
z příkazu daleko
lásky,
u práci, nýbrž namnoze i sociální nesrovnalosti.
ale proto
má v soci
lním ohledu
větší duležitost, nežli kterákoli jiná povinnost právní, Nedostatečná společenská práce, nedostatečné vy
užití přírodních sil pro obživu vzrůstající populace
vyplývající
z
přísné
spravedlnosti.
„Spravedlnost
m povahu negativní, áska positivní, a proto jest a neurovnaně spolecenské vady jsou jedním z nej
vlastné pravým konstitutivním živiem společnosti. přednějšich pramenu lidské bídy, a proto musí býti
Spravedlnost 'est individuelní, láska sociální mo opět jedním znpřednich úkolů sociální politiky živá
ment; s rave lnost společnost dělí, láska ji s o snaha ucpati bolavé tyto zdroje lidského utrpení.
ju'e.“ ( r. Hitze: „Kapital und Arbeit“ str.
. Při této veřejné chudinské péči nestala se součin
nost církevní a soukromé dobročinnosti zbytečnou,
Mylný
názor Smitha,
zakladatele
liberální
hospo nýbrž má dosud svou historickou důležitost, neboť
rské jest
nau proto
y Adama
který
se domníval,
že láska í dobročinnost jsou ro společnost pouze státní chudinská péče sama o sobě byla by příliš
ozdobou, která budovu společenskou okrašíuje, ale policejní, šablonovitou a chladnou bez hřejivé obé
není jejím základem, na němž spočívá. Príltazy tavostt nábožensky cítících jednotlivců. jakkoliv
spravedlnosti jsou ovšem základem společenského vysoce ceníme sociální moment a-y, přece nesklá
života a umožnují každému jednotlivci soužití vedle dáme na ni všecku naději, že by stačila sama roz
bližního, ale te )rve vzájemná láska dovede jedno luštiti a odstraniti zejména nynější soclální bídu
tlivce vzájemn sloučíti a k životu harmonickému celých stavů. K sociálním opravám vyžadujeme
povzbuditi. Sociální moment a-y a dobročinnosti především řádné zákonité ochrany práce a náležitého
provedení spravedlnosti distributivní, ale soukromé
vůbec tušili ač,
již jak
národové
předa-y
příchodem
křesťanství,
v “še ře%ohanští
eno, pravé
neznali. dobročinnosti ze sociální činnosti nevylučujeme.
Tak Peršané dobroč nnost velebili jako vznešenou A. má někdy také své stinné stránky v ohledu
osvátné knihy jejich určovaly přesné mravním a působí také jisté nebezpečí sociální. A.
mél býti z úrody emské chudým vě nerozumná seslabuje sebedůvěru, energií a čest
nován. Podobně v lndii i v ině zákony státní příjemcovu. Ve středověku bylo lze vytýkati almuž
opravňovaly chudinu
podílu na úrodě zemské. nictvi, že přehojnou a mnohdy nadb tečnou pod
U národů kiassíckých, eků a Římanů, a.
porou chudých svádí mnohé k zah Ice. Sociální
vána byla pouze z důvodů společenských s hle nebezpečí obsahuje a. v sobě tehdy, když se po
dem na blaho státní. Obilí rozdáváno bvlo v imě sk tuje nerozvážně, bez ohledu na to, zdaž a jakou
chudiné na útraty státní, aby bráněno bylo nepo m rou zasluhuje nuzný podporu. S oléhání na a-u
kojům a zabezpečen byl klidný vývo' státního ži svádí mnohého s dráhy práce na ráhu žebroty a
vota. Zákonodárství MOjžíšovo věnuje edlívý zřetel jest příčinou tuláctví. Tyto stinné stránky a-y vy
žadu'í, by se chudinská podpora poskytovala roz
chudinství
a israeíské
agrární
zákonyobsahuji
mnohé umn a organisovaně. jakkoliv stát a obce obraly si
předpisy, kterými
se rn
bráníti
naprostému paupe
rismu. Zejména třetí kniha zákoníku MOjžíšova za předmět své sociální péče veřejné chudinství, přece
nestala se a. soukromá zbytečnosti, protože žádné
(Leviticus)
hledí
svž'mi
předpisy
vyrovnávati
příkré zákonodárství na světě neodstraní všeho utrpení
rozdíly
mezi
zámo
nými
a chudtnou.
Hospodin,
sám pravý vlastník půdy ísraelské, rozdělil ji kme z řad lidských a vžd cky bude dostatek bídy, která
nům a přikázal Levitům a chud'm podíl na výnosu se dá mírniti jenom hrejivou láskou k bližnímu. A čím
půdy celé. V křesťanské spo ečnosti praktická a více chladne v srdcích lidských za nynější prospě
účinná láska k bližnímu povýšena na přední po chářské doby láska k bližnímu tim vrce dlužno míti
vinnost náboženskou a stává se důležitým sociálním na paměti slova Kristova: „Čhudé máte vždycky
činitelem. Ve společnosti křesťanské zůstala ovšem s sebou." (Mat. 26“.) [kl.] Viz též: almužm'aví a
majetková nerovnost tak jak byla ve společnosti církev, almužník, chudiny/vi, char-im. — Literatura:
pohanské, poněvadž křes anství nebylo revolučním Fr. Elu-le, Beitráge zur Geschichte u. Reform der
učením, které by odstraňovalo soukromý majetek Armenpflcgc (Freiburg 1882), G. Ratzinger, Ge
a zavádělo kommunismus aneb kollektivismus so schichte der kirchlichen Armenpílege (t., 2. vyd.
cialistický. Avšak křesťanská nauka vzala v ochranu 1884), Dr. Albin Brd/, Almužna a mzda (Praha
chudé a tim stáva'ící majetkové rozdíly snažila se 1884), Dr. Robert New:/tl, Křesťanská sociologie l.
učiniti snesitelnéjštmi, ukláda íc boháčům za mravní (1898), 274, 368 násl., ][ (1930) 68 násl., Dr. 7m:
povinnost dobrovolné udílení přebytečného majetku Nep. Focrrll, Das Almosen. Eine Untersuchung
ůber die Grundsátze der Almosentůrsorge im Mit-tel
potřebným.
církev vzpommajíc
nasvém
chudobu
ristovu, jenžStará
ve vypůjčených
jeslích při
na 'alter und Gegenwart (Paderborn l
).
almužnictví a církev. Základem křesťanského
rození spočíval a na uděleném kříži poslední oka
mžiky života svého strávil, vážila si chudiny a společenského řádu jesi názor, že ravým vlast
it jejímu prospěchu zařídila zvláštní úřad jáhnů, mkem všech véci stvořených 'est
ůh a člověk
kteří měli při oběti mše sv. almužnu od věřících pouze dočasným správcem jejic . Vdůsledcích to
přijímati a jako dar od Boha daný nuzným rozdě hoto názoru křesťanského má člověk ponechati si
lovati. Křesťanský stát po příkladu církve u'al se z výtěžku svého majetku jenom to, co na uhrazení
chudých a hleděl nouzi jejich umírniti tím. že oc otně svých životních a společenských potřeb jest mu
poskytoval hmotné rostředk , aby bisku ové pro nevyhnutelným, a z přeb 'tku svého vlastnictví má
ím z ůsobem záslužné
váděti mohli v hojn míře péči o chudé. řirozená dáti almužnu chudým.
společenská nerovnost byla urovnávána or aniso mravni čin almužny stává se nežným poutem spo
Vanoua pravidelnou a-ou, pokud vliv učení krest'an lečenského vztahu mezi křesťan a stávající ma
skeho ovlád al veřejný život národů. A. jsouc skutkem 'etkové rozdíly ztrácejí pod dec em účinné lásk
líženecké všecku svou trpkost a ostrost. Chu i
mílosrdenswí a lásky k bližnímu, náleži zajisté
k nejušlechtilejším zjevům života mravního a k nej— nesmí mocí
násilím vymáhati na bohatých
cennějšímč'nitelům sociálním, docházejíc náležitého
almužny,
poněvadž
tatobýtipovinností
uznáni, zejména pokud vy lývá ze soukronté
nýbrž pouze
mravní, není
a mají
za ni vdě grávní,
ni dě
dpbročinnosti,
i od těc , kteří 'inak jsou od kovnou modlitbou. K dobročinnosti vybízely kře
Purci chudinství veřejného. bnešní dobou sťany pravdy náboženské o společném původu bo
Vyžadujeotázka chudinská též bedlivou pozornost
ěného (Mat. 253'-45),
sociální politiky, poněvadž stále vzrůstá počet těch,
kteri ve své malomoci appellují na veřejnou dobro o zastoupení ježíše Krista v osobě chudého (Mat.
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104042), a hojně příkaz

Spasitelmy,

jenž almužnu

odvětvím veřejné činnosti církevní. Ano v církvi
a dobročinnost doporu oval. Církev od svého trvání založen i zvláštní úřad almužníků (eleemosyna
snažila se ve veřejném životě uskutečňovatí t to
ríus) na dvořeegaapelžském
na dvorec
knížat kře
užníi k)
Po celáh století
byla
své zásady o ceně almužny a byla o celá sto etí sťanských(víz
ediným velikým orgánem a-í vzd íaného světa.
pakí církev
estan
stv
podpoujedinýmaaímmužníkemveškerého
rujíc ze svých vlastních příjmů chudinu,
\lp rvotní církví poskytovánla byla almužna při zaklládajíc dobročinné ústavy, aneb sloužíc za spro
bohposlužběspolečnými
ky(Čf/aímí,
v. t.),
při
nichž pojídah chudíhodylás
s iohatymi
z pokrmů
na Na východě zařizu
a _správce
dobrteičínností
soukromě.
e v Edes
r.357 sv.
frem,
utratv bohatců připravených. Tím dokazován náho středkovatele
první křes anský hospital o 300 postelích,
ženský r_ázalmužny a zároveň sociální její vyznam, biskup,
neboť při společných hodech lássky ve chrámech v němž za doby moru ošetřoval v čele svého du
mizel rozdil mezi dárcem a obdaro aným, mez 1 chovenstva nemocné, kdy všichni, i příbuzní jejich,
ěmsta ve strachu prchali. Velikou slávou slynul
preřd branami
ma'etným a chudým. Hody lásky bšly síce pů hospital, založeny sv. Basílíem r.
vo ně
zavedenš
v obci
jerusalemské
kut křesťan
ap. 245), Caesaree v Kappadocii, jenž tvořil takořka celé ve
ale
odtud
roz ířil
je sv.Pavel
ve v ech
ských obcích. Ve třetím století shledáváme s o liké město s četnými domy pro nemocné a chudé,
pro
lékaře
a
ošetřovatele,
tak
že
nazýván byl
íečné hody lásky po celém tehdejším světě křes an osmým dívem ěsvta. Sv. jan Zlatoústýy
zakládal
m; ze spisů spisovatelů církevních (Tertulian,
Apolog. 39) seznáváme, že se konaly se vší važ hospitáš' v mCŽřihradě, sv. Augustin v gipponě,
ností [ střídmostí a zakončeny bývaly nábožen papež rymnneiachus (498—514) založil v '
dom
mocné.
Zdární
synové
církve
v
ským zěpvem a modlitbami. Proti jednotlivým v)'
sledku l:)příkaezůnáboženských zakládali ústavy pro
strelkům
hodech
sv lásky
a,velmnoho
vpo nemocné, slepé, šílené, pro hluchoněmé již v\'.
zdějších dpři
bách
však bojoval
zavdávalyjížhody
. V Paříží oddVlll. stol. působí velikolepý
příčin k stížností, když sobectví a stranníctví roz so
roz
mo
'e mezi křesťany. jakmile ochladí zápal církevní chudobinec „Hotel Dieu“. P
sáhlé ústa
o chudé založeny jsou v Anglii.
ospitía růz
křesťanské
pak zvali
ovšempouze
bylo své
možno,
že lidéa B la tudíž církví zakládána a řízena ho
ožjnéšíklásky,
hodům
příbuzné
zneužívali této příležitosti k nestřídmostí. Ná n ho druhu, jak pro chudé (ptochotrophía), tak pro
sledkem sobectví neměla zbylá forma pů\odního cizince (xenodochia), nemocné (nosocomia), sirotky
a- i žádné ceny a proto církev hody lásky odstranila analezence (orphanotrophía, brephotrophia), starce
a o jinou, vhodnější formu kudělování almužny se (gerontocomía) atd. 'laké\ diakoniích, místnostech
to nalézajících se poblíž kostela pod dozorem
postarala. Věřící konali sbírky (kollekty ve pro jáhnmým,
stravování společně chudí, kteří tam
chudých
apoštolském
(o
mohli přijíti. Krátce, církev pečovala hned od po
2spěch
Kor.9;8
Gal. poopříkladu
2loSk.
112) a odcvzdzlvallí5je
čátku o zmírnění bídy a chudoby různým způsobem.
Brzy však nalezla církev ve svych snahách chudin
biskupu,
jenž měl
vrchní aspprávu
sebraných
Také
z občtin
(oblatíones
v. t.), které
se připošlipor.
mš
od věřících přinášely jednak při obětování (chlséb ských pod oru v křesťanském státě, a v pozdějších
dobách stredověkých podpory došla i \e stavo\ 
a víno), patříce tou „části, která konsekrov ána
ských organisacich. 'lak kapitulare Karla Velikého
byla,drei
duchovenstvu,
jeedn—ak
dle Probsta
obcím povinnost pečovati o chudé.
der
ersten christi.
jahrhunderte“,
19 („l.ínturgie
— apo z r. 806
čátku posv. liturgie, tvoríce vlastní almu nu, sesta Dle předpisu téhož vladaře čtvrtina církevních
vající 7. různých poživatin (mléka, medu, klasů, příjmů aneb aspoň desetina jejich mnsila býti vě
oleje atd.), dále z darů do kasy kostelní čili kor nována chudým. Rovněž majitelům panství uložena
povinnost, aby lid poddany
době nouze život
Uvá, corban, archaÁ concha) od věřících ními prostředky

opaatřovali. vVe střeod věku jsou

dle libosti
vložených
39), I.povinné,
prvotín, oznejmé a cechy řemeslnické,které nehájilypouze
jež
dle Const.
apost.( Terru/[„A
11.34, ]010g.
99bny
sloužíce k výživě biskupa, kněží1a jáhnn, a desátku, práce a trhu sv 'ch výrobků, nýbrž dle prikladu
církve poskytova y též pomoc zchudlým anebo one
sloužícího k výživě vlastního kleru, panen, vdov a mocnělým
členům svým, jakožrnměly péčí i o jeiíeh
chudých (Const.
, jakož i ze sbírek vdovy a sirotky. Zařízení manského práva klade
mimořádných a dobrovolných darů poskytována lennímu pánu povinnost ku pomocí příspěti v ne
almužna a výživa chudým. Zvláštní služebníci cír
kevní, díakoni a diakonisky, vyšetřují v zastoupení štěstí stiženémuv a.salu a stejnou ovínnost měli
na základě poměru poddanskěho p ní ke svým nc
biskupa poměry chudých, navštěvují nemocné a roz volníkům.
Dobročinnost středměká nehleděla jen na
dávají almužnu.
však musí skládati účty
biskupovi (Const. ap. 11.031.32). Když pak správa vyhojení přítomného nedostatku své doby. nýbrž
diecese velice vzrostla, vešlo od IV. stol. v obyčej, člnila vhodná opatření pro budoucí čas?: zakládáním
různých nadací, z jichž vý osu byli c udi podčlo
že biskup ustanovil některého s\ého kněze neebo vání
po ředcházejícím ohlnášení při nedělní boho
jáhna vrchním správcem jmění církevního a též (74 službě. gtaří pohané čínílí odkazy městnm za tím
(01107'410G,aerarius), což se 7, nařízení koncilu
účelem,
aby zbožnýmío
pořádány bly
'né hry,
křesťané
c.halcedon 421 (c. 21. C. 16. qu 7) stalo zákonem. však
svými
dazy veřej
pamat0\
ali na
spásu
duše a na spolubratry. Náboženské zanícení dalo
Spolu vzniká' ] hodnost areikněze a arcijáhuna,o nichž

konc. kartaa.g r. 398 stano ví, že bis
niokliv
osobně, nýbrž skrze toho číoonoho o vdovy, sirotky
a cizince pečovati má. Dle toho pak ockonom
jmění to spravoval, kdežto arcikněz nebo arcijáhen
pořizoval
o jeho rozdělování
a užití, „ačzápadé
ánebyla-li
správa
í porízování
\; j_edn ruce.
se
důchody církevní. aspoň od lV. stol., dělí na čtyři
stejné díly, z nichž jeden připadl biskupovi, druhý
ostatnímu kleru, třetí záduší kostelnímu a tvrtý
chudým
(cc obyčejem
C.16qu.
2),což
Veliký zove
Apošt.s
tol. c.apež
30 ibbehoř
íd.),
7.čehož vidno, že církev majetek svůj mohla právem
zvátí í patrímonlum pauperum A-í stalo se takto

podnnět též k založení rytířských řádů, které ují

maly
se poutníků
a cizinců
ve svých
původně
ve Sv. Zemi
a později
t ž v hospitpáíech,
Evr
Chudinskou činnost církevní ochromila značnou
měrou středověká reformace dvojím směrem. jednak
propůjčila vladařům vrchní duchovní moc a udělila
jím statky církve, z nichž dosud. chudína opatřo
vána byla, jednak učením o zbytečnosti dobrých
skutků zbavila jednotlivce ve svědomí morální po
vinností příspívati chudým v jejich nouzí.
epři
spéla tedy reforma k povznesení sociálních poměrů,
ale spíše kjeiích uvolnění, stěžujíc výkon) dobro
činnosti a křesťanské lásky. ŠKatolická církev za
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času reformace byla držitelkou veliké části angli Spolek čítá dnes v eelěms větě 6000sskupin kon
činných členů (výhradně mužů) a
ckého majetku pozemkového. Když pak klášter
ferencl), 100.1!000
.
o . ostává se rukou Vincen
byly zrušen stali se lidé na majetku je' clh usedí více než
proletáři.- ajetek pak církevnízvětšíč tírozdán ciánů chudině. V echách spoolek sv. Vincence od
1876 za svého Zůletéhohpusobeni do r. 1901 oše
loupeživým královským mílcům, aneb za babku
prodán nájemníkům, spekulantům, kteří staré dě tlřoval 28.775 chudýcch v 63 odbočkách a rozdal
53.965 ko.r Chceme- lí zvěděti, co zmůže dosud
dičné dpodnájemníky
zaháněííZákonitě
a své majet
ko\é
ržavv hospodářhoufně
srké zceíovali.
zaru obětavá láska k bližnímu, povšinměme si dohro
čené nárok zchudlých rolníků na podíle církevního činných ústavů, které založil v Turíně ú lně chudý
desátku by y mlčky zkonfiskovány. Majetek církve
knězj. vCo
otěchto
ottoleng.dobročinných
Na 6000 o etřovancu
tvořil ochranu hradům starobylých řádů pozemko katolický
nalézá ošetřen
ústavech
v nejrozmanitější své bídě. A taka
v době mo
vých a jeho pádem musily padnouti i tyto.
chudí odhánění byli od bran zrušených a ožebra derni nevzdala se církev svého velníkěho odkazu
Spasitelova, če oc ud,é nýbrž provádí ] dle
čených klášterů,
se p_ovážlivýsociální
zjev
tuláctví
& hromadobjevuje
opauperismu.
i\utno příznati,
svých povzbuzovatí.
sil ob tavě a nepřestává
doéročín
že na církevní dobročinnosti měli účast mnozi, kteří ností
jcstliž e dlevěríci
slov kspisovatele
Ratzingera „Dějinami civilisace jsou dějiny boje a
nebyli
hodní, protože
sea- štítiíi
práce. _Fodpory
ento zjevtébylaniusnadnčn
tím,
ři
lcír vítězství křesťanskýchzásad lásky“, pak crrkev ka
kevním stála v popředí záslužnost almu.n a přís tolická svým a--im pojistila si ve vývo'i civilisace
n 'ch požadavkův opatrné s rávy chudinsk neb lo čestné místo. Srvn. Ratzinger, Geschichíe d. christi.
úzkostlivě šetřeno. Tim ov em vznikali mnozí e Armenpflegc, Fryb. v Br. 2vvyd.
U/wn
Die christi. Liebestáiigkeit der alten Kirche. Stutt
brácí zánovolání,
k nimžn sledkem
řidružilí reformace
se opravdově
nuzni,
k yž byli zbaveni
do gart 1882; Krom, Realenc(:.ykl II. 991. RL-Tp !.
savadního svého chudinského zaopatření na statcích
almužny sbírání členy reholnich společností &
církevních. Ohromné zástupy tuláků a chuďasů ohro řádů. Kdyžve stol. Xlíí.počatovcirkvi se zakládáním
žovaly veřejnou bezpečnost, a proto byla nucena
t.byla
zv. žebravých
řádů
(ordínes mendicantiurne
v.
tam, kde šlo
o mendikanty
přísné,a
in t.,)
m
veřekná mocpujmouti se otázky chudinské již ve sto— prostředkem výživ řádových příslušníků, kteří buď
letiK
rvua opatření
státní mají
čistěpod
po
licejní.Všlp
ebrota
tuláctvi povoleno
zaráz
jistých
mínek a neodůvodněn á žeb rota stíhána přísnými s_ami almužnu u v řícich sbírali, nebo jimž věřící
přinášeli,
ač později
taková
klá
terůmklášterů
i na statcích
jednotíív
cu po aištěna
bývala.
trcs
Když policejní prostředky chudoby neza gdo

meziy, hledány prostředky na cestě positivni a
při zakládání
novňc
ch domů
šterů ř důotaké
žebravých
k tomu přih
'ženo,
abya vklá
je
břimě chudinské uvaleno o většině na obce, aby Protobáylo
se staral' o své chudé. akovým z ůsobem pře
nom místě
jich tolik, hky
onyvatelsivo na
chází verejná peče chudinská z ru ou ochuzené dn
výživu
jejichnebylo
členů nestačilo,z
kterehožto
církve
obcee
Anglii,moc
Francii,
Ra se
dle jiných
ustanovení
zákonabylo2(a
církevního
na tázatí
(kromě
podmínek)
jest posud)
kousku.naTím,
že vveřejná
ujala Německu
se otázk i chu
dinské, nepřestala církev, ačkoliv v skrovněj i míře i obyvatel místa i představených 'in 'clt kl štoerů,
než pře
red dobou reeformaccc, vésti p i o chhudé, kteří ve vzdálenosti menšin
kročejů od

jednak
ze zbylýchk jísoukromé
prostředkůdobročinnosti
hmotných a jednak
povzbuzováním
sv
věrných synů a dcer.
mopovrhovatel křes an
ství jakym byl Voltaire, vzdává milosrdným sestrám,
ošetřujícím nemocné, velikou chválu: „Neni snad
nic většího na zemi, než ona obětavost, kterou
toto něžné pokolení p_řínášítím, že obětuje mládí,
krásu, stav i rod a věnuje se službě nemocných
\; nemocnicích". Skutky tělesného milosrdenství,
které prokazují katolické sestry nemocným,
ze'í často spravedlivějšího oceněni u jínověrců, než
v radách vlažných katolíků, kteří z 'neznalosti cir
kevních dějin usilují o zavedení zásad humanity
ve společnosti moderní na místo křesťanské lásky.
Berlínský protestantský list „Be.rí N. Nachrichten“
2.13 července 1900 srovnávaje působení e_vange
lZíckýchdiakonissek a katolických sester přisuzuje
palmu předáctvi v obětavém provádění dobročin
nosti katolickým sestrám slovy: „Skoro bychom
chtěli napodobiti výrok knížete Bismarcka, jenž
pra\íl, že pruský poru
ručík za hranicemi neda se
napodobiti, a užití s pozměnou výroku tohoto o mi

nového klášte
era sídlo
své majíPát
priviL
can
narum).
Podobně
povstaly
poz ějizv.
různé
řádya
zejmena též kongregace af mužské at ženské na
almužnu a podporu věřících jednak pro vlastní vý
živu, jednak na dosažení ůčeíu svého (ošetřování
nemocných, vyučování dítek atd. ) odkázané. ] bylo
tudiž, hlavnč co se týsče bírání almužny od žen
ských členů řádových, nutsnbopřihlížeti k tomu, aby

evěci té zachováván byl jistý pořádek a jistá
pravidla, jež by spolu chránila bratři a sester řá
D.
pred ůhonou na ctí vlastní i řádu (kongre
gace), čehož_potřeba hlavně v posledních dobách
zcela byla zřejmá, když různé konŠregace (hlavně
ženské)
velicechodily,
se rozmnožily
a sb
ratelky
po sbírkách
trvajice na
úkor
káaznněčetnžěji
vota s\ého duchovního často delsi dobu mimo klá

šter a ne vžíy,j ak by se slušelo, zcela správně
sí vedouce, čímž i vážnost církve trpěla, okolnost

to,
která
v naší
nábožensky
a církvi
ne řá
tclskc
době
nemálo
na vá uvlažné
padá. Proto
snažiiíse
nejprve jednotliví biskupové a spisovatelé různým
výstřrkel ům a nepřistojnostem ve směru tom čeliti,
na ně
| samu
Apošt. stol'
mi, jako na
1.85.,
losrdných
církve“.
Po z celém
kard. Krementz
r. 1894
(Canoniste
contemp.18
světě
pus osestrách
bí 45.7000katolické
katolických
řeholnic,
nichž upozorňujíce
410.'000 est činno na poli křesťanské lásk
o
1896 íArchív filr kath. KR
čítáme-li dle normální praxe jen 10 ošetřovanců str. 495 n.), dr. joder
1896 almužen
W 105 n.,gleny
někteří
b skupové
saminařízení
o sbí
na jednu řeholníci, shledáme, že přes44,.s000000sí rání
řádůpak
ženských
vydali
rotků a nemocných a choromyslných jest ošetřováno pro diccesí platná, jakor na r.arcib.
1891
(Ord. list praž. 18915
14).r Konečn raž.
pakr. sama
|||.rui'rČl
lešní
proroci“ v čes. překl. Šrámkově sir.tl“91a: n na“
Apošt. stolice
záležitost E.
tu upravila,
nejprve
posv.
RR. a t270
.brezna
Pro chudinu vykonal a vykon vá nedocenitelné dekretem
%„S'rlgulrzri m'dan“ pro říhoínice, po té pak
služby spoleek sv. Vincence, založený r. 133 osmi
studenty university pařížské, mezi nimiž byl také dekretem posv. Kongr. pro Religiosis z 8. května
později proslulý literární historik Ozanam. Studu (21.1ist0 adu) 1908 „De tlumorynir“ pror řehol
—Bled derketu ;Síngulari quidem“ vyžaduje
jíci tito jinocírové chtěli prakticky účinnou službou
prospívatl trpícím prostrednictvim svého spolku sektudiž nyní ke sbírání almužny skrze rehol
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almužny sbírání členy řeholních společností a řádů

nice především svolení biskupa tě diecese, ve
i_timnich příčin a na dobu, pokud _ří_činy
t_y trvají.
které má kon regace ona dům. Svolení to nemás
ajl-li mendikanti právu tomu sektě iti, mají osobně,
dáti, není- lí zřejmo, že dům nebo zbožný účel kon
ze osoby ciz| sbírkyk onati; __majívždy
gregace pomoci té skutečně potřebuje, a mohou-li a ne s_krz
míti při sobě
authentický
list, který
je ke t_sbírkám
a ten
majilat rářům
sami ods
b,e ordi
sbírku provésti vhodné jiné osoby, b|skupem ozna opravňuje,
če.né Dá-li se odpomoci sbírkami vmísté, kde se
pak najenpožádání
Na sbírkě
stry žiji, nebo sbírkami v příslušné diecesi, nemá nariům
býti posíláni
řeholníc|předložiti.
dospělí, nikdy
pa mají
stu
se dáti svolení ke sbírkám mimo diecesi. Dovolení,
dující
klerikové;
|n_ajína
sbírku
jíti
vžd
po
dvou,
které zdarma a písemně udělí biskup, v jehož die zejména mimom sto, kde mají konvenř vy'ímajíc
cesi jest dům, obsahovati má litteras commissorias,
jen
velice
nutnou
příčinu,vkterémžto
případa
musí
t ]. doporučení íarářům a jiným rozšafným osobám,
sběratelem
muž
úctě
všechbýti
se iěšící.
Sbírají
|ce “obecně
umimo známýa
m'sto sxého
by sbirajícím sestrám byli radou i jinak nápomocni, pak
nad n|m| bděli, a kdyby zpozorovali u nich, co by
majíafbydliti
u farářů
nebo jiných
kleriků
af světsských
řeholních,
akdjby
těch nebylo,
se na ně méně slušelo, by to biskupovi ihned ozná konventu,
mili. Biskup může stanoviti také podm ínky, kterré u některého zbožného a počestného dobrodince;
dle okolnosti uzná za rospěšné, jako učinili pa př. mimo dům nemají býti přes měsíc, jsou-li na sbir
biskupové rakouští, kyž zakázali členům ženskych kách ve své diecesi, resp. nikoli přes dva měsíce, sbí
řádůnebo řádůmpodobných družinzzcizí diecese rají-li v diecesi jiné; na novou sbírku nesmějí býti
sbírati na příštěa
, kam ne řináleží. Týž tíž řeholníci posláni, leč až o měsíčním, resp. dvou
zákaz
natosoby
svěísk
po
hlaví, vztahujebse
kterýmb lo i od
ženských
řádů ženského
nebo řádům
%odobných
cizí diecese
sbírání
a--en
svěřeno.
lenúm pakdružin
ženských
řádů nebo
řádům
podobných
družin ve vlastní diecesi má b)'ti dovoleno sbírání
a-en jen od případu k případu, když o církevní
svolení požadaají.tuSbirk__y
jejich
se skýtá
vzta
hovatij
kra nu,
ve smějí
které však
se _jim_
možnost, rlabyanoclehovlal buďto v materinci nebo

měsíčnímk_pobytu
v klášteře.
Sběratelé
a-y v mimo
místě
samém,
ejest konvent,
nesmi
přenocovatí
klášter. Přl sbírkách mají sl vésti skronměa
korně, vystřihati se důvěrnosti s kterýmlkollv že
nami, pomíjeeti mista jim nepříznivá a konati řádně
předepsané řádově pobožnosti. Představení řeholní
majíek,
svým
členům vydati
vhodný
ke by
konářní
sbir
a oridmariíim
mistnim
dávánámd
se omc,
p|
kázali tém řeholnikům, kteří by ři konání sbírek
notorick se provinili, věřícím po oršení dali, nebo
proti 2 konitému zaák/zu a-u sbírali, abys
svého konventu vrátili, a představené řádové, i3jako
delegáti Apošt. stolice, ku potrestání proviniiců na_

jeho
íiliálce, nebo
zvlá tnímklášteře.
povolenímjinakp
cirkevřním
v některém
iném seženském
řed
pisuje dále
medlkret „Singulari quidem" , že chtějí-i-i
sestry shirati mimo svou diecesi, vyžaduje se vedle
svolení vlastního biskupa i povolení onoho biskupa,
pomenuli,
což když
by titostolci.
n_c_:u_činili,
mají užskýclh
co nej
v jehož diecesi chtějí konati sbírku. Za tou při dříve
rekurovati
k Apošt.
— &)Om
činou doporučí je vlastní biskup litteris commen řádech a řeholních i stitutech,l které žebra) ým|
datitiis, zádaje oněch biskupů,
j ke sbírkám nejs ou, plati toto: eholní příslušníci řádů a kon

připustilí, nad nlmi bděli, je chránili a měli je
takořka za své podřrizené. Cizí biskup nemá jich
jinak ke sbírkám připustiti; není též ovinen dáti
své svolení, byť je i jejich vlastní bisuup doporu
čoval. V případě, že jim povolil a-u sbirati a se
stry by špatně si očmaly, má jim naříditi, by se
bez meškáni navr tily domů -kd by neuposlechly,
má vená
je k má
tomupustiti
vhodnymi
donutiti.
sestryprostře
jen pokyd\ou,
a toPřed
spo
lehlvivy'ch,nejdéle na měsíc, sblrají--li ve své die
cesi; na dva měsíce, konají-li sbírky i v diecesich
cizzich. Má jim též dáti tolik peněz, aby v případě
nutném ihned se mohly navrátiti. Sběratelkám jest
vystříhati se hostinců, za noci nikam nepřicházeti
ani odnikud neodcházeti, zpraviti o svém příchodu
ředem osobu, na ni biskup adressoval doporu
ovacíosslist,
bez odkladu
ji navští
vlti;
aob a_jakmile
apomůžepřišly,
jim vyhledati
vhodné
ří
střeší. Denně maji obcovati mši sv. a týdně p ijí
mati sv. svátosti. Sbirati mají pokorně, v duchu
poslušnosti a úcty k biskupu diecese, ve_které se
nacházejí, 3 mají ho prositi o radu, pomoc i ochranu,
kdykoliv toho třeba. jakmile uplynula lhůta ke sbí

gregací a-y
iuris
kterym od
nepřísluší
sbírati
ani_pontificii,
mocí konstitucí
Apot . výsada
stolice
schválených, ani moci ap.ošt svolení, potřebují
ke sbírání a-y svolení Apošt. stol.; musí též míti
dovolení od ordinaria loci, leč by papež. stolice
v tomto kuse výslovně a specialí modo
rogovala práva biskup, což všaak nikdy nesmí se
předpokládati, n 'brž musí bvti authentickými do
kumenty prokáz no. cholníc|, kteříjsou iuris dioe
ces_ani, nesmějí sbirati a- u bez
volení jak ordi
nan amísta, kde bydlí tak ordinaria ciziho, v jehož
diecesi by chtěli sbírati. Ordinariové dle svého
uznání mohou každému dom
mu toho kterého řádu
ve své diecesi, at' jest iuris pontif. nebo dioeces
stanoviti meze či vykázati území (okres) ku konání
sbírek, zvláště tam, kde jsou konventy řeholníkn
-nomine et re žebravých, nemaji pak těmto řehol
níkům z institutů nežebravých dáti esbírkám do

volení,
lečjejich
když jinak
potřebě
domue jejic|e|; nebo
zbožli
nému dilu
přispětis
a možnoúčelu tomu vyhověti sbírkou v dieceesivlastní, nemá
se rozšiřovati na diecese cizí. Cizí biskup (ordi
jin|své
konati
sbírky
dříve, pokud
rání vyměřena, majís eihned navrátiti do svého nariusg
buď s mnedovolí
neebo skrze
delegáty
nerekognoskoval
domu. (KI:/).-Týt/1.) — Dle dekretu „Dc tlamou/ti:" , kromě litt. obediential. řádového představeného též
majícího dva oddíly, z nichž první týká se řádů že fakultu danou od Apo
o.št stol. (jsou--li iuris pontit)
bravých, druhý paak řádů a náboženských společností,
nebo od vlastního
diecesniho
ordi_naria
(jsou—liiuris
dioeces.)
a neshledal,
že vyhovu
epředpisům
tuto
jež
mezi žebravé
řády tseonepočitaji,
platíhže-bra
o sbírání daným; mimo to má ordinarius bedlivě prihlédnouti
a-yskrze
řeholníkyVřáde
tkéž tomu, zdaž sbératelé ao |zokrajne
vych mohou řeholnícit sbírati_ a-u en sce svolern
ním missie mají kromě doporuč. listu (litt. commendat.
svých _pzředstavených v die
kde konvent jejich apošt. vikáře neob preíeekta oné |níssie a krom
se
nal tím,
á že
Svolen|
ordinariovo
již
nutné
dal souhlas
k zalovŽyjádřenojest
en| konventu ta
obediental.institutu
listiny generálního
kového Mimo diecesi musí míti ke sbírkám pi vlastního
také fakultupředstaveného
od kongr. de jejich
prop.
semné svolení ordinaria dotyčné diecese, a ordi fide nedávno ve formě authentické danou. Ordina
nariové, zejména okolní, nemaji svolení toho ode riové mají svolení ke sbírání a- dáti ratis a pí
příti, nemohou- li řeholníci ze sbírek v diecesi semně at otak ,by ud“nakonc| listiny oboedient
vlastní nikterak býti živi. Dovolení toje habituální, nebo na zvláštní listině udali jména řeholníků, kteří
trvajíc až do odvolání, které má nastati jen z le ke sbírání a-y jsou ustanovení, jméno řádu nebo

almužníci práce — aloě biblické

institutu, jehož členy jsou, a místo 1čas, pro který
licen
platí. (.renerálni dovolení ke sbírkám
ordinariové řeholníkům dávati nemají, nýbrž mají
bditi nad tím,a ab řeholníci mimo svůj konvent
nezůstávali přes m síc nebo dva, dle toho, sbírají-li
a-u ve své nebo v cizí diecesl. Ostatně pak vše,
co stanoveno o samém sbírání a- en skrze mendí-
kanty, o chování se sběratelů při tom a právu ordi
naríově proti provinilcům, platí i v případě tomto.
_-Do brovolné dary mohou arcl řády a kon regace
všechny přijímati i bez předchozího dovo ern bi
skupského, a jest jim též volno žádatí písemně
o príspěvck osobv dobročinné. — V akousku sbi
rání u- řádům žcbravým bylo dovoleno; avšak
v pozd jšich dobách, zejména v druhé polovici
xv111.století
blo různě
obmc
czováno, nejprkvenb
ené
úplně dvorními
zakázáno,dekrety
Milo
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říše francká byla mezi syny Ludvíka Zbožného roz
dělena, měl každý nových panovníků svého arci
kaplana, arcibiskupové mohučtí byli arcikaplany pro
Německio,
trevírští
propominul
Gallií aodArelat,
a kolinští
pro
ltal
Ve Francii
času krále
Hu
gona
neb arcikancléřei,
za to Calpeta
vznikli název
tam přiarcikaplana
dvore kaplani
a almužní
V listině krále Filipa Krásného asi z r. 1300 přci
pomíná se trojí druh dvorních duchovních: capel

lani, aconfessarri
(kaplani,
zpověd
nici
almužnik)a elccmosynarius
Brzo rozšiřovala
se kompetence
almužníkova i počet almužníkú. Za krále Karla Vll.

v polovici XV. stol. byl již velkoalmužnik, kterým
almužník
duchoven
byl jan demč
Rely, zpjozd jší ebikskrudvorní
angerský.
Velko
stvo a všechnyd krzáolovskěv
dobročinné ústa\y a činil
návrhy při obsazování biskupství a iných obročí.
jeho hodnost pokládala se za nejvy
Frrancii
srdné bratry a ŽAlžlbětinky vyjímajíc dvor. dekr. a slula solstitíum honoris. Velkoalmužnik býval
ze
6. října
1789
302), a vyměřena
tli\ým
příslušníkům
1řádůtěch
dotacez na lýla
ož. jedno
fondu,
zhusta kardinálem,
vhždyvšak
kommandérem
vy
řádu sv. Duch;a
křtil královské
děti, po
pravidelně obnosem 210 zl. Různých dekretův o věci sokého
dá\al královské rodině sv přijímání a v postě modlil
lé jednajících
byla celá
radza, 'cakocís.
pa se při králmské tabuli modlitby před jídlem a po
tent
tzeG. čce.vydána
1625, guber.
nar.
.cč e.l749,

V revoluci
byla tato
ale
ze 4. list. 1752 a 16. břez
or. íde.l
,6č n17:34
.1782,v13.
'apoleon
1. obnovtjli
opětahodnost
dělil zrušena,
svému ujci
.
al785, n4. srp. 1789, kardinálu Feschovi; král Ludvík Fili zrušílji znova,
24. říj. 1783, rz říj 1790
n. jjinak 1 nyní ke ko
lll. při
ji opět
obnov il. dvoře..
odobnnou
má a.
španělském
V pravo
Anglii
nání sbírek jest řeholním společnostem (jako ke ale cl\'aptoleon
cís. reskr.

konání sbírek vůbec) zapotřebí též svolení úřadů
skýKarel
almužníkem
jako
ordnobyčejně
High Alm
mbiskup
oner. Voxfords
echách
IV. ustanovil
zeměpanských, a to dle toho, jde--li o sbírky v osadě Lostc
íarní po domech, nebo i na jiných místech v zemi, 1356 opaty kláštera řeholních kanovníků laterán
cýh sv. Au ustina na Karlově v Praze stálými
rakoouskýcch, nebo konečně mimo
říši,buď povolení okr. hejtmanství, nebo místodržit.,
l. dvora
českého.
Po zrušení
t\í na arlově
1784byl
úřad ten
prenesenopat
na
nebo ministerstva kultu a vnitra, resp. minist. za almužniky<kr
hran. záležitostí; ke konání sbírek jen v kostele
strahovské, kteří gužívajpíetudíž titulu „elee
politického svolení třeba není soud. dvůr7. února opaty
aulamr
gel-p
s“. onen, jenž
1885, Budw.
'98). Srvn. ',unipadr Sbírky ře mosynariusad
almužní pytlíček
(r—sb
raciep.)ujest
holních sester,
KD 1897, 21 nn. , Dekret posv.
obyčeje
mnohých
krajíchkostelnik,
pzavládlěho
slouži
by vzádu
ník nebo
maje
jej
kongre . ro věci řehol. () sbírání a-y mužs k. řády, dle tmou,
na delší žerdi připevněný a též zhusta malym,
011580515
57 nn; Á',a.\'/mr Cirkevní zákonodárstv
oCnábož. kon
903; "palm/z, Gesetzlexikon v. jemnýrn zovrrečkenr opatřený (odkudž něm. název
i\lmoscn; Mayrlw/er, Handbuch fiir den polit. Ver žími
Klingelbezntel)áobcházels
nrm mezi
službami Bo
sbiraaje do něho milodary
od přítomných
\ě
\valtungsdienst
alrnužnící práce (AumOniers du travarl, ka řících. Sbírky ty patří kostelu, na jeho potřeby, vý
plani práce) jest název kongregace kněží na prospěch zdobu a pod. (dvor. dekret 1. 22. rez na 1773,
20. února, 14 května, 24. června, 17.červce 9. září
dělnictva
r.
1895
v
Belgii
od
lutišského
biskupa
ViktOra joseta Doutrelouxe založené. Učelem jej m 1783 atd.), a milodary mají se z něho vybrrati ta
jest: ve vsech větších průmyslových městech zři rářem (u přítomnosti dvou zádušníků) každý týden
zovati domy, ve kterých by dělníci, jejichž rodiny a zapsati do zádušníclr účtů. Dle Všeob. nařízenní
bydli jinde, obdrželi lacinou stravu a byt,z zaklá biskup. (viz gub._dekret z 22. května 1834) má se
dati a ríditi řemeslnické školy, jakož ipodporovati
ním
zpívané
kázání a při
sv.choditr
až do pri
0bnětová
ni a mší
zasesv. opořpijlmání;
íarni duchovenstvo v návštěv nemocných dělníků smši
a v pastoraci dělnické vůbec. Konají teedy to, po
tiché paaka
do proměňování aapoopgřijímání —
děno dvor.
čem pro Německo to žil dor. EBš7lertq
ve svem spise Sbírati pro kazatelez
„Arbeitergeistliche“(
) Srovn.
dekretem
ze 14. talířze.(Srvn.
„BB?-“M?sto
užívá
též almužniho
Sci/arkopytličku
z-en Kirchen
ofic/ref,DieOrd
e.nu KongzrneĚationenH.
354n Heim se
almužník (elccmosynarius, franc. aumónier) jest
patronat,
str.
n.;
Borový,
Sloh
círk.,
111.vyd.
r434.
TP:/t
vysoký úředník duchovní při dvoře papežs ém.
almu ní talíř v. a. pytlíček
jakož
i přiserozličnýchLdvorech
knížecích.
V ímě
vyskytuje
jížv
stol.; slul
saccularíus
neb
saccellarius (saccus_— místo, kde se uchovávaly
Alna
Belgii, diec.
lutišská.
noth(Aulne),
sv ., an kl. cist.tv a.,mč
kol 700,
za
vražděn od loupe lnikůo;
utk hrobu jeho vStowe po
peníze), přijímal žádosti, rozdával almužny, vyplácel
nebo v zemích

plat

rednrkůma\ ojákumaanáležel mezi nejvyšší

blíž Bugbrooku
v Northamptonshire
úře níky lateránského paláce. Dnes sluje eleemo četné
pouti. Srvn.
Arm Sr Febru ukonány
!, býval
synarins apostolicus (eleemosiniere), jest vždy arci Ban'ng-Gou/d, Lives of Saints (Lond.51894), 11,448.
Alodla sv. Spoluse sestrou Nunilonou od Sara
cenů ve špan městě Oska pro víru umučeny. Srvn.
biskušemi.
p atrůn
nnimkterýž
assistentem
ajeho
na'lcžíkuž
rodin
(familia
pontiticia).
hodnost
tr
rvá opapežské
rtrpapeže,
jej jmenoval.
Též
Kulda, Círk. rok Vl, 1.9
triarcldta ktp. a mnohé klášteery měli a-y; v kl

aloe biblické (Dům; 111553 ahalím,ahalót)
říchesluli téždvorní
bursarii.
Při knížecích
dvorech
zámezáhy
duchovensho,
v jehož
čelenalé
stál
vonná látka. V Písni Šalomoun. 4" a v Žalmu 44 (45)9
arcikaplan
(archicapelllanus),
říši trancké
veliké
vážnosti
dosáhl byl —který
ře v 'hom
— mí ul:g, gu“tta) řadíse vedlemyrrhy k předním vo
nistrem kultu slul též archicancellarius a měl před nídlum;"dle Přísloví 77 nakuřovalo se jím obydlí,
Z(jan 9301)sloužila smíšenina myrrhy a a. k bal
nost přede všemi arcibiskupy &biskupy říše. Když v NZ.

Aloe d' Stan. -— Alois

318

z Casdglíone
aoznzNovellar.
byl nejstarší
syn
Ferdinanda
z(_i
,kní eteA.římské
říše a casti
iionského iiiarkrab te, n. 9. března 1568 na zámku
astiglione
biskupství
hr_escijském;
v útlém
strávil
dva vroky
při dvoře
florenckéiii
p_odvěku
do
zorem učeného vévody Františk a z Medici a vy
I.liaillenával se tam vroucí zbožnosti a svatou cud
ností. Když se k prvnímu sv. říímáni připravoval,
přišel sv. Karel Borromejský o rescie a A. siš ei
z úst jeho pravidla k hodnému sv. přijímáni, která
si hluboko do srdce vštípíl. R. 158I ubírala se

císařovna Mari,

ova ppc císaři Maxímiiianu il.,

z Čech k bratru svému Fili u li. do Madridu. K je
jímu průvodu připojil se v atlií i otec A-ův s celou

svou rodinouu, a tak dostal eA. k madridskému
dvoru. Tehdáž vyjevil rodičůsmpřání, že by se rád
stal jesuitou, matce k radosti, ale otci k veliké
mrzutosti. Navrátiv se domu 1584 musil celý iok
po ltaiíí cestovati, aby od svého úmyslu odveden
byl, a teprve ]
obdržel svolení otcovo. 5 do0

voiením císaře Rudoiia Il. gostoupil A. knížectví
casggiionské svému bratru llltl()"0dvl,odebral se
ma akde
vstoupmil
22. listtop lřeholdniještě
ovaryšstia
Ježíšova,
opovínnosti
mnoho

jiných tuhých kajlclch skutkůs iukiádal, kterymíž

Obr. 115. Aloe biblické.

samožváni
Balaamblaho
žehnaje
lidu ísraelskému
ž247)mrtvol.
přirovnává
národa
v voleného
k stromům al00vým, kteréž Hospodin tipii. Na
tomto místě četli LXX „'ohoiím“ místo„ 'ahalím“
a proto přeložili „(f/727411"; odtud klade vulg. „ta
bemacuia' a český preklad „stánkové“,—podobně
četli LXX v Přísloví 717, přeiož ivše WWW" ,

jeho
zdravi Dne
hynuio,
tak že konesčiiéPředstavení
mu
to zakázali.
20.1ístop.
1587učinl řeholní sliby;
jako tiieolog po druhém roce odcestoval na rozkaz
generála řádu P. Rob
brteaBeiiarmina do Mantovy
porovnat
výrokuMi
se
odrobili; svých
pokra příbuzných,
al 1590vekteříž
svýchjeho
studiích
áné a avrátil se v listopadu téhož roku do íma.
Když vrřŘíměnakažlivá nemoc vypukla, posluhoval
.4. s jinými jesuity horlivě \ nemocnici, byl v březnu
1591 nákazou zachváce
.cro essvého věku
ne 21. června 1591, vekterýž den jeho amátka se
světí Papež Pavel V. prohlásil jej 160 za blaho
slaveného a Benedikt Xlll. 1726 za svatého a s olu
za patrona studující mládeže. Srv.n Caja/i
. ].

avšak
„aloč“
, na ostatníchedvou
kladou „Vila dei . uígi Gonzaga “ (1606 ové vydal
LXX v_ulg.
i vuig.
„alo&“.
Zdá e, že mistech
hebr slovem
„'“ahaiim označuje se dřevo siiebo pryskyřice vý P. Rozm S ]. ím 1862) ngém.zpracování životo
chodoíndíckého stromu „aguilaria agaliocha“ („aloe
xyiuin agallochum); z indického názvu stromu toho
„aghii“, „agaru neb „aguru“, „agarukam“ vzniklo
iiepochšbné
místo kterého
po
zdéjší
ekovéřecké
řikali„áyáU—OZOV'U
„ší/"10116115Stromt
t,en česk
ky
zvaný „oriičin“ (viz obr. 113, jest z čeledi iýkovco

viitých
m vonné
dřevo
prysky
é. (Thynieiaeaceae),
ibi cké není totožné
s a-em
lékařskym

(aloes socotorina),
aniž s agavl
americana“,
jež neprávem
zove americkou
se „stoleté („agave
al,oe“)
jež obě patří mezi rostlin liliovité Srvn. L. Fúílťk
v „Lexicon
biblicuum“
a) l,St a1 della Ch
híesa
ed' Stanís
la (],..rp
dí ANapoli provata conv monumesnti“a(Noleap 1861).

Alogové strana neb sekta ve druhé pol. i|. stol.

v Male Asii, kterou E ifanius (Haer. 51, 3) tak na

sv.
ruhá
osoba
zval,janas
a toEvangelisty,
proto,
ptápíraií
pravost
spisů
nazyyás
oos“npon vvadž
„ nichž
iovo“.
Činilíbožská
tak zodporu
proti Montanis i'im, kteří o s isy t)' opírali bludnou
nauku svou 0 Utéšíteli. Spisy jan
anovy řičítali A.
Cerinthovl. A. jsou nepochybně toto ní s onou
sektou, o které zmii'iue se sv. lreneus (3, 11, 9).
Sšvn. Sýkora, Úvod

0 Písma sv. NZ, i, část [,

Alohes,
hbr. HailoliéEš,
knížete Seiiuma
za
doby
Neherniášovy
(ZE clotec
312).Totéžj
méno na—
lézá se mezi těmi, kdožspečeti svou potvrdili ob
novenou smlouvu s Hospodinem 2 Esdr. 1024.

Alois (Aioysius) sv. Zámek Gonzaga u Man
tovy vLombardii jest kolébkou knížecího italského
rodu, k němuž náleželi vojvodové mantovští a kni
žata čili markrabata z (.iuastaliy, ze Sabionetta

Obr. 114. Sv. Alois : Gonna. (Oríginál v kostele sv. Ignáce
v Římě.)
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Alois Český _ Alostanus
pisu Cepariova vyd. V. P Schró'der S. ]. (Einsie

1638, m!. „Madonna se světci“ pro kostel S. Seba
stiano v Correi iu (1607), zhotovil rytiny dle obrazů

deln
1891)
l):mrig—nacd(fran
něm.
poř.
Clarus,
„deschicht
h.1n.c,
Aloys
ius pr\řekl.
Gonzaga“
Rafaelových, arraciovýcha

11867),Alameri, „Vitaddi S.l'Luigí Gonzaga“ (Prato
885),Gonzaga“
?. Matiz/er
hl. Al.
Aloysius
von
(Fryb|3.5j.,
B.r „Lbeen
1909,10 des
vyd.,)
Hru
dia-a, „Sv. Alois z 6011
nzagy, patron mládeže stu
dující, ve svém působení a oslaven' “ (hl. dle Dau

rignaca, Brno
1884),
70: Cepar'ho
onde/ka, "a ivot
sv. Aloisia
gy. Dle
P. Virg
n'ch“
(nákl.

Aloisi-Masella Gaetano, u. 1826\ Pontecorvo,

vysv. na kněze stal se 1850 sekretářem nunciatm'ry
v Neapoli, potom byl uditorem při nunciatuře
v Mnichově

1859—62, p k v Pařiži

1862—1869,

vrátlv se do 1 ima byl konsultorem kommisse pro
diplomatické záležitostí při sněmu vatikánském,
1871 provázel statniho sekretáře Msgra Fran

Dědictvísv.
sv.A-e
Cyrilla
rně Scritti
1891). chiho ijakožto mimořádného vyslance Sv. Stollce
Spísky
vydala Method
Boj g'ěe allv(„Glí
od 1874
sekretářem
Propagandy
pro Ca
věciihradu
vychodni,
stal byl
se 8717
tit. biskupem
nco
editi e med t1 dell' Angelico „Giovane San Luigi do
& nunciem
\ Mnichově, ovyjednával
Gon
n
zaga“,
im
1862);
česky
vydány
1891
8178 v Kissingenu
s kn. Bismarckem
skončení
Aloisia Gonzagy 'l. ]. Spisek o anděhch a jiné(„Sv
zá caesarcjským
pisky vaydné na osiavu třistaletého jubilea jeho „kulturniho“ boje; 1879—1883 byl nunciem v Lissa
úmrtí" , Brno, Asketické bibl. č. 31). Listvv.sv A-3 boně, 1887 stal se kardinálemm, 1888 praefektem
vyd.
ra 7ozzi („Lettere di S. Luigi Gonzaga“,

oekonomie propagandy, potom praefektem konžr.
1897apošt.
prodatářeunz
R1901
vy ly
Pisa 1889).
„Formulae
Apostolicae .2.190
Datariae
pro matri
známky
jeho——
2 Autograt
dob studiisv.jehoA--c,,lšhccloogickc
v ímě, nalezl po
ná ritg,uně
11
odou na faře ve Viskách u Boskovic na Moravě monialibus dis ensationibus iussu Eminentissimi
tamější farář jan Šrámek a odevzdal je dru Fr. S. Cardinalis pro- atararii Caictani Aloisi-Masella re
tormatae“ a r. 1902,,meis apostolicarum dispen—
Bauerovi,tu tehdeášimu
biskupu1891
brněnskému,
vzácnou
pam tku daroval
při slavnosti jenž
tři sationum super ím dimentis matrimonii secundum
staletého jubilea sv. A—ealumnátu brněnskému. retormatas formulas Apostolicae Datariae iussu edita
Srvn. na
Al. Mora\'ě“v
Kolin-tk, „Rukopísmné
památky
po sv. ed
Aloi EminentilssimiCardinalis pro-datarii Caictani Aloisi
siovi
„Obzo
1891
.— Šes
fht

ke cti sv. Aloise,

pobožno,st kterou zavedl

Aloisio 1. Bonmentura

S. j.,

Mvont

P. Faccanoni S. ]. knižkoou vydanoul 1736, v níž albano d'Elicena (Sicilie) 1809, vstouupíl do T0\.
sestavil pobožnost pro šest čtvrtků po svátku sv. ež 1825, od1839 ůsobil v míssiich na ostrovech
A-e následujících, jelikož sv. A. ve čtvrtek zemřel, rcckých, nějaký čas i jako superior missií řeckých
v druhém vydání knížk své 1740 však položil po a levantských; s. 1877, :p. 15959 107091019157“
božnost tu na šest ned 1 po svátku sv. A--e násle
30111)(1841, 2. vy.d 1861), katechismusv řeči novo
řecké a j. Srvn. Ba:ěer—.Sammaruagel ,198.
dujících.
ta koná účelem
se na památkus
6 let, 2.
jež
světecPobožnost
v řádu strávil;
jejím jestpo
v. Aleviz.
vzbuzení k následováni cltnostl světcových. Srvn.
Btn'ugcr, Die Ablžsse13 WGLSM

Aloisius Legionensis v Ponce de Leon.

alombrados („illuminatí“, „osvícenl"), quietističtí
\'tlA105 Český, tak nazýván áclav Kolovrat
mystikové veolŠpíanělsku vysskytnuvší se ve 20.1e
Alois (Aloysius) 1. a. s. Andrea, karmelitán tce
ch XVl
astilii a kolem cSevilly,

hojněoIšitívržencův
udrželi
spučení
o
následováni
in VISICIaž do aXVll.
stol.sc jejiceh
anichově, :. 1771,eklazatel;vydal některá kázání nalezli
příležitostná. —
rS. j., vstoupil do Tov. jež.
směsice názorů buddhistických, gnostickýcžh,
z. 1 b,yl fprofessorem
„Commentarii
aevangeliasv.quadragesi
tilos.in aPísma
v Neapoli, byla
glikardských,
kvakerských.
jsouce
přesvědčeni,
mae" (Pař 1658, v.)
.aR bata, karmelitán ověk dokonalý již zde na zemi má paařctní na
\ Randazzu na Sicilii, vyníkající svatosti života, bytost Boží a ve svém konání bezprostředně
Duchem sv. jest \'eden & většího stupně dokona
1490; r.Srvn.
1533Acta
a 1573
jeho blaho losti dostoupiti nemůže, zavrhovali ústní modlitbu,
slavení.
S:.,jednalos
Maiu sell, o709—722

4.

Severino,

:p. „Considerationes spiritu

obřady, cřijimáni
a j. Včlověka
důsledcích
svého
učení,
duše svátostí
dokonalého
vzhledem
loise sv. kongregace 1. bratří sv. A—ezal. k svému 0spojení s Bohem nižádným skutkem po
\ Oudenboschu k vyučování mládeže (_mají_měšť. skvrněna býtminemuže, oddávali se bezuzdným
výstřednostm
školu v Amsterodamu); od 1862 jsou činm i jako
Alon (Neelon), někd. bisk. v provincii Arabíi;
missionáři v nizozemských osadách ve vých. lndii. —
ales“ (Neap. 126
92).

uvádí biskupa zdejšího z r.
r54 [.
sv A.-e (domorodé) pro
o.katol missie Gam:onien
dioo.ec
mezi Parti v předni Indii. Srvn. Braunsózrger,
Ordensweesen.
Alon
s,v. opat,
2poustzevník
egyptský v V.
Srvn. Nilles,
Kal.2
11,4
Aloise sv. bratrstvo potvrzené pap. Piem lX. stol.
Alonso
v.
Alfon
r. 1865 „in honorem immaculatae Virginis Mariae
Alora laku b, ..srp„Aurea hymnorum exposltio,
et angelici juv_enis s. Aloysll Gonzasgae ad collo
gumuet iocos inggpestos extirpandos Srvn. Acta una lcum Bextu“ (Nea

2. sestry

[

sOryraza Marek Ant, špan.theol.ze řádu

Aloisi (Alovisius, Allovlsio, Aioysius) Giov. tríniltářs
11.ve Valencii,z.1r.011656,
„ s.
Genesim“(Va1enc1e),
„Des 'e :p.
sibusr
attista, minorltav Bolo
ogni, hudební skladatel, ctatus ineho,

vydal: „Coelestis Parnassus, in quo neovm Musaae, Scripturae“, „Selectarum dlsputaatlonume theologi
tum duuae, tum tres, tum uatuor simul concertantes
N0mcncl.l
carum scholasticarum(1
ars “ (t 1642). Srvn.
concinunt“ (Ben. 1644), „ ontextus musicarum pro Huf/zr,
portionum“ (t. 1637
637), „Corona stellarum duodeclm
zvaný, l_(dlerodiště
nk „Mer svéhonA“)
antíphonis B. V. ter ductis binis, _ternis et qua— tak
Alostanus
Alostrunve Flandrii.
[.:Del quaatuor
ternis voc. stylo music
ico“ (t. 1
„Vellus aureum Franc., proslulý kazatel, z.l“1578,J'
plaustris haereticarum tabuularum, uas lutherani
sacrac Deiparae virginis litaniis 4, 5, 6,
declantandis“
1621921

(t.

1640),

„Harmonicum

coelumc“ evangelistae
adversus
(,hristi passim
(Antverp.
1563),Ecclesiam
„De toga tionibus,
pere

ar

Aloisia Galanini
' ě Erinatíonibus,
hymniset etomni
solemnibus
supplicationí
s cum lucemis
religionls
panoplia“
raciův
mědirytec,Baldassare,
n. v Bologni malířškoly
1577, z. v 1111
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(Lovaň 1566), „De s. cruce ejus'que r_eligiosa ado „štitt“ přeměněn; 1630 stal se opětně klášterem
ratione" (t. 1568), „Theatrum conversionis gentium katolickým, ale již 1648 zrušen
sive chronologica de vocatione omnium populoru m

per descriptio“
uníversum orbem
religio
nis
(Antv. 1tidei chrizstianaeque
„De veneratrone
ss. reliquiarum et exomologesr seu confessione
sacerdoti facienda“ (t. 1
„De poenitentia pu
blica et solemni“ (t. 1564), „De confessione sacra—
ntali et purgatorio" (t. ".1563) Srvn Huf/tl,

Alpísqu
ueda
v. AzpllcuetaE;a
Alpruni
Frant.
. 0.1790

Ramira/t,
sam ,7.963.
Alsamn

V:.lentin,biskup v Pětikoslelí
od 1374, vlivuplný diplomat, stal se kardinálem
kolem

1380, s. 1408.

Asll“tefal_lanJindř.,

Nonmencl. III3 (1907) 41—

pro

akademii v Pavii; spisy jeho dáanryna index. Srvlřta

_

reform. theol., u. 1588 v Bal

Alovlslanus(de Alovixiis) jakub, mag.theol. lorsbachu u Herbormu v Nassavsku, stal se 1610

5:
:).,
Commentana
1n8|rbrosrphysicorum“(Ben.199
„Quaesliones
super
81 os physicornm“ (Padua

1493, Ben 504), vydal také některé spise Alberta
Halberstadtského a Pavla Benáltského ( e 'enetiis);
. 1497. Hmflair; Nome .ll3 (1906
AloysiusAv.os.
Alo
Aloz
Alozavv.AAlloza.

Apai„( 1paida,Alpais Cudotentí 5), sv.

panna zsCudotu (diec. Sens), z. 1241.
iSrvn.
„Vie d' admirable Sainte Alpals.

Mal-“,na

A1pertus(Albertus, Alpertus Mettensis),

mnich mettský, dle jiných duchovní utrechtský
1020,
„De diversitate temporum libri 2
(1%02—1018),“kdež líčí události stavší se za doby
biskupů Anstrida a AdaIbolda v diec. utrechtské;

vyd.
Mon.nGeer překl. s výkladem
7—720, [lbg/:e
PL
CXL, Perlz—4,90
vyd. 0:
dcf—íd:(Míinster 1859); ze spisu jeho „De epísco

prof. filosofie a 1619 také ítheologie na aka
demii v Herbomu, kdež Komenský byl jeho žákem;
ast uopoval církev nassasvskou na synod
or
drechtské (1618—19), řešel 1629 na nově zalo
ženou universitu v ělehradé sedmihradském,
kde :. 1638; .r.: „Lexicon theologicum“ (1612),
„'lheologia naturalis adversus athaeos et sophistas
hujussetemporis“ (1615), „heTeologia casuum con
scientiae“ (1616), ,.Theologia seholastica didactica'
(1618), „Theologia polemica, exhibens praecípuas
hu us aevi in religionis negotio controversias“
(1 20), „Cursus philosophici encyclopaedi a“ (1620),
„Theologia prophetica homilelical“ (1622), „Tri
umphus biblicus seu ncyc opaedla blblíca exhi
bens triumphum philosophiae, jurisprudentiae et
medicinae sacrae itemque SS theologiae, quatenus
illarum iundamet íta ex Scríptura Veteris et Novi
estamenti colliguntur“ (1621), „Analysis Novi
Testamenti 17 titulis vel 12 tabulis comprehensa“
(1625), „Diatribe de mille annis apoealypticis“

pis metttensibus“ zachoval se jen zlomek; faksimile
kodexu hannoverského (Codex Hannoveranus 71211), (162769411.souhlasí s theorii míllenanstú a klade
r. 694alškožto počátek království ježtšova na
obsahujícího
_splsy „De
diversitate
temporum“
„De Theoderico
episcopo
Mettensi“,
vyd.v a zemi), „ e manducatione spirituali, transsubstan—
sbírce „Codices graeci et latini photographíce tiatíonc, sacríticio míssac dissertatio; item dc
ejusque partibus et proprietatibus adversus
depicti duce Scatone de Vries“ (Leyden l908); ecclesia
Bellarminum“ (1629), „ rent arum omnium ency
úvod
napsal
90:?!PljnackerHordlik.
Srvn Hurler, clopaedia septem tomis distincta“ (1630), „Penita
Jb
Nomencl.
l3 (1C.
teuchus
Mosaica, et pleias apostolíca, id est.
A1
lphart Jan,goa,?rantiškán, vynik. kazatel něm., :. !:
1492 (Helmy/zl, Handhuch der Geschichte des D e libri Mosis et septem epistolae cathollilclae
breviculis notationibus illustratae" (1631), „Trifo
Franziskanerordens ".224)
lium
propheticum,
seu explicatio Cantíci canti
Alphar s.v Alfaro.
Alphen"ven 1.Jer
Ši,mon : 1665 ho 1 corum, prophetiae Danielís et Apocalypsís“ (1640),
v Utrechtu,
oci communes. theologicí perpetuis
ský velicesimilitudinibus
si vážil A-a
lantd. 17;42
ref. pastor,
portonni prol. ad
theol.
:p. „Dissertationes
historiam Pauli" i'lluslrati“ (1
i splsův jeho; také chiliasmus A-ův na Kom
(Utrecht 1717—1719)„Specímina analytíea ín Epl
stolas Pauli“ (2 sv. t. 1742). —
onym, svn slstgho ůsobií (srvn. Za:/Žak v ČČM 188553111),
před., 11.v Amsterdamu 1700, ret. pastor, :. 1758;
h Mojžíš, 71. v Safedu v Galilejsku, žil
„iDisp tle sacertlote castrensi veternm Hebrae v Al'šelc
rodišti svem jakožto rabbín v druhé
XVl.
orum“ (Utrecht 1719), „Comm de terra Chadrach stol., proslul jako kazatel a exegeta; jeho komm
men
et Damasco ejus qurete adZ ach. 9, (t. 1723;
„áTor h Móšéh“
otiskl U 011711,v „Thesaurus antiquitatum sacra třeá byly velice ceněny, jsou
r-nni“), „ e oorseggingen avn der Heere lesus (kontamě k Pentateuchu, tisk. tvyd. v Been. 1601,
Christus“ (t. 1733, 1735, 2 sv.), holl. kancionál (2. vbe' ót“ e(výklad
1,610 v kAmsterdamu
ót ha
acco
rorokům a1710),
ke „M_ar'
nirnhá
_lo
sue,
vyd. 1487 — 3. eronym, nizoz. básník a učenec, S.oudc,8Sa
r,l. vBen 1601 v "Praze 1610),
71.v Goudč 17 ,gen. prokurátor soudního dvoru
v UtrechtěH,aagu
aposléze
generální
nizozem „Ró5memóRtmÉl“l)(evýkladvžalmů, Ben. 1605, Amsterd.
ský;z.
1803,
:). mlmoptškladnik
l:)sáně náboženské
ninim“(v(výk1.lmPřisl., Ben. 1601),
(z nich vyniká kantáta „De Starrenhemel“ několik
spisů nábožensko--apologetických, na př (5 výbor 31606
„Chelqat Rmeehóógeď
kl.l. kn.
ob,
n. 1601),
1603),
„Sóšannat
há'am qim“ (((výk
PisnRuth,
Šal.Ben
Ben
91
(výkl.
Ben.
nosti zákonodárshi
u por-lovnáníse
zá
kony
Solonovvýml aMojžíšova
Lykurgovými
(1847), „Evan
kPláčljelr., Ben. 1601),
gelíum, vůdčí zásada v riši pravdy a ctností“ (1803) „DebárímÉnichúmim(“h(vlýkl.
„Debárim
tóbim" (výl.
(viki .knihy
kn Kazatel,
6011
„M'ašat Móšéh“
Esther, Ben.
Ben. 1601
Alphonsus v. Alfons
Alpínianus sv.. kněz, spomocník sv. Martiala. kommentáře
k pěti
megillot byly
v tišt. pohromade
v Pra ze 1610;
„aChabccélet
hašsárón"
(výkl. kn
hískupa80
esského
t.). 30__
Srvn.
lis
lll,4 limo
—4Šl;
Mart. (v.
Rom
čanAria Sr. Aprí Danlelovy,
Safedě
Ben. 1592 oder
aj.) die bil
M1 1. H.,v .r.p
.,Die 1563,
Heiligenbilder
Alplnus (Alblnus) sv, bisk. v Chalons-sur dende Kunst u. theol. \Vissensch.“ (Berlín 1845).—
Marne, žák sv. Lu
upa (v. t.), žil vee2. pol. V. stol. 2._|an Karel Vilém, n. 1797,.1869vHambnree,
prot. pastor, :p. „Grammatica linguae graecae NT.“
Dochované
nespolehlivé.
Památka (v
7.
zář.: Srv.nživotopíšy jsou
September
lll, 82 nás|
Hali 1829, „Andeutungen aus dem Gebiete der
Alpirsbach býv. ben. klášter ve VirtembErsku, eistlichen eredsamkeit“ (Lipsko 1833). „Neues
23.1 1095, 15630 at Jakub llochreuter, jenž kato
estament. Ubers. mitAnmerkgnf' (t. 1837 39). —
lzickévlře věren zustal, vypuzen a klášter v luterský 3. _líndřich, prot. kazatel v Berline, :; „Das
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Klrchenjahr“(Ber1ín 1860), dilo oplývající mnohými štěny v různých spisech, na př. ve spise dr. Frant.
Xarque „Insignes míssioneros de la Com aňia de
chybami,
z nichž
na hud.
hr slkadatel
u míru uvádí
Nil er v Kal.2
ll. —mnohé
4. ]. W.,
ném.
jesus en la p_rovincía del Paraguay“ ( amplona
1687
spis „Historia
Peruana
vEllwangenu, n.1854, vyd.(l„Votivvespern“ (1891), de
la);č'eo
ompahia
de jesus" devyla prmincia
1891 Manuel
Vi
:Drei
Altahliturg.
a v. FestavieSjralernU ).
cente Balllvían s úvodem, jejž napsal Torres Sal

Altaích
(Altlaha ol1. Bavorsku,
Dolní (A.jcžinferior,
hened.
opatstvr
zal 41někd.
(731) damantdo. Srvn. Baker-Sommera Aage!]. 208—
v Mala?
1693,od
vstoupil
1708
do
bavorský vévoda Otilo spolu se sv. Pirminem a 2.OPCtr
v..jež, lgn.,
odebrn.alse
doaze
Mexika,
1736 byl
v Ma
bisk. strassburským Eddem; osídlen 12 mnichy dridé jakožto gen. prokurátor Indií; vydal některé
juridicko-apologetické spisky proti křivdám 'l'ova
zWessobrunnu
kl. reíchenavského.
Z A--u osídleny77.'77)
pak Prvním
kl. ve ryšstvu čiměným. Srvn. Backcr—Sommnwgal 1,210.
(753) a Kremsmíínsteru
Altamura v. Acquaviva.
opatem byl Eberswind. Pát
atý opat, oz,ba1d byl
kancléřem Ludvíka Něm. a biskupem wtlrzbursky'm
Altamura de, Am
v Altamuř
re 1608, zvván
dle rodiště svého A., ač rodinné jeho jméno bylo
K velikémua
rozkvětu
přivedljenž
klášter
sv (jod
dv('.
t.).
opata Václava,
byl
vstoupil do řádu dominikánského,
kancléřemajindrichalV., sepsány byl kol. 1060 du ;.delkol.Giudice,
1676; :p. „11 Melchisedech, overo Lezzíoni
ležité pro dějiny XI. stol. „Annales kAltahenses"
(uveř. Oefele a Glesebrecht)v
on. Germ. Ss in lode del ss. sacramento dell' Eucarlstla divise
in tre ottave“
653),1„Commentaria
in Ari
To ica“( ím
(Neapol
1658), „Panagiom
seu
XX., 782(v824).
Ozdobou
kláštera
tehdáž
bl. stotelis
Thicmo
t R.
1152 podřízen
kl. byl
biskupu
bam
sanctorum ouiiuicauorum, quorum per annum uhl
bergskému. R. 1240 udělil papež. Řehoř IX. opatům
rávo užívati pontiflkalií. Skvělá erioda nastala que in ordlnis raedícato7rum eccleslls solemnia
láštcm za bsku a Herrmanna 1242—73
t.). celebrantur, elo ia“ (t. 1671,) „Mediltazioni sopra
mistcric del S. Rosario“ (Neap.1659),„Biblio
Ve válce třicetilet , jakož' [ ve válce o následnictví gli
thecae Dominicanae accuratis collectiouihus primo
rakouské utrpěl kl. veeliké škodyo Požárenm 1671 ab ordinis constitutione usque adaannum 1600 pro
zničeny!
(asi 700 budov
rkpsů) ikláštemízbo
archiv. Roku
1803bylbílblzioheka
ru:en;r rozsáhlé
řeny, kostel, mohutná budova baro i, stal se ko

ductae
secullari ap ílo
aratu
lncrementum
et pro
seecutio“ho( ím
málo
kritickéaaomyl

stelem
farním.v —
[, n.ěkdkheu.
opatství
u Straubin
Dol.2110
Bavořích,
zal.
1100,
osí

oplýyaglcí).Sgrv_|1žÍO7Q7uelif
", 661, Huf/er,

dlen
nepochybně Egino(.
mnichy z1Hiršavč.1245úplnč
(Hilrsaul) Prv
ním opatembyl

altare) v. oltář.

Nomenc.

altaristě v. oltář

Altbronn, kl. ref. cislterciánek _(trappistew u Fr
vyhořel, 125
256 znovu vystavlěln, dosál|112p450dk31.oopa gersheimu
v Elsasku od 1895, dříve v Olenbergu.
tem Petrem Ursenbeckem
403) největšího vněj

šího rozkvětu. 1431obdrže io1 atové od Eugena “'

právo nositaí
Vít švédských,
cser (z. 1634)
vylíčil
osudy
. infuli.
okolí Opat
za válek
1661b

z A-u osídlen kl. v Michelfeldu. V XVlll. stol. vnikl

do kl. osvícenský duch, zvláště za opata Aschen
brcnnera (v t..) R. 1803kl zrušen, chrám, nádherná
stavba barokní s 30 oltáři, jest nyni kostelem far
nlm. Knihovna, obsahujici drahocenné rukopisy,
dána do státní knihovn mnichovské. Klášter po
žíval slavné pověsti ja 0 si
; mnoho pro
fessorů středoškolských i universitních odtud vy
"
homoaltaišským uzavřel bratrství ne
boli traternítu kl. břevnovský; v jednom rkpse
hornoaltaišskěm nalézá se seznam konventu brev
novského z let 1217—1;236 (sn ným-.
v ČČM
M1885, 269; Tadra, Styky 172, Krdrl-fřežet,
Sv. Vojttěch11.344

Altanl Fridrich, hr. ze Salvarola, ital. archaeo
log, s.; „Leett
era etc. con
netenent a spiegazione
d'un celehre battesimale gero limficn“(Padova 1749),
„Memoríe
alla (Ben.l
vnta d1757), dálenuccio
Mi
nucci,
arciv.intorno
di Zara“
p

o kalendářích vůbec a kalendáři círk. zvláf
o—jedÍm
ání
1749) aj.

Srvn.

Hurley,

Nomencl.

1112(1895)( 2Í1mg

'al-tašc het v hbr. nadpisu žalmů 57
75
!“, l,nezahubiž!“,nezahlazluj1“(vulga.
56,„afnerozptýlíš
57 58 prekl. „ne
dísperdas“ , čes. překl „neroz
ptyluj“;74„ ne corru mpas', čes. řekl „neporušui“)[;

slovem tím naznačen nepochynné začátek písně,
jejiž nápěv byl vzorem zpěvu oněch žalmů; snad
míněna tím modlitba Mojžíšova v Deut. 995327,jež

rovněž se
počínáúvod
slovyt 'al-tašchet.
Srvn. Seti/diet,
Výklad
žalmů,
..;XXV Mitac/1,
Psalte

rium'
ta1 ano 1 de, Diego Frant., n. vMadridě
1626,vstoupil do Tov jež. 1642,odebral se do Para

átorem1617,
Nové
Pre
vpozději
Limě 1715;
%uaye
stal Gr
searnda
tamyprovinciálem,
vlsi
zprávy jeho 0 missiích paraguayských byly oti Obr. 1m. Altdnrier: Odpočinek sv. Rodiny na útěku do Fanta.
Čoský slovnik bohovčdný.
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Altdorf 1. někd. bened. o atstvi v dolním El
sasku, zal. 974; papež Lev!
daroval mu ostatky
sv. Cyrríaka; kl. vzkvétal utěšeně, až zanikl v re
volucr 1791. Zachoval se starý románský kostel
opatský (loď ze Xll. stol.). Srvn. M. Sattler, Kurze
Geschichte der Benediktinerabtci Altdor1.(Strass

uv(- t_). někkd. jméno bened.opatstv1Wein—
burgerl887.-

gAltdor'fet'(Altdorfterř
malltř,
mědi
rytec, dřevořezec astavite Albrecht
n. kol. 1480,2
vŘezně,
kdež 1505 nabyl měšťanského práva, od" 1526 byl

městským
stavltelem;
v Řezně.
A.vijest
umělec
svérázný
(vztahy:. k1538
Dilrerovl,
Pachero
ia ].

jsou
jen slabé),
representant
malířské
(t. zv. všníkajicl
onaustilu“
); jeho dílalokální
patří kškoly
nej
rozkošnějším výtvorům německého malířství. A.jest
méně dovesdný pro
v kresbě,
to vyzn
se
barvu azazvláště
pro hrunává
světla,

kterouž
efektnímpoz ává
ůsobem
dovede
podati.
tivy
náboženské
na způsob
genru
soobdivu
hodnou fantasií a laškovnou, báchorkovítou hra
vostí. Velika umělecká sila spočívá iv krajlnářské
jeho obrazů,
ježZjest
plna jeho
pohádkového
kouzla
ačásti
světelných
effektů
obrazů
v nikají zvláště:
„Odpočinek sv. Rodiny na útěku do gypta“ (z roku
1510; v museu cis. Fridrichav Berlíně, viz obr. 115),
„Narození Páně“ (tamtéž), řada výjevů ze života
sv. Quirína (některé z obrazů této serie jsou v aka
Obr. 117. AlLdort'er: Numzeni P. Marie.
demii sienské, některé v genu. museu norimber
ském), „U léčivého pramene“ v soukromém ma
jetku v Augšpurku; viz obr. 11 ), „Zuzana v kou hybu věnec andílků, s jehož středu snáší se anděl
peli“ (na obraze tom, malovanéem r. 1526, převládá s kadídelnici; v král. obrazárně v Au urku, viz
obr.1177). rvn. Emu! llcia'n'c/t, Die altdeutsche
v jedné polovlci blzarnl architektura král. paláce Malerel (1909),44—144; Kulm, Geschichte der Ma
ešolovici
krajina,
řečený
podán lerei 11 (1909 ),710—
jaakodrobhná
taffáž nalézá
se ve
staré výjev
pinakothece
mnichovské)„, .1adonna s]ežíškem v oblacích, an
_Altenberg, někdejší opatství cisterc. u Mithl
dílky obklopená“ (tamtéž), „Narození Panny Marie“
heimu
v Porýní,
hrad hrabat
jenž
1133 přeměn
něn vzprvu
kl. cisterc.,
kteerý z ]Bergu,
3 zruu.šen
ávýjev
položen
do nitra
renaissančně-gotického
omu ; ten
v levo,
jakoby
v boční
lodi, veliká
postel
jedna vystav
z neškrásnějšfch
gotických
Porýnsku,
11 v |etech staveb
1255—1379;
1847
s nebesy, v ní sv. Anna ; v předu stranou sedící vChrám,
kojná s novorozeňátkem; 7. pravé strany přichází restauro
Altenbur
1. (Aldenburg), někd. kl praemon
sv. joachim; nahoře kolem pilířů vlři v rušném po
strátek u etzlaru
ru, zal. 1187 opatem anelbertem
z Romersdortu,z
.
. Prvni jeptišky přišly
sem z Wulfersbergu pod převorkou Laodemií. Třetí
představenou byla hl.
lGertruda (v. t.). Jeptíšky byly
většinou původu šlechtického. —2. hened. opatstv 1
vDol. Rakousích, v diec. sv.-hí po,lytské při ominá
ejiž 817 akožto klášter ři ský; 1144 o noven
hraběnkou lildeburgou z Buige;
rčl mnoho
\;
dobáchkvetoucí
válečných.
Zaklaclateleiondkl(ár
7terni 1š8koly
dosud
jest opat
trtBe
m);
historickými pracemi v novějšíh _dod(bě
lvynikl18opat

Honoiiíurska
Burger (v. t.). Nyní má klášter 26 kněží
a 1

Altenbuarg Michael, a. 1584v Alachu u Erfurtu,
prot. diakon v_Erfurtu, .1,64C hudební skladatel,

vyzda13.aszgeCistreichen

Propheten

Esaiae“
„Caudium
christianum“
s nástr., (pašije),
l2—6 h6hl.p(išoa),
(16
„l'vtusikalischer
Schild
und Schirm der hBíire 711mlEiwnohner der Stadt
Gottes, d. i. der55. salm“, 1th (1618), „Cantiones
de adventu Domini“ , 5—8111 (l 620), „Kirchen und
Hausgesange auf alle Festtage“ 5—9111.(čtyryrydíly

162)—
—,21) „Musikalischei Weihnachts- u. Neujahrs
zierdee“nryfv
4—9hl.(1621tre
)a ív

:f-tltensteíššma
]an, ro.fu. fíl.
v Mindel
heimu
150 (Aaltenstaig)
g.artiurn, 1510
a theol.
v kanonii pollínggské, potom farár v Mindelheimu,
„Vocabularium theologíae" (Hagennu 1517, po
zdějl
častěji
vyd,
apř. janaT
v Antv
tve.rp
e.n 1579,L
Loy
oznovu
ně 1580a
s dodatky
lze v 1576,
Ben.
Obr. 116. Altdorl'er: U léčivého pramene.

251%“
a v Kolíně 1619). Srvn l-iurlzr, .o.mencl 11a
1. )),1

Altenzellc — alternativa
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Altenzelíe (Altzelle, Cella'Š_.Mariae), býv. řihlíženo bylo (a. passivní);_ srvn. níže a-u při vol

klášter u Nossenu \: království saském, zal. 1145
pro benediktiny, 1162 přeměněn v klášter cistlerc.
a 11750osazen mnichy z kláštera Píorty. R. 1347
zbudoval markrabí Bedřich u klášterního chrámu
knížecí kapli, kdež všichni _panovníc
cimíšeňští od
Otty Bohatéhho až do Beddricha Přísneho (1397)
pochováni byli. R 1544 byl klášter sekularisován,
1599 vyhořel chrám i s kaplí,
rouž teprve
r 1787 Bedřich August III. dal obnovili. Kiášterníci
a-ští vynikali vědaml a uměním a jejich škola byla
jedna z nejlepších v celém Sasku. Seepsalí „ ltra
mam Vater
ra- Ccllmu majm“ a „CluHmmm mínw“ ,
obsahujici důležité zprávy pro dějiny saské; bohatou
knihovnu s četnými rukopisy obdržela po zrušení
kláštera universita lips

redst. řádovýchaapři obsazování bencíicíí
áalhternativa při vo
olbách představených řádo

vých
jest střída
čhilitnároda
urnus, dle
jednou zřádoví
toho,
o druhé
z onoh(
resněhož
provincie

tímto ustanovením
lids Erovincráini)
nc oškozuje
se pokud
právo
představení
(generalni,
se volí,
božské, které zakazuje voliti za představeného osobu
nevhodnou a neschopnou, a je-liatato a. řádně za

vedena,
t. j.papež
od A.pošt
Takovou
a- u udělil
Lev stolice
b lpovolená.
„Unionir“
řádu
Mcnších bratří de Observantial co do volby gener.
představeného jednou z řádově íamilie uitramont..,
ruhé : cismontánské; a v řád
dové familii cis

“D

c'llanta:
c.:-t“
z brevem aAlexandra
r.1664 íVll
brevem
montánské
byla
„“It/tu:,lnno
qui

Kt.arel, ». 1749vEngelsbergu vrak. cence Xl. „,"/Cf graurP'rrima“ 7.3. června 1688 sta
Slezsku, vstoupil do Tov. e.ž české provincie 1760, novena a pro volbu generálního komisaře vždy na
Alter

zrušeni řádu bibliothekář universitní a pro
rečtinny ve Vídni kdež z. 1804, výborn znalec
jaz ků klassíckých a orientálních obstara kritická
vy ání řeckých'1římských klassiku na základě rkpsů
“: Vídni chovaných (Homeera, Clcera, Thukydida
a j.), jakož i krit. vydáni NZ: „Novum Testamen
tum ad codicem Vindoboneensem graece
res
sum. Varietatem lectionis ex codicibus Bibliothecae
Palatinae Vindobonensis addidit Franc. Car. Alter“
ídeň, 2 sv. 1786, 1787, základem vydáni svého
učinil kodex Lambekův ze Xlll. stol., na konci uvedl
varianty 2 21 kodexů řeckých, dvou latinských, čtyř
slovanských a 2 vydání překladu koptického). Mimo
to :p. „Bibliographische Nachrichten von verschie
denen "Ausgaben orientalischer Bibeltexte und der
Kirchenvátcr“ (t. 1779), „Dcscriptio summaria co
dicis Caesarei purpurei aurei argentei, inter ciníeiia
Bibliothecae Palatinae Vindobonensis adservatl, quo
contlnentur fragmenta latina Lucae et Marci juxta
versionem latinam antiquam antehieronymianam“
5-0.

třiletiz reformovaných
a poz
Observantů
(Cfr. Ferrari:, Prompta bibl. canon. ]. verbo „alter
nativa
)::
alternativa při obsazování beneficii jest právo,

dle něhož obs azování beneficií nebo vykíonáván
některého aktu při obsazováni uprázdněneho benc
ficia
buď altri—ni:vrtí./7m)
se zřením k jednotiivýně
přípa
apřísluší
ůdm (: střídavě
allermmda,
nebos

zřenim k určitým termínům časovým (na př.měmssí
na
ům,r—
__ a. mmnum), různým osobám, ať ysickým,
atm vnmi. 1. A. prvvoéh druhu vyskytuje se při
vykonávání práva praesentačního k upraázdněnémn
beneficiu, má—litoto obročí více kompatronů, nebot
tito pak po
mohou
smluven
scntaci
řadě nebyl-ii
se střidati
(c. iný
in modus,lv
Clem II.!prlae
1).
Vyskytuje
se však"té rl obsazování heneíícii
v tom způsobu, že se libera coliatio střídá s koliací
vázanou bud' praesentačnim právem patronovým,
nebo královskou nominací nebo volbou kollegía.
T_o na skýtá se na ř. u farních obročí, při jichž
zřízení$patron naby práva svého ne ze vsech tří,
(v „Neu
sRepertorium íiirbbíblische
morgenlándi
sche
liuteratur“179;l
er Geor 'anische
Lite nýbrž jen z jednoho nebo ze dvou titulů k nabytí
ratur“ (\'ídeň 1798), „Philologisch--krítische Miscel
práva patron. stanovených (dos, aedificatio, funtdusl),
otes
laneen“ (t 179.1),„Beitrag zur praktischen Di Iomatík kdežto ostatní podmínky plni samaazáduš ko
fiir Slaven, vorziiglicchíur Bóhmen“ (t. 1801, ,.Úher libera coliatio eppalis střídá se s koliací vázanou
na praesentaci atronovu; nebo při obsazování be
die tagalische S lrache (t. 1803 aj Srvn. Barker neíicií větších aa př. biskupství), kde volně obsa
Sj/žma
Úvod do Písma sv.
.Sommervngel1,12-—214,Pelsel.zřesuiten
192—193, zení stolce biskup. se strany papež. Stolice střídá
alteratio, filos. kon, jehož Zúčinem jest změna se s obsazením, 'ez vázánno nominací královskou
jakosti; liší se od augmentatio (n. accretio a de— nebo volbou kapitoly (biskupa kerkskěho dvakrát
nominaci císařověaapo třetivolně sám ustanoví
crctio), již se mění kolikost.
alteratio beneficii zovc se ona změna bene & konsekruje metropolita solnohradský). Také při
obsazování kanonikátů na17záme a- u od případu
ficia, kde z jednoho druhu beneficía stává se nový
druh obročí, ku př. přem
měn-íli se beneíicium sim k případu, jako na piv vHannoversku a církevní
rovincii hornorýns é, kdež dle čl. 4. bully „Ad
plex v beneíiciuum duplex nebo p'řemění-li se ko
ominicí grcgis custodiam" (v. t.) střídají se bí
stel farní v kostel kollegiátní, ncbo přeměni--li se

skup a kapitola1ve jmenování kanovníkem té osoby,
opatství
v biskupství
se stalo vr. 1751s
Fuldou), která
nebo přemění-ii
se (jako
biskupství
arcibiskupství,
navržena
& odní nln
a zamí
't
a. vládě. byla
. mzm'um
(střídán
se měsíců)
jest
v
beneficium
řáduficium
v šši ho.
krátc
ce když bene
řádu nižšího proměpni se právo, jež mohou biskupové ke své řádně vypravcne
Altercatio Heraclianí cum Germinio,[hádka žádosti od Ž.Apoštstolice (cestou Datarie) obdržeti
(skutečně se konavši) mezi laikem Heraklianem a adle něhož pak po zachování určitých formalit co
ariánským biskupem Gen-ninlem
m, v níž Heraklius do _zápisu listiny apošt. mohou, sídlíce ve své die
háji rozhodnuti sněmu nicejsského; sepsána kolem cesi, obsazovatí beneficia ve všech šesti sudých
měsících v jejich diecesi uprázdněná a jinak co
obsazeni nevyhrazee,ná kdežto liché měsíce zn
r.366; vydal
v4Kirchenhist. Anekdota (Chri
stianie
1883, Caspari
[,
stávají papežské Stolicí. Když totiž papežové římští
Altercatio _lasolnis1
4e7tPapiscl v. Ariston.
vyhradili sobě obsazováni beneficii, jež uprázdněna

Altercatio Simonis ludaei et Theophilí Chri
stiani v. Evaarg ius.
byla vosmit.
měsících,
t. j. vlednnu,
unoru,
dubnu, zv.
kvpapežských
tnu červenci,
srpnu, říjnu
a listo
alternativa
1.žtolik
danáprotikladné
mošnart valby
mezi
dvěma
věcmi, jež
k soojako
bě stojí
(bud'—
nebo), při čemž něco třetího jest vyloučeno. Vy
bránim či splněním jednoho z obého splněn i pn
kaz resp. zákaaz a-u stanovíci. — 2. tolik jako rtř/da
při vykonávání jistvch práv (a. aktivní) nebo vtom,
abyk jistým osobám, kollegiím, sdružením a pod.

padu, zb ly biskupům pro obsazováni jen beneficia
u_rázdn ná v ostatních 4měsicích, březnu, červnu,
lzlří a prosinci.

Chtělí- li by tudiž biskupové zí

skati o dva měsíce více, jest jim zažádali o a-vu,
a když té se jim dostane, střídají se pak liché mě
síce papežské se sud 'mi měsíci bískupskými, pokud
ovšem biskupové pr va toho se buď nevzdají, nebo

alternis vlcibus — Altheimer

324

ho nepozbudou (na př. zneužitím, smrti papeže
udělovatele, smrtí svou). Regulee9. apošt. kance—
láře. která jedná obecně o reservováni kanonikátů
co do obsazování jich Apošt. stolici, výslovně právo
to zove a-on Platnost tohoto ustanovení ovšem
změněna
většině
sitipulacemi,
tak
že místo po
něho
pak konkordátnimi
ve věci té nastupuje
právo
smluvně.
a. mcr/nun: ve příčině obsazo
vání kanonikátů obsažena je jako právo smluvně
v konkordátu vídeňském či aschaflenburskem
ze
17. února
uzaavřeném
Mi
kullášem
V. a 1448,
císařem
Bedřichemmezi
111.pafěežem
epravidlo

toto,
kanonikáty
lichých
upr
rázdddle
něnéněhož
obsazoval
papež, vv měsících
sudých měsících
uprázdněné pak obsazovali řádní zadavatelé, v na
šich zemích bylo zachováváno až do r. 1782, kdy
bylo dvorním dekretem ze dne 7. října (jaku/1,
Gesetzlex. 1. 551) obecně zrušeno;,Áen tu a tam,
jako na jší-. při metropol kapitole v lomoucí, vy

hrazenyvlývalí:
papežské
menani
usku měsíce
i
2 . bully císaři
„De (salu_te

marum" ze 16. červce 821 liché měsíce při obsa
zování kanonikátů při všech kathedrálních kapi
tolách, jakož i při kollegiátni kapitole cášské vy
hrazen papeži, a\ša'\k v ten způsob, „ mad
modum in capitulo \Vratislaviensr hactcnus facmtum
esst“, dle kteréhožto „vratislavského způsobu“
i králi
onecháno
nominační
právo,
jež
pa
ež ruskémtu
encdík
lV.
při rozděleni
Slezska
a při

vt lení “části
Pruskupříslušelo,
na něho tak
přenesl
způso
u,jak jeho
dřívekcísaři
že pov tom
no
minaci královské papež na základě biskupského

sticae libri X.“ (Pař. 1674, Hal. 1782 , „Notae et

obsenationes

in X. libros Historiae

rancorum B.

Gregorii,
Episcopi,
Fre
egarii“Turonensis
(Tolos.167_9),
„Notaeetet supplementum
observationes
in Anastassíum de Vitis Romanorum Pontificum"
(Pař.1680), „in libros Clementínorum commentarii.
Accessere
sex praelectiones
slolemncs
pro instau
randis
scholis“
(t. 1
82.) Sebrané
spisy
vyd. Michael Marotta v aNelapoli 1777—17
780 —

2. Flavius Frant, mladšíbratr před.,rovněž ka
nonista, prof. práva \ Poitiers, z. 1670;J' „aeNot
et animadversiones ad íudiculos ecclesiasticorum
canonum Fulgentli Ferrandi et Cresconii Afii“

&rcgor.
ugust lX.
Pictinum
1630),„Exercítatio
ad tit.praeficien
Decretal.
de aetatc,
qual tate et ordine
dort
rum '(To los. bez roku; Pař. 1635). Srvn. Har/cr,
Nomencl.

112(1893), 575— 576.

und Neue

elt, něm. katolický illustrovaný

časopisubellctristíck',
vycnázejíci
Benzíger
o. v insiedelnu
ve ákladem
výcarech,firmy
za
1865, vycházel zprvu 12krát do roka, od 1901

chází 24ese.š ročně, předplatnél1K0 80h
A1teus(,Althcus) opatagaunský a biskup sit

tenský v době Karla Vel ,je ž provázel na cestě
oRima.Srvn.Sriiz-ke1/;erg, gchweizerische Heilige
:g

> tfrild 1. benediktín kl. corveyského, od 851 61
skup hildesheimský, zasazoval se horlivě a se stát
nIckou opatrností o pořádek a mír v říši za sporů
mezi členy panovnického domu karolinského, zú
častnil se hojných shromáždění asynod, založil
z vlastního jmění opatství bencdikti nek v Essemi
a benediktinský klášter Saleghestad (snad nynější
Osterwieck), vystavěli a vysvětil 872 nový ari
sý
dóm kláštery
\ Hilde
ehsGandersheim
mu; jeho přičiněnímr
i ženské
a Lam ivznikly
e. —
2. třetí v řadě biskupů miinsterských
n,9 .r).
krásný životopis svého předchůdce a, jak se zdá,
strýce,
sv.
Ludgeri“,
otišt
v Azla
S.:. Mart
tus Liudgera,
llí Man. „Vita
Cenn.s.S:.
II
25, zllígvn,

testimonia ídoneítatis vyhotoví t zv. Proivíksrá„.W
či udělovací
dekret,
ve kter
ěm\ vzomeáp
lovské
nominace
— kdežto
kanonik
ty kapitol těch,
uprázdněné v sudých měsících, obsazují diecesní
biskupové; v Bavorsku na základě čl. 10. konkor
dátu z r. 181 dle měsíců, v nichž nastane \a
kance v kapitole, střídá se král (liché měsíce) sbi
skupem (únor, červen, řljen) a kapitolou (duben,
srpen, prosinec) atd. '1aké při obsazování farních
X)7)(C15b769—796
j iud
_rvns.[ urlcr,_No.menc
(1903
—3. v. aAlfr
a jiných beneficií panovala ve Vratislavsku dříve Pi.
„__—

(: menn'um mezi králem a biskupem , o niž i spo
vedeny, pokud jejího mista nezaujalo reální rozdě
lennífar a kuracii v beneficia patronátu zeměpan
ského a líberae collationis episcopalis. Srvn Fer
rar—i:, Prompta bibl. canonica, l., v. alternativa;
SclmÉi,der Die bisch. Domkapilel (1885)sstr. DBnnn.;
Lammr, Institutionen des kath. KRtes, str. 243,245,

A1t-H7abendorfv. Habendorf

veAváhsku
tham er Ondrej,
(odtud

Staa'.rý

13

luterBánsktý
upastor,
\ Brenzu
$“), „. u.
1564
cden

z eprvých náčelníků vzznikajíBcli-llot
purotestantísmu. Byv

zprvu přívržencem humansismu stal se později roi.
hodnýmluteránem. Zorgamsoval evtancellickoucírkev
v
markrabství
braníborskcm.
27:1 1528
zúčastnil
se dispua
utac Ber 11.1
1()tpřítolmnosti
Krí
v eucharistlí
aehlájil
názor„_Diallages.
Lutherův concili
o kon
E92 Pn'immtr, Manualeiuris eccl.(Freib.1909) stově
substanciaci.
Jeho h1.d
ilojest:
p. 378; Wer/zz, lus Decretaliumlll. (l899)p .938/nn.
[.“/t.
atio
locorum
Scriptura
rae,
qui
príma
facie
inter
se
pugnare videntur, centuriae duae“ (Norim 1528;
hene
altferpis vlcibus v. alternativa při„obsazOvání potom vydáváno častějl, na př. r. 1515 v Norímb.
Alteserra (Hauteserre) 1. Ant. Dad in d' (Anto pod titulem „Conciliatíones locorum scripturae, qui
nius de Hautesere), franc. hlst. a kanonista, u 1602 specie tenus inter se pugnare vídentur“, jiné spisv
v Cahorsu z rodiny 2šlechtické, prof. pr av v Ton „Annotationes in jacobi epistolam“ , „Sylva bibli
louse
od 1644,
.1670 proti
objhácům
t. zv.z.appellatio tanquam
ab gallikuánským
bs
v(. t.) corum nominum“ (K15l30),luteránský katechismus
znovu vyd.K
Elriangách 1895). Srv
důkladné dilo „Ecclesiasticae iurisdictionis vindiciae (1528,
17150110;Kolda,
Andrease A.v (1895.)
adversus Caroli Fevreti et aliorum tractatus de
Althan
nn Michael Fridrich, biskup \ácovský
q2:1., 608; Santi,

Prael.

abusu“ (Pař. a Orleans

iuris canon.

ib1 lll.

1703, t. 1707, Pař. 1713,

1718—1734,
kardinál od
1719, vyslanec4 něm. říše
při
dvoře papežském
l720—l722,z
mimo to „65„Dissertationum
juris cano
nlyci"17362754
librll “(Tolos
3aH l. 1777; v tomto
spise
Altha us Pavel, evang. theolo 71.117861,
od 1897
obsaženy díssertace:l „D3eadjutoribus episcoporum
prakt.
theolo' en
e vžóttingách
a univ.
Seu de coadjutoribus" et vrcariis“ , „De censibus, prof.
kazatesyastem.D
:p a„Die
hístorisc
und dogmatíschen

decimis et
loDíssertationum
canonici
librioblationibus“);0
V. et V1.
1866; otbsah jlviris Grundlagen der Iutherischen Taufliturgie" 8(1893,)
herni llohenalt
„DietHeilsbcdcutung
derteh
'laufe im NT.“ (18
dissertace: „lnnocentius
„De parochíislll.deque
potetstate
Altheimerjosef,
souč. něimn.malíř náboženský,
parochi“),
P.M osfflcloet
eu commentarius
71.1850 v Aystettenu u Augšpur
žák mniehovskě
perpetuus in singulas decretaleMshujuscc Pontificis, akademie, provedl několik velikých oltářních obrazů
quae
Decretalium
sparsaeGregorii
sunt“ (Pař.
1666),perolibros
„N
in (plurimas)
epistolas
M “ a nástěnných maleb v chrámech bavors ký .
(Tolos.1g69), „Ascetícon, sive origínum rei mona— le b jeho bud'tež uvedeny: „Albert Veliký“, „%knřila
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Alberta Vel.", „Sv. PFranxtíškaChantalská", „Pietá“, tiis theologícís
Divi„. Aurelii pis.
Augustini"
(Řím
,
.—
ita
„l,a sto17:4
podobní/,na
Alhterr )apeže
lfred,Pevang.theolog,n1843v Grubu
híesantlchve persecuzíonl snel príml secoll della
(čelsaale
(Appcnazcll), od 1879 hl. farář u sv. Línharta v Ba
Altieri,
silejí,a
do
1908
předseda
švýcarského
„spolku
římský
knížecí
rod,
,
Lzu
něhož
1 Aemiliusv Klemen tX. —
dv ik pošli:
. 5
pro volné křesťanství" ; .r/b.„ í.“Parker
Althofer Kr š,tof theol. lulter.,n 1606v
vysvěcen na kněze nastoupil dráhu dípllomatickou,
stal se tit. arcíb. efe
brticku,byl 161644
pastorem v Altorfu, 1644stal bvl nunciem ve Vídni,
se círk. radou a gener. superintendcn tem
mv Kulm ským, 1840 kardinálem- jáhnem tit. P. Marie in
bachu, kdež z. 1660; :p několik spisů polemických Porticu, camerlengem řím.církve, 1860kardinálem
proti katolíkům a kalvincum; mimo to „Harmonia biskupem albánským, pečuje v nákaze cholerové
cvangelístarum emedullata, hoc est, observationes o chudé nemo cnne s. choler ou 1

Altieri (de Alte iis) Mario, kanonísta, ka

sacrac
m quatuor evangelístas;
(Jena
1653), d„Ani
madversionessacraein
episto
adEphesiosd
is u novníku sv. Petra v imě, z. 1613 neb 1618, :p. „De
tafionibus sex comprehensae“ (Altdorf1„641),b-8
1618,2 15618,
sv..) protest.
Alt
lting ecclesiasticís“v
l. jakub u. Rím
eldelbergu
servationes sacrae seu Commentaríolus ln eplstolam censurís

Pauli adseuPhilippenstes“
(t. 1in dívínam
), „Observationes
sacrae
Commen aríolus
ad Colos tl-íe0101'š'),;b
od '1643
prof vhebrejštiny
v Groningách,
vybomým
znalcem hebrejštiny,—.r
.rp.
„Fundamental punctationis linguae sanctae“ (Gro
senses uepeistolam
(t. 165
rFt.ran Pauli“
,řeh. kanovníkkl.
v St. Florianu, nin 1654), „Commentarlus in jeremlam prophe
tam“ (Amsterd ml„,688) Commentarius theoretico
administrátor
Beíchte“
(2.v vd Linci,
1 ). :). „Gltick und Segen der
in Epistolam
nd alter
Romanos“,
„lntemuncius
Altichlero vda Zevio, veronský malíř, „. v Zevio Bractícus
ei gemmus
Veteris alter,
NoviTestamentí,
seu
u Verony ul. 132), zakladatel staroveronské ma vatícíniiMosaici, quod euteronomii exstat, plenior
lířské škol, z. kol. 1385 VPadově ocházl od něho explícatío“ (1653), „SchíIO, seu de vatícinío patrí
největší č st fresek v ČaĚella S. elíce v kostele archae jacobii, quod Genesis Xle, 10 exstat, libri
us vera interpretatio reddítur, ex
sv. Antonnína („Ukříž
žování, „Pieta“ a „'Zmrt\ých quinque,
vstání, dále v 'jevy ze života sv. Jakuba), a část eventu demonstratur et ad judaeorum convictionem
asseritur“ (1660);ssebrané spisy vyšly pod názvem
fresek
v kapli
kostelema
pera onmía theología, analytical xegetica, prac
(21 výjevů
z NZ, Giorgo
z legenl1přecizmíněným
osv. jiří, Kateřiny
tíca, problematícaet philolog1caAltmgu (Amsterdam
sv.
Lucie,
obr. 118).
Ve výtvorech
A--si
ových.v jževí
se sice
vlivviz
Gíottův,
nicméně
zachovává
ždy 687).— 2. an jindřích, otec předešl., ref theol.,
enu,
se učitelem prince
svoji individualitu. Značný okrok jeví seAoproti 71.1583 v
Gíottímu zvláště v uspořádfní skupin, ve sprrvá Fridricha, pozdějšího zímního krále českého od
1613 byl prof. theoL v Heidelber u, od 1623 v 01
jheáší
perspektivě
v ííPdívídualísovánl
notlivých
postav,architektur,
ve větší měkkostí
a plynulosti landsku z rvu jako učitel nejstar ího syna kurfirsta
komposíce a koloritu. Pomocníkem A--ovým bylja
copo Avanzo Srvn. Ku/m, Gesch. der Malereil, 387, Fridricha1zického, od 1627 rof. theol. v Gronin
ách,h
4,loríoso
:p. „Notae
ín beatorum
ecadem problematum
Deí et
coelo“ (Hei
l'lu'cmz-Bed-cr,
Allg_ Lex.Sder bíldi Kiinstlerl,
351. deleergm116115;většina spisů jeho vydána teprve po
Altlcozzl Vavřín
orloně,
jeho smrti: „Éxegesis Augustanae confessionis una
177
vstoupí
do Tovaryšnstvca
17 mreakltor
skotské kol
leje
v ímé,z
aAugustiníana
ex
msyllabo controversiarum
m, quae reformatis in
collectís, ordinatís, disputatísmcxplicatisque scnten tcrcedunt cum Lutheranís“ (Amsterdam 1647), „Loci
communes cum didactíci, tum elenctici; problemata

tam theoretlca quam practisca;ve
explícatío
cateche
seos alatinae“ (t. 1646,
íol ), „Theologla
historica. seu systematís historici loca quaatuor

alatinae"
[jakéSl
dějiny dogmat, t. 1664), „Historia ecclesiae
Altlnl F(lranltlšek
vstoupil do 'lvoa

S.
.

, 71. v Modeně 1839,
', z. v Mari líanu 1884;

.r). „Vita edificantredelgíovane Pietro abassisco
lastíco
d. Speeteln S.(Ben.
1875; fdílo
přeložil
P. \'ander
]. dojaz
rane.: to „Le
nou

veau Berchmans, ou vie édífícantfe de Pierre Ra
bassi“), „Víta del P. Luigi Mozzi di C d G. giá
ABIÉIDNM
della Catledrale di Bergamo“ (Bergamo
l

Altlnum v. Torcello.
alttrnlrannl zmně .Altermanncr), název záduš

níků (vedle jiných názvů obecněji známých: vitrici,

eman
magistrl fabrlcae, iurati
a podu.
mnrbel

.

vid

u,mhčšťanradnčansklýamaliřvPraze

(dlei
matriky kostelaPodle
sv. Mikuláše
aMalzá isurankrestuí
ě.19 března.1626)
připisku
va německér abibli, kterou 1632 daroval knihovně
strahovské, vyzdobil dříve mramorováním :: zla
cením skříně na knihy v staré, Lohelíem založené

bibliothece, které dodnes v theologíckem sále
knihovny strahovské se spatřují. Srovn Dlabač,
Kíinstler-Lex.
Str .1—3.
_lanbylp
Jiří,l'()Frotest.
švýc.
., u. v Zof mgenu
1697,
řečtinytheolog
a mo
Obr. 118. Antíclíicro (In Zevio: Sv. Lucie před soudem.

rální filosofie v Bernu r. 1734—1757, potom
storem v lnsu, kdež :. 1758, .rp „Hellige Reden
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bei verschiedgnen
vorgetragen“
(Cu
rych
1739,6 dílů), Gelegenheíten
„Sammlung auserlesener
Kanzel
Retlen,
aus den Beitrágen
gottesgelehrter17Mlánner
in der Schweítz
zusammengetragen“
(t.
,
4 sv. ), „Meletemata philolo ícocrítiea, quiltmsldiffi
cilioríbus Novi Testamenti ocis ex antiquítate lux
aííunditur acc. orat. de illustri inscríptione crucis
Christi“ (Utrecht 1753,3 sv.) ,Delineatio oratoriae
sacrae brevibus praeceptis exhlblta“ (Bern 175)3),
„Princi ia ethica, ex monitis legis Naturae et prae

Falcku, založen původně pro templáře, od vévody
Ludvika 1311 prenechán maltézům, 1803 zruušen

ltmůnster,
něm. zemích
se vyskytující
jménak
lášterů;v jménemt
ím často
označeny
b lyk

stery starého založení na rozdíl od klášterů nověji
založených tak nazzývaly se na př benediktinské
kláštery v orschu, vLu_xemburku, kl. benediktinek
v Mohuči, klášter při jezeře Travenském v Hor
Rakousích.
tmerutt Frant.
malíř, 11. ve Vídni 1746, :
vlnšpruku 1817, provedl freskové malby vrůzných

František,
ceptis17Relig2ionisChristianae deducta“
(2. vyd.maluířkostelích tyrolských; jeho ráce vyznamenávají se
aymlěšt'an3
v Brně, spolu kantor u sv. ]akuba tamtéž, velíkolepými archítektonickymi perspektivami učín
„. 1690 v Dačicích na Moravě, z. v Brně 1718 ným užitím motivů rostlinných a krajínářskýc, ma
vymaloval oltářní obraz „Sv. Václav" pro tarni ko
komposicít
si libujícím
kolorit a svěžím, v silných kontrastech
stel vKostelní MyslověuTelče.
.op t do lno lebnou
alta išs k' 1367—1402; zachova—lse krátký denník
A
v, zakladamtel kl. Altomtinsteru (v. t.),
jeho cesty do Cambraye k vévodovi Albrechtovi, pocházel ze vznešeného rodu skotského (n. snad
otištěný \; Monumenla Ger-m
VII
O.n
irského),Íprisel
nepochybně
jakopoustevník,
průvodce sv.s Vír
dře slil 1604 veliký zvon na věž chrámu sv. Mi gilía
do arvoska
a žil tu jako
kuláše na Malé Straně v Praze, jehož líbezný hlas, mocí dobrodinců založil zmíněný klášter ko em
matka 9. února. Srvn. Acta S:. Februar
jak Balbín vysvědčuje, času svého nemáo byl r.7")0.
—.

u_n-,

chválen,
však později Rbl
ukl.l.,Srovn.
O
českémjenž
zvonařsvti
biskupRybička,
pas

Altobello Hilarius, minorita, z. v Římě kolem
sovsk y, veliký horlitel za svobodu církve v Ně 1620, učený mathematík & astronom; o jeho vědo
mezi lety 1010—1020 ze mostech mluví Kepler s velikým uznáním. Vydal:
vznešených iodičů („claris arentibus“). Nabyl
„Tabulaestellae
reglae Martis"
astronomilcale5 (1628),
occul
prvního vzdělání v kathedrálni škole paderbornské, tatione
Srvn. „De
Halzapfel,
dbuch d. Geschichte d lFranziskanerordens608
dokončil svá studia v Paříži, řídilp otom po ně Handb
Alto ex_ Olympi vertíee, hymnus v laudách
kolik let _paderbomskou dómskou školu, byl od cí
saře jindricha 111za probošta cášského ustanoven v ofiiciu „,in Dedicatíone Ecclesia
a mezi jeho kaplany přijat. Po smrti biskupa pas
Altom onte 1. Barto 7l7oměj, malíř, n. ve Var
sovského Eígilberta 1065 byl půssobením císařovny
švě1702,.chin
rtínaA.
Anežky za jeho nástupce ustanoven, an právě na tech
1717—17Zi poblyllv71talislylnM
Vrátiv
se doVle
Ra
outl do Sv. zeemě dl.el Navrátiv se byl od sv kouska bydlil stále v Linci Obrazyood něho jsou
ve Vídni (v kostele sv. _loseta v okr. Margarethen),
eb,harda arcibiskupa
biskupa
posvěcen
Jako kbsup solnohradského,
založil kolem na
1070
bene v Linci (kostel Voršilek, městský farm kostel),
diktinský klášter chotěvický (Gíiítweig), opravil v kl. drko nském, kremsmiinsterském (v galerii
12apoštolů), admoritském, herzogenburske'm (malba
klášter
Floriána
a, pak sv.
ppolyta
a vypudíul nástropní) aj — Giacomo, řím.malířna poč.
ne\ ázanésv.mm
chyzzKremsmiinsterlu.
pProhlásilsvě
V.l|l stol., od něho jsou obrazy v kostelích sv.
duchovenstvu 1074 coelibátní zákony papeže
hoře VII. a nedbae velikých překážek neustal, až Antonína a sv. ominika vCagliari; zdařilejší jsou
zákonům těm zje nal platnost. V bojiicírkve proti jeho freska, zejména \yniká provedená jím malírská
králi německému _lindřichu lV. stál věrgě se svým výzdoba sakristie kostela sv. Michaela v Cagliari;
metropolitou Gebhardem při straně Rehoře Vll., vkl. sv. Floriana chová se jeden obraz od Giaa.c
meckuu, 11.ve Westfálsku

3.e(Hoh nbcrg) Martin, malíř,n.1657v

ea

nedostavil
na Vll.
říšský
do Wormsu
kde
papež :Řeehoř
od sněm
německých
biskupů1076,
byl p—oli. Učitelem jeho byl B. Ga ulli řeč. Bacíccio,
sesazen, rohlásil klatbu apežovu, vydanou na později C. Mara
R. 1684 povolal jej král So
císařc,a
yl naasněmě ří ském v Ulmě, kde
bieski doR.Varšatvšl'c|
a jmenoval
svym dvorním
malířem.
17030 debral
se A. jej
do Vídně,
kdež od
ověcech
císařových
rokovalo,
jako
papežský
legžat
1707 působil na moaliřskéakademii. R. 1720 odešel
přítomen. R. 1077 sesadil jej král Jindřich IV.
C
vyhnal z bísku ství, A. odebral se 1079 do Říma
_C
ince
a
posléze
vslšoupil
'ako
bratr
laik do kl.
a složil svou ůstojnost do rukou papeže, poně
heiligenkreuzského
v
Dol.
Ra
ousích,
kdež
:. 1745.
vadž ji z rukou laiků přijal, ale papež navrátil mu

.bylje nábožensk
dním z ýnehjobratně
šíchkové
a nejplodnějších
malírů
hdoby barok
v Rakousku.,

ji
zpět a dal mu
plnomocensatví
pro stolec
volbu O :. noěh jsou mnohé malby nástropní (v sakristii
vzdorokrále.
R. rozsáhlá
1081 dosedl
opětn asvůj
dómu svatoštěp ánského ve Vídni, v
požívaje ochrany markraběte Leopolda rakouského. Hippolyté, v městském farním kostele líneckém) a
Avšak
porážce
tohoto
markraběte
u Mailberku
1082 o [pokrále
českého
Vratislava
ll. musil
A opět oltářní obrazy ve Lvově, Vídni, Linci, Sv. Hi po
opustltí svě biskupskés ídlo v Passově a odebral lytě, Kremsmiinsteru, Salcpurku, v Kremži („ mu—
se do kláštera chotěvíckeho. ako vzdorobiskupové čeení sv. Sebastiana" ve farním kostele), v kl. cho
byli proti němu ustanoveni eřman z Eppensteinu
.Obraz
a Thíemo z Vircburku. Z. ve v hnanstvi v Zeísel těvvickém
ílip(Bolestná
Ner
er'eskýP.a Maria“
sv. z r. '1744
vbýv.
maueru na Dunaaji 8. srpna 1 1 a byl pochován kostele theatinsk lll(nyníredemptoristském) vvPraze,
v klášteře
Srvn.SJ. Aug.l11,366;
ita Altmarmiyln
Mon.
Cenn. chotěvickém.
SS. X", 226; Ada
kerta (Posv. misst,al 195)m
maloxal
Dlabač (Kanstlerlex
přípisrael!et
o-ví,
dle
(monast1,40)
eríum
s. 11ions),
Wndzmauu, „Altmaann von Passau“ (Augsb. 1851), ĚjžAltomůnster
J. .S'tu'lz,„Leben des Bischofs Altmann“ (Wien 1853). bened. kl. vBavorsku, je)
e'ž zal. kol. r. 750'tsv. Alto
zanikl vdobách na ezdů maďarských, r 1000
Sdralek mylně A-ovi ří ísuje 5 is Liber cano
'elfú znovuzřízen; \ll/elf lIl. uvedl sem be
num“ namireny
proti finvon
říchu
[. (Šdralek
Streitschr
iíten Altmanns
Passau
und \ ez„iDíe
os nediktinky z Weing,artenu kamž převedl mnichy
() liainz“, Paderborn 18110; auíorem spisu toho altomiinsterské. JiřígBohat', vévoda bavorský, ře

4971803
kl. a-ský
klá ter dvožitýk
řádu]. sv.
rí
est Bernard Kosltnický (v. t.). Srvn. Harrar, No gméníll
ltty. R.
zrušenv klášter
mu ský,k
ženský
menc.
l3_(hlE)O
Aitmů
lmiínslter, kl u Riedenburgu v horním ponechán, nyní jest v něm 23 chórových sester a

Alton — Altótting

13 sester iaiček. Mnícltově a-ští získali sobě ve
likých zásluh o zemědělství v okolí, jeptši ky za
městnávaly se pilně tkanim, vyšivánim aj.
cemí. Z kl. a--keho zachovalo se několik cenných
rukopisů (na př. cvangelíář z X. stol., jiný z Xl
stoleti. Srovn. Bairnl, Geschichte der Evangelien
bitcher 252, 253
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Forku.
Slováci vmají
sllnou osadu,
. Martvoněm
johns
nstownu
(far. řízenou
škola efa rářem
d.
a10 učitelkami ze lil. ř. sv. Františka),
kostel v Barnesboro (farář V. Frankovskýsšak maji
verdale, v Bitumenu (far. jan Lechman), v Clarence
f.ar M. Tomásy) a ve Windberu (far. jan Kropáč).

m!—

horvatí mailkostels sv. Rocha v johnstownu (far.

E Kajic, D. ..) Rusíní mají kostely s kněžími své
Alton, biskupství, zabírající pruh táhnoucí se národnosti v Barneshoor,o v Conematghu, v Pat
středem
státu dlinlínoisve Spoi.s
sev.-amerických,
zřízenobylode29.července518531ásti
arci tonu, v South-Forku a ve Windberu. Češi, jsouce
diecese chicagské. Cítá četné kvetoucí?osady irské, roztroušení po různýcch mistecch v menším počtu,
drží se tamžc některého kostela jiných Slovanů,
německa
j., v přistěhovaleckémnávalutvaSIed
ních let nahrnuio
se sem
tvi jiho pokud si váží víry svých otců. Různost národnosti
siovanů a Slováků, pracujících hlavně"vouhlodoiech, a živlů ze vsech koutů světa sem se sjedších stě
než neseskupili se dosud, nemajceeekněz své ná žuje velice účinnou prácí duchovní. Známý ruský
rodnosti a namnoze nejsouce rozhodnutí, zda trvale
kníže Demetr.
na víru
ka
stal seGailícm,
knězem,jenž
přigařestolupívd
el r 1711990
Loretto
mají se usadití nebo ne. jen Litvíní maji kostel tolickou
sv. Vincenc ve Springfieldu a kněze j. Malinow (zemřel tamže r. 1840ddene6. května)a jako první
ského. Kněží světských má diecese a-ská 141, řá míssíonář v srdci Pennsylvaníe horlivě pracoval
dovvých 40, naskrze františkánů, kostelů 143 (37 při kolébce katolicismu v hornatých těch krajích;
ajeho paamátku vystavěl v Loretto železársky
filiálních), osad s farním
mi školami 65, v niccžh vy
uču
uje e87 56 dítek, vyšší učiliště pro mladíky 2 král americký Kar. Schwab nádherný kostel. Důle
žitou rolí v dobách těch hraje zde rodina Luterů,
se 330sstudentyšós
psirotky,
ro divknemocnic
3 s380 9,žačkamí,
si potomků Martína Lutera, která vrátila se do lůna
rotčince
2 se
útulky pro
staré 3. Obyvatelstva e 751.107, z nichž katolíků církvee.sv a neejednoho horlivého kněze církví dala.
na80..“00 Bískupově: ]
Nynější z(frvm1 biasku
uš) Eugen A Garvey dosedl
až 1868,. Petr
jos. Baitesl
emožně snaží se přškonatí
Frantíškáni
řídí velikou koilej sv. Fran obtíže diecese tak sliožté
A1torfer.Altdorfer.
toíškaSoiánskěho quíncy a koilej sv.josefa v 'leuto
poiísu pro studenty řádové. Seestrys v. ominíka
Altóttmž'dob
proslulé
poutní
místo
bavorské
díec.
ěoKalr
vců byl
.-l.kál.
falcív(dvo
mají svůj mateřínec ve Springfieldu se 107 sestrami, pasovské.
rem,) při níž Karlmann 876 zai. kl. benediktinský.
liršulinky v Altonu s 30 sestramím,isestry sv Fran Původní prastará, z konce lX. stol. pocházející sva
tíškat ve Springfieldu s 96 sestra
kjer
tyně (zv. vu
ůbec „ekapl svatá “) dosud se zachovala
nd' všadsal„
„Memoirs of mthe Archbishops
to pohledna
dole okrouhlá,
kaplearománsk
of Alalublin“ 7. Vilém (Guilelmus de Aitono), je
(víz
ar.ob nahoře
ll\9 vrposmiboká
ava, pu
ůrdo
odélný
dominikán, zvaný ide svého rodiště _(Altona _ řez na obr. 120). R. 907 daroval Ludvik itěa . bisku

passovskýrn;
|_vté
doběVevoda
(i. benediktinský
za
nyn. Southampton),
bylk .rp.
01 „Postillae
1265 magister
nikl za
vpádů mad“
a.rských
Ludvík založil
vkl.
sv jakubav ařiži;
super theol.
Mat pům
thaeum", „De decem vírginibus“, Super cclesi rooku 1228 místo něho kolie iátní kapitolu řeholní,
asten“, „Commentaría ln s. Scripturam“. Srovn. skládající se ze 12 řeholní
kano
ů sv Au
ugu—
Quan/I,
stina s proboštem v čele a vystavěl kostel i klá
Altoona, Ilbísku ství, zabírající dil středu státu šterní budovu. Kapitola ta udržela se do
1
Pennsylvanie
ve filacieiíícklému,
sttáí ech severe-almžerických,
podřízené arclb.
bylo zalo r. 190 Chrám kollegíátní (nynlí farní) původně románský,
byl obr.
v lete
ch v1499-1511š'1%ot
slohu
přestavěnstaro
(na 
na
119
icvo). R.l 8byla
ke zmíněné
burgsk
1908n Wčpíttsburgskémuš
teno katolíků 7.6658
se bylé kapli románské přisStitvěnagotická lotl'a zbu
z částíképaltlřícíchbiskupství
a harrís
100 duchoovnimi, z nichžpje 19 benediktinů (něme dován kolkolem ochoz (viz obr. 121). Zbožní pout
ckýchu),kteří majíiii>řádu
řevoráty
Carrolltownu
a vjohns
ochozem
se ubira
V A--kříž,
u ussadili
se r. 1591
je
majíce
na bledrách
na kolenou
timto
town
sv. vFrantiška
gřímšti),
kteří níci,
s 12 brštry-lažíky řídí koliej pro mladíky v Loretto, suité (do 1773), kteří tu vystavěli barokní kostel
kdež ma'í inovíciát, 4 karmelitáni (amer. provincie)
Maří Magdaleny (víz naoob.r 121v levo), 1653
v New- Ilímore, kdež mají klášter s novlcíátem,
frvantiškání
(do
1803),
kteří
1ssíOří
svém
kiaš
eí'e
Vliiosrdné sestry maji mateřínec v Cressonu s 95 zbudovali kostel sv. Anny;
byl klášter jetiich
3
eptíškamí, spojenýs vyš. školou pro dívky se 116 určen za ústřední klášter ka18uocinský.
:hovankami. Kromě těchto vyučuje na farních ško ustanovováni byli v A-u zvl štní kněží, kteří měli

ách
bisku
38 3
sester
(přísluší
k ma přísluhovat'
outníkům;
kiášteřejesuít
18145
nastoupili sídlilivbýv.
na jejich místo
redempt o
eřínci
v )síví
adenu,
sestrysvbřosefa
tre Dame
(; mateř.
inaaitímorskéhoD),Lascester
(materi
ec ve FondD
Wis.sv.
), 6Anežky
sester sv.
Fran— »

tiška (Pítlshurg), 27 služek Neposkvr. Srdce ,
M. at.eř ve Scranttonu), 5 benediktinek L.
(mateř. v Alle heeny) a 13 sester lil. řádu
sv. Františka
lll.17fiiíelk,
a G_len Riddle).
Ko
seůtl
jest87,z( oiíet
nichž
a27 osa

vydržuje si farní školy se 7426 dětmi, 1 si
rotčínec má 75 chovanců. Biskupství a-ské
jest pravým obrazem církve katolické; není

nd národno ,jež hyn ebyla zastoupena.

Zvláště v oslednich letech hrnulo se mnoho
přistěhov ců do velikých uhlodolů a továren
železářských, a to nejvice různých Slovan
Poláci mají kostel svůj v Bameshoro, v Boši
wueli (s far školou se 60 dět,mí) v Gai
iitzinu (škola s 82 d.), v Paiphtonu a v South-

0 E l'. 118.Alwttlng. „Svatá kaple“ (vpravo) a kostel i'arní (v levo).
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Altovadum — Altschul

z nichž mnohé jsou vynikajícími památkami umě
leckými (na př. t. zv. „zlatýk ní“,ček [nejcennějSí
památka francouzského zlatnic?vi z doby pozzdně
gotické; je to zlaté sousoší z r.
, představující
krále franc. Karla V.]. klečícího před . arií;
dole u schodů páže drží koně]; kříž ze slonové
kosti, věnovaný Tillym, jeenž pochován jest v kapli
sv. Petra při byvale budově kollegiátní aj.). Srvn.

„'Dw
Kanada:/tmel:
(Mnichov
1903), str. dz:
2379 Kin/“grácií“
a násl.;
, JBayrn“
„eG[.
schlchte der Verehrung Martas ln Deutschland
wenáhr des Mittel
alters“n (Frýb. Br. 1909),
»

_

PO

dobení „Svaté kaple“
a--ské dal vystavěti r.
1666
Bernard
Ignác Bořita z Martinic
u Prahy nedaleko za
Strahovskou branou
poblíž Břevnova, a to
původně i se zmín_ě
nými pozdějšími pří

stavky,t. j. lodíaocho

zem; zachována jest
však již jen osmiboká
kaple ve stavu zpust

lém. (Srvn. dr. Pad/gta,
a
řKapel
v Kajetánce u
. . . , .
Obr. 120. Allčlting. Půdorys & podélný řez ,Svaté kaple'.

niny sošky a-ské na
lézají sc zhusta i ve
chrámech českých, na

př. v Bohnicích (víz
is polit. okr. kar
ristě, kteří však květnovýml zákony r. 1873 byli
vypuzeni, načež. péče o poutní místo svěřena byla místě ho“2,),vpoutním
v Novém Etinku
aucinum, kteří dosud jl obstarávají. Od polovice
11.stol. v posvátné kapli a-ske ukládají se srdce u Kamenice nad Lipou
bavorských paanovníků v umčleck provedených a j.
tomto poutním
stříbmých schránkách. -— A. nazvá se „bavor
ským Loretem't Soška P. Marie A-ské (v. ohr. 122), Eutsitěviz pod heslem
Altovadum v. Vyš
z lipového dřeva vyřezaná
olychroomovaná, ale EíBrod.
kouřem obětních 5\ 1c1akkadid &během věků téměř
lm..

ísmus

Obr.122.AllčlUng.SocbaP.Mu.rie.

(fratnc.
úplně zčernalá, kterouž tradice kladlakdo Vlll. stol., pour autruí, lat.al
ochází z konce Xlíl. aneb zočága ku XIV.stol.
jest onen
smtěrmravovédný,
který jinéprOjevu
osoby.,
outi
A—uneustále r.se
bylo druhý),
.000do
kommunikantů,
189v3zm0hají;r Při 1870
posvátné
ejich blaho,
stanoví
za předmět mravních
kapli chová se poklad drahocenných votivních darů, jest protivou egoismu vširším smyslu neboli'lpSISmU,
s nímž podřazen jest individualismu co
do předmětu, náležeje co do cíle k utilita

ri.smu Dle
tmea (jedinou
hnutkou
jcstCooblaho
ruhého, mravnou
k čemuž po
má
člověk přirozeně těž jakýsi pud, ačkoli
slabší egoistíckého pokroku dobývá se
pěstováním oněch lechetnějšich pobídek
altruistických, společenský,ch proti egoi
stickým. A. má něco správného do sebe,
avšak neprávem vylučuje opráv něny'egois
mus, jenž v nauce křesťanské řadí se rovno
právně, ba s převahou vedle altruismu,
s druhé stranyp pak stižen vadami všech
soustav čistě eudaimonísííckých neb utili
taristických. Lesklá tvářnost sebeobětov
nosti jeho zaslepuje však snadno duchy
povrchní, zvl. v bclletrii (na př. u Tol

sthého
ozald) Srvn. Cal/zrcm,Moralphiloso

vy.'d (189301, 162, Kadeřávek, CMO
ráhllka2tilosotícká,34

Ollr. 121. Alwuing. _Svulá kaple" (v pravo) & býv. kostel jesuilský (vlevo),

Alt hu11 Cha m,spls. žid. XVlll.stol.,
in. „Bet lšrá'él“ (dějiny židovské odAAbra
hama do Asmoneovců s přehledem soudců,
Erabbechiráh“
roroků a králů,
Amsterdam
1724),
„B
(o stavbě
chrámu
a městat
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lerusalema, tištěno spolu s předešlým spisem). —
alumnát (seminář) jest ústav pro výchovu a od
2 David, exegeta žid. XVlll. stol., zanechal ne borné vzdělání duchovního dorostu, autoritou cír
dokončený kommentář k prorokům a hagio rafům,
Jméno (XXlll.
své odtud
z vůle zřízený.
sněmu trideni.
c. 18.má,
der žef
ef.)biskup
povl
nadeepsaný„ Mecúdat Dávíd“ (část byla
avytí t. v Li kevní
nen jest starati se o ústav, kde by nastávrající kněží
vorně
175311).
dále
(častěji lv
době tištěný)
— 3.výkladl1žalmů
]ec hiel Michal,
synnovější
před.,

dle určitého
pořádkubyli
společně
dokončil zmíněný kommentář svého otce a vydal g_ods_tálýmdozorem,
iveni (alumni) a zbožně
vychováváni
(alere
ac religiose educare). To jest nejen jeho právem,
ve
dvou dílech,
„Mecúdat
„Mecúdat
David"nadepsaných:
Berlin
' mimo Síjón; oa jako nejvyššího učitele v dlecesl, nýbrž i povin

'"ednánío
ochrámu

rid. 1 c....
zechielově (s výkresy), Binpán ností (Tri

s. synodus statuít. ..ut

e

abbajít“ a o rozdělení země zaslíbené v době je neantur). A protoovšichni papcžovvé od dob vyne
suově (Amsterd. 1782).—4. \,Volf :p. kommentář
sení dekretu trid. okklerikálními semináři, jak se
o chrámu Ezechielově „Zébed tón“ (7
.de
offícíelně
toho Tridl."
db
mama.decrettruo
m zove,
s. Concilii
zaklá ányb folr
Altum71.1824
Bernard,v Můnsteru,
vynikajícístud.l
zoolltz)8g4,5
zvláště orni
th010g,
ro a práva biskupů, která, jak z povahy & účelu tě_clto
dišti svém theol. po vysvěcení naakněze 11849,od ústavů zjevno, jen církvi sluší, v příčině zřizo
dal se 1851 studiu věd přírodních na vys. školách vání a vedení a- u zdůrazňovali jak v konkordálech
v Mllnsteru a Berlíně, stal se 1856 učitelem na
reál. gymn., 1857 vikářem při dómě, 1859 docentem (čl. 1i7.konk. rak., bul. „De salute animarum“

ířunliďXpro Pruško a j.v .), tak i v listech svých
(encyk 6.
LvaIedna1886).
Xl.ll ]„Jam ridem
epi—
skopátu
ynějšíNobis“
podob kprus.
své života
zoologie“ (187)
er Vo el nnd sein Leben“
nabyl způsob
zmíněným dekretem
tride nvýchovy kn žské teprve
uvo
odu
(135 v..yd 1898, dílo toto eli roti Brehmovým pospolitého
názorům o intelliigenci zvířecí; spis velice vážený a prastarého. ]. V dobách poapoštolskýciísou
bylppřiro
ům iskupův (episcopium), kdes

1001.
na akademii
v Mllnster
er,uz. 1869
tpro0.rp„
1. na
les
nicke
eakademii
vaerswa
ldě,
1900t.;
Forst

veliké ve
apologeticke
nzč) částí
z něhox českém
kladě
Vlzdě. kn.ceXll,l
str 48—.123
Mnoho pře—
pří

spěvků od něho'e
bas v čCasop.„Natur u. Oftenbarung'.
Srvnneueren
Kul/er, Naturwissenschaft'
istentum 22.8
2und die Vertreter
der

altum dom
dominrium.
Altum
Vadunm v. v.
Vyšní

Altwasser, out. místo na Mor.,v Stará Voda

kandidáti kkonajíce
stavu duchovnímu
dozorem
skupovým,
delší dobu pod
ostelní
služby bia
skládajíce před přijetím svěcení i jakési zkoušky

Cryp. r..ep 29), připravovali.Vedle episcopía, pra

vzoru dnesniho a-u aké nejstarší školy křesťan
ské o vzdělání nastávajících duchovních pečovaly.

Altvogelsei en, fara v diec olom., 1399 obyv. Na západě těšilo se mezi nímizzvláště dobrreso
věsti
lateránské(liber
Pontif
u
něm., patron: řád německých rytířů.
chesnepatriarczhium
[ 396).Z
kladatele
a-ů v našem
smyslu

Altzelle v. Altenz
e
dlužno míti
sv. Augustina,
v Higponu
Aluberht (Alubrecht), anglosaský missionář, však
„monasterium
clericorum
založiv,který
pospoln
zde

s duchovenstvem žil, odchovávaje zároveň doorosst
kněžský. Vzor jeho záh našel hojně následovníků,
l Agapíta papeže.
počátky škol biskůpských,
do nichžjá šřijímány
dítky již
v útlém
věku (puerí
oblati),
o nich čtem
v obou
synodách
toled
Alu
ulhp 1s(_Alulfus,7
kanovníkv
Toumay,
czh
o ustanovení sv. Otc
vstoupil
o kl. sv.Aluf),t
Maatr ina
t., byl po
047 let skýc
přišel lgol.765
do Utrechtu,
od správce
biskupství
opata
ehoře svěřeno
mu kázání
evangelia
u Frísů:

707 v missionářsk
Yorkuvvysv.
pokračoval
nosti
k,é na7biskupa,
80V pověsti
světce. v čln

r.531ea

praecentorem
z. 1144; sestavil
výchovy
kněžské
ze
splssů sv Ehaliíbliothekářem,
oře Vel. biblický kommentář
k NZ dovolávár
_(ep. 12 sedtyožhotozpůsobu
ze na kněze
s ěcení
majiLev
býtil
pod názvem „Gregoriale super N. T. scu Gr go
ti,iiična
kdod voclnvěku
chlapeckého
v církevní
kázni
se cvr
vy rostli
Při všech
skoro sídlech
rianac expositiones“ (vyd. v Paříži 1516, v ímě jen
blskupsných v-nltalíl a Gallií ve stol. Vl. škol
oly ta
hoře

M'grle PL.

XXXL,

—.1424)

Srvn.

zován
sv. Augustin,
a oštolBrítannie,
1552 podNomenci.
jménem PateLriov
m gpři spisech sv. Re ko
Huf/tr,
l3 (1903),55
|zdeéz je
zave ]., ano
To vša
nebyl jei
yzpúso
'
ovbvý
alumbrados v alombr'gad
chovy duchovenské. Valktalíimladší klerikové také
aluminium, bohosluž. předměty : aluminla. na venkově se starším duchovenstvem společně
V )(.IX stol. nově objevený kov a. z hlíny \; 'rá žíiíce, spíše prakticky na duchovní stav se řípra
běný má mnohé výborné vlastnosti, kterými pred vovali, což b lo počátkem pozdě ších škol arních.
stíhuje jíné ušlechtilé kovy. Barvou odobá se ve— Zejména vša školy klášterní o počátkusstředo
lice stříbru, jest však čtyřikrát lehčí nežli stříbro, _věku byly semeništěm klem. Když pusobenim Chro
jest lacinější než nikl a cln, přitom tvrdší než cln degangovým (kolem r. 760)ponik1 i na západě
a zlato. Dá se snadno tepatí a velmi dobře rozta
společný
klerru,
o dorost
vití, tak že při slévání vyplňuje dokonale' 1nejmenší Augustinův
kněžský postaráno
ve život
školách
kathe grip
rálních
či bi
prohlubiny formy. Sucho avlhkost, zimu a teplo skupských i kollegiálních, jež ne více biskup, ale
snáší beze škody tak jako 2istřlhro.Kvseliny působí magister či canonicus scholasticus spravovaa.l Z na
na a. málo škodlivě, ale solné kyselině a. neodolá. řízení Karlovců zřizován i školy farní, které lze
srovnatí s dnešním
mi malymi semináři. nůšku cir
měsí “bara rlmědiv poměru 10: 90v zniká alumi
kevních předpisů o studiu bohosloveckěm na těchto
níovvšbr
zbarvy zlatu
jenž dá it!
se
postří
řiti i rlpozlatití.
Dr. Kpodobné,
ler v „Archiv
(lt školách, jichž účelem v první řadéb a p e 0 od
chování dorostu kněžského, čteme uDělí-udána(Dist
christi.
Kunst 1893“
dogoů;
oruču'e
a. k zhotovování
.
. . Snaha církve udrželi je na výši doby
h_ohoslužebných
předm
tú
zotoveny
byly z a-a
již kadídclnice a schránky na hostie. Posv.k ongr. (a vzdělání, jehož se zde klerikům dostávalo0, ne
ritú na dotaz zda z a-a mohou zhotovovány bytí bylo na tehdejší čas i na školách farních nepatrně)
kuppy a pateny, odpověděla 1. září 1866 „nil inno patrna z nařízení Alexandra lll. na sněmu later. III
vandum“; k obnovenému dotazu, pozměněnému
0 založclni
nadace
pro lll.
scholastika
přibohatší
kapitolách
., jež
lnnocenc
rozšířil na
ko
v tom smyslu, zdaž dovoleno jest užívati kupp a metroo
patenz bronzu alníniniového,
ře po stely vůbec, přičlnlv k tomu na sněmui.at IV. na
stříhřených nebo pozlacených, dala6.pros. řízení, aby vedle scholastika při metrop. kostelích
nadáno bylo i místo kanovníka theologa, který b
18660odpověď
přísvěděujíci.
„Die
liche
Kunst“ (1899),65
,CKD Srvn.
1894At-,
415,
4.99christ zdarma chudé kandidáty stavu duchovního vyučova.
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Když však ochabovari začal pospolitý život kleru, k službě církevní určí a na jejich místo zase nové
příjme, tak aby ko'llej ta byla stálým semeništěm
s nímž škol ty stály a padaly, nastal i jejich úpa
eru. Chovvnaci hned obdrží tonsuru a klerikální
dek,
valo se ško
učitlelu
i aca.tv avšakí
Děle udrže
ev nedost
bývalémlesku
oy klášterní,
tyzely
a
budou slyšeti
z různýchabdisciplin,
takpřednášky
hohosloveckých,
nabyli
stíněný počátkem XIII. století zkvéta' ícínií univer jšaata rofanních,
sitami Studium particulare škol klá trernich l ka vazkděání jak gramatického, tak bohossolvn ho. Tim
thedrálních ustoupilo studiu generálnímu, jemuž uloženo zřízení a-u bisku ům za povinnost, jejiž
mem
církev, dílut to svému, nerozpakovala se vzděláni plnění může býti metropolitou, respekt. sněm
budoucích služebníků svých svěřovati. Proto však provinciálnimv nu.ceno Bisku však není vázán
ne řestala péče církve o dřevní její a-y, ak tomu
minimemsvěcení
míry v domostí,
kandidátech
rávo círk.jež na,d.XXlll.
c. jednlol
sv dčí vzpomenuté ustanovení lnnocence 11. Ani to tlivých
13,14
de
ref.)
ž
dá,
a
skutečně
lukládají
seminářslklě
šak, ani výsady, jimiž nadal
ai je Honorius lll.
studijní plány z vůle bískupov a jistě ve smysslu
čehoř lX., stavíce je na rovelň l_lsc
eunliversitami, ba ustanovení trident. požadavky aleko větší. Potře
ani 7paěče
provinc.
(Va lbascílejskéhoA(XX
uxort ba-li tohožádá, může biskup i více seminářů v die
j.) synod
a obecného
sněmu
cesi zř_iditi, všechny však závisí na onom, který
deer. a2.)zrlaterá
V. (IX.
de reform.
vedla
zastaviti jejich
pádu.
Dob curiae?_
Xml nedo
XVl. jest při kathedrále, t\oříce s ním jednotu. Proto
století náležela universitám, zde také klerus pra také rozdělení, s nímž, dnes obvykle se potkáv,áme
videlně vzděláván. Přitažlivost universit byla přílliš
mocná, než aby školy biskupské a klášterní s nimi nažchlapecké či malé semináře (také konvikty zvané,
jsou a-y nečeli
pro gymnasisty)
a semináře
[ klerikální,
nijak proti dekretu
trident.velike,
Při
konkurovatí mohly, a prooto v blízkosti universit, rež
kde ještě zbyly, jen živořily. Vysoké učení mělo
jímání kandidátů
do a-u, propouštěni
nescho
ořjrných,
představených
a učitelů,
kteí
mají
však na kleriky dobré i zhoubné účinky. Pokud ustanovování
měla církev universí
v rukou, nelze upříti, že býti ne-li doktory, aspoň licenciáty bohosloví neb
nabývali zde znamenit “ších vědomosti, nez na ško
práva círk.,
jakožvěcí
i úprava
studijního
vychová
řádu,1e'st
biskupovou,
který &má
si zvo
lách dřívějších, avšak hloubka i počet řednášek vaccího
nemohly vyvážitt škodlivé vlivy uvoln ného ne
dvaokapitnláry,
kteří by jejhmo
vtnoých
tom hradou
S\ou
podporo
(O prostředcrch
a- u,ssrov.
zřídka a pos litého života laiků s kleriky na uni lití
versitách.
ovému pořádku věcí scházel vážný, alumnah'cum.) Konečně stanovi dekret, který záh
skrytý život, který druhdy kandidáti stavu duchov
rozšiřován
byl výkladyBenedikta
kongregaceXIV.,
sněmu
a zejména
konstitucemi
ab tri.
ního v a-ech, at' biskupských ať klášterních, vedli, již
diecese, které pro chudobu nemohou sí semináře
a praktický
výcvik nedostávalo.
v duchovní správě,
jehož
jim
na universitách
'l'omuomlě
osi se
ce y_ydržmati, spojily se a při metrop. kostele nebo
po vzoru řeholníků, na universitách studujících a jmnde \ provmcn společně seminář si založily. Pra
vidla, 'ež pro výchovu kněžstva v An liirr. 1556
společně bydlícíchi býti odpomoženo kollejemi dal kard. Reginald Pole, jeden z hlavníc horlltelů
aspolečně
bursam
mi,dlekde
leirkové
dozorem
regenta
určitého
pořá(pod
ku živi
byli, to
však pro výchovu kněžstva v semináři, jemuž tento
bylo jen surrogátem bývalé přípravy kleriků na ži
v_dččí,&
nařízení,
n rum v své
provincii
svémoudrá
dalr .1565
na která
synoděsemi
mi
vot kněžský pod dozorem biskupovým. A kdy Pgměno
v.XV stol. opanoval university církvi protivný duch lánské sv. Karel Bor., jedenr ze čtyřčlenné komise
humanistick, přistoupilo k těmto nedostatkuum sněmovní, již byloo provádění dekretu seminář
ského pcčovati, byly vzorem skoro
ů .
mravní výc ovyářstvi,
také neebzpečí
ůdči myšlenkou výchovy alumnů, kterou již sněm
svobodomyšlen
připravujícvíru
půduohrožujícího
církevníre
voluci věku XVI. Stesků do nedostatečného vvdělání vyslmi , jest, že nastávající klerik má již záhy do
a sesvětačení kleru stále přibývalo, avšak ty obeec zoru b_iskupovu býti svěren, dokud náruživosti ne
nému zlu neodpomáhaly, rovněž tak jako nabízené zapustiy kořenů v srdce jeho; tedy pre\entivní
methoda, již 5\. Chrysostomem doporuččená (Adv.
tění se starocirkevní
zássady, že jeho
dorostu
duchov
prostředky,
které neodstraňovaly
kořenů,
spu
opužna.
vitae monast.čemuž
3, 17.),sloužiti
chránitirrt řed
zlem
nímu daritr se můžejen pod dozorem bisku ovým. ——odn
tím příležitostí,
internát,
_2.Konečně vedlo všeobecné přesvědčení, e mravně jehož možná nebezpečí však vylučuje pnsný, otcov
i nábožensky pokleslé university nemohou odcho ský dozor biskupův. Aby pak dílo lidské podporo
vati zbožného a vzdělaného klem, k památnému váno bylo ": ilostí shůry, mají alumnově, po sm_ysln
dekretu tridentskému (XXlll. c 18.de ret,) v němž dekretu trid., denně účastnit se mše sv aspoň do
výchova a vzdělání kleru dusudtkv akterýs skvěle měsíce přijímati sv. svátosti a v místních kostelích
splnil nadě'e \ něj skládané, jež tlumočil dějepisec o svátcrch přisluhovati. Z tohoto obsahu dekretu
sněm
movni allavícmi slov že kdyby nebylo sně trid. patrno, že a. má býti nejen ústavem výchov
mování trídentské nic in ho církvi přineslo, než
dnes roz
dělenny jsou který byy plnil
gymúkoly,
ným, nýbrž
i zvzdělávacím,
by bylo vkanalo. Vzorem které
dekretu trident. o seminári, enž není obnovou bohoslovecké ústavy a fakulty. Pozkud týče sc sntudliaí,
starých škol kathedrálních, ne ot jest neodvislej nepředpisuje dekret nějakých změn obvyklého tehdy
_zpílsobn na universitách, a ta k i co do mettoh
ŠÍI
In a toledskěho
má rozsáhlejší“obor
působnosti,
sněmu
]
(c. C.Xjest c. ), i co do rozsahu bylo bohoslovecké vzdělání v a-ec
jako zase německá kollej sv. lgnáclem r. 1552qv i ne--lí romocenně, aspoňssouběžně se vzděláním na
universitách. Nová doba však brzy žádala zde jako
me
es 19 alumny
a-u samého.
Zmíněný
dekret otevřená
stanoví, jest
aby vzorem
tkaždém
metro tam rozšíření a řemenu učebního řádu, a tím
stalo, že seminár v té podobě, jak žádal si ho de
politním
a kathedrálním
byl a„man
kde kret trid., málokde se zachovala dnes nejčastěji
y dle velikosti
a potřeb kostele
diecese zřízen
určitý počet
chovávacím, při čemž odbor
želsky splozených a nejméně l2letých jinochů, kteří jest jen ústavem vyc
umějí čistí a psáti a poskytují naději, žes
udu ného vzdělání dostává se jeho chovancům buď na
chovntmu se věnu l, na tento stav se připraavoval.
veřejných gymnasiích
(nemaá-lirDoupov
řtakový malý
Chudí mají míti prednost, než ani bohatým nemá gymnasia
vlastního, jakon
v seminář
arcidie
osudov vadice. litoměřické), nebo
býti bráněno, je--li naděje, že stav duchovní si cesi pražskě,
zvolí a sami se \ydržují Všechny chovance roz na fakultách holciosloveckých(nemá- li klerik semi
dělí biskup dle počtu, stáří astupnně vzdělání na nář vlastního bohoslov. učiliště, ako tomu v Ra—
různé třídy, z nichž vždy nejstarší a nejschopnější kousku \šude v universitních m stech s fakultou

alumnát
bohosloveckou) To však není nijak na újmu de
kretu
ptokudb lsku
máfakulty
vliv naboho
osa
zovánítrídentskěmu,
stolic fakultytaa.kové
Neboť
sloveckč a semináře s vlastním bohoslovv. ustavem
nejsou rúznícímí se ústavy konkurenčními, majice
týž cíl a zájem. Proto otázka, v dobách kultur
ního boje v Německu rozviřená, kdy biskupům,
nejvyšším učitelům v díecesi upíráno právo určo
vaíi, jakým sm
mčrcm má se bráti vzdělání kněžstva,
zda \' írident. seminářích, či na státních universi
tách má nastávající kněz býti vzdělán, jest prakti
ckého významu jen tam, kde fakulty bohoslovecké
vlivu biskupovu se vymykají. Nedostatky, které se
a--ům předhazují, s_počívají na klanmém principu,
že lidskému rozvoji na svobodě lépe se daří, než
p0d_stálou kázni. Pokud týče se vyučováni, nepřijde
na 'měno ústavu, než spíše na výsledky, jež zále

žeji na silách
h a mnohdyo
správnosti a-y
osnovy
uečbně.
v té učitelský
příčině jest
lěpe
postaráno, než o fakul ,nepřihíižime-li ani k tomu,
že třeba na fakultách panoval čilejší vědecký ruch,
v semináři
jest vyučování.
lépe postaráno
otvšeobecnou
apřece
trvalou
působivost
A prot
nejlepším

ro bohoslovcenejprospěšnějšimrozřuešenim
této
ot zky
je způsob, s
akokus se potká
ávmze universita

i se

. Nebof fuakult, které

slouzi ani
prohlouben
bohoslov.
vzdělání
epře
staly
po vydájšímu"1
ní dekretu
trídent.
býti an
kanoni
ckým zřízením, nesou--li se
vpravdě duchem
církevním, váží si církev pr \ěI1tak, jako dobrých
a-ů, opatřují--li díecesi dostatečně vzdělaným kle
rem. —3. jak nutným byl dekret semínář., dokazuje
ochota jeho provádění. Každj biskup ducha cir
kevmho, jak jen mohl, semináre zakládal. Pius lV.,
předcházeje dobrým příkladem, již v r. 1565 otevřel
seminář řnnský a 'eho příkladu horlivě následo
\aly země románs ě, kde na sklonku stol. XVl.
čítalo se již do tisíce různých, nazvíce členy du
chovních rádů spravovaných a-ů. Mnohé znich
ovsem již s počátku s typem a-u tridentského se
zcela nekryly, což platí zejména o tak zv. a--ech
Ěap
pežských,
anglickych,
jesuitských
aj.
ákladm
myšlenka
všech konviktech
jestvvšak táž.
Slou
užin ne
zřídka účelům missijním a 7a těžkých často okol
ností v život vstupovaly, a odtud odchylky v jejich

zřízení
(vizzáslu
a. lpražsy
V Italii
zjednal
si snad
největších
o s'ky)
provedení
dekretu
semin.
sv.
KatelBor. , půda zde však byla přípravenější, než
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1580, solnohradský (1582), kerkský (Gurk 1588),
štyrskohradecký (1591), 1ollomoucký (1570), Klléslův
aruslazman
(Vídeň
681—24),
nsky veeum
Lvově
(1nim),
krakovskvpražsk
(1682),(p ŠZ),
my lský (1687k), splitsky (1699), lublaňský

(1p708),

kmráčuověhradeck
y(1709,
řecko-kato Iíck' v ne
12), litoměřický
(1736), vegorickný
(1754),
\'idelňskýl7(1759
),ř re-ckokatolický
Víd 1775
svatohippo
yltskýaijlvovský(1790)m,budě
ovícký
(1803,
brn
y(1805),1llyr_ský
v Zadrul( 21,
tarn0\
ský

jesuitským

žským domem, nikoliv u- em
V Rakoouskn má nyní každá diecese svůj

klerikální seminář, jen pro istrijskě diecese jest
jediny ústřední seminář v Gorici (z r. 1 )a
dalmatské a ostrovní diecese v Zadru (1826) Od
dob Marie Terezie, kdy státní cirkevníctví v Ra
kousku bujetí začalo, hleděla moc státní v zájmu
absolut. moci státní a od rouškouuosvěty zmoc
niti se vychovy klcru. a tou příčinou zrušil císař
Josef 11.r. 1783 dosavadní biskupské almnnáttzy,
loživ mistonich
hlavní
ae8vled jších
seminářů
(Vídeň,4Pešt,
Pavia,Lovaň,
fiIiílenerálnich
ni: Praha,
Olomouc, Št. Hradec, lnšpruk, Frýburk, Prešpurk,
Lvov pro oba rity) ve správě státní, spočívajících
na osnově opatem Rautenstrauchem navržené. Ten
dence jeji a seminářů gener. již z toho patrna, že
hlavní váha kladeese zde na vzdělání literární a že
z projevů katolického života má se v semináři po

držeti jen to,co jeest hlavní a opírá seoomPís

sv., a proto odstraněny byly všecky pobožnosti
vedlejši.
Praxe
aspoň v semináři
byla opačná;
že ovšem,
však náboženskě
výchovypražském,
tak dbáno
nebylo,
jak žádá biskupa
toho stav
list
rakouského
z r.dnchovník
17 , tgmu
se svědčí
praví:
naších seminářích jest veta po náboženství a

mravnosti, škodlívé blud)s
odporují, ano ve
řejně hlása'i. Někteří professoři jsou veřejnými
svůdci mlá eže a veškero náboženství a mravnost
'podkopávají.“ Všude ovšem neb 10 tak, jisto však

e,st že pomoci gen. seminářů rn [ býti cnrkvi voč
cován mělký racionalismus, základ celého systemu
josefinského, a vychováni ochotni prováděcí nástro
ově absolutní moci státní. Professory a předsta
venými a- it gen. jmenovala vláda jen lidi svých
politických a náboženských zásad, o nichž bla
přesvědčena, že josefínské názory bíídoucímu kn ž
stvu \'štípi, byt se tak dělo i na úkor náboženského
a mravmho vzděláni. Vedle seminářů gen. zřízen
v diecesích tak zv. kněžské odrn) (8. září 1784,

kdekoli ent
jinde.
Dnes připadá
čítá se ji'gh
zde na
280,Ž(ve_1iký
ovšem
ímu),
z nich
asi 35
o učiliště postrádá. Ve Francii zasžazovaly
bohoslov
v
se čctně synody o provední dekretu trid., dozná kde
nýchabsolvovaní
zkrácena z hohosloycí
původních (doba
6 let stutllií
r. 1788
z nedo
statku duchovaenstva na 3) ještě prakticky rok pod
vajíce
podpor
vlády
iordonance
bloisskě
z
r.
1579
a 1629, ed kt Ludvíka XIV. r. 6981). Ne ž v galli
dozorem
biskvpovým,
připravujíce
se
k
svěcenim
m,
prodělávali.
šecka
narizeni
císařská,
týkající
se
kamsmu a později i jansenismu, který viděl v a- u

gen. semináře, a neníÁlch málo, mají jáko celá tvý
chova
vo"censkcyrz
Nepřirozený
způsobt byl,
výchovyzdenutn
ve 1 k reakcí,
jejíž následek
e gen semináře krátce po smrti císaře josefa
(4. května 1790) byly zrušeny. Zabraně jmění semí
nářů biskupských vráceno zase původnímu svému
určení, biskupům dovoleno otcvříti své semináře
a ústavy bohoslovecké. Studium bohosloví zase
připoušt
i externisty,
b)"vá většina.
V zří
Ně na 4 léta rozšířeno, ovsem dle řádu fakult bohosl.
mecku
a ji
zemich
rak okusjichž
ých dlouho
překážely
zení a-ů neuro vnané poměr nožábžhenskě a poolítl opatřeno jen učiteli, zkoušenými na některé ra
cké, zejména vojna třicetiletá. jakkoh četné nody kouské universitě, a jinak ještě od kontrolu státní
se pro ně vyslovily srov. pražskouz r. 16055v,ne osstaav.eno Duchovní škoda výc ovou v gen. semi
došlo zoe celkem v Vll. stol., leč jen k pokusům. nářích způsobená nedala se tím však odčíniti a
Většina nynějších a- it založena až po zmšení řádu
vlekla Spouta,
vskRakou
u až do r. církev
1848, který
jesuitského, kid ž školy jeho a konvlkty, které do uvolnil
jimiž 'oseíinismus
jařmil.teeBay
slední nemožný po us 5 en. seminářem, který
sud
výchovu .Ak eru na ůstarosti
měly, s jeho
řádem učinila \láda bavorská r. 1 ) v Lancútn, ztroskotal
yyzruše
terskyzr.161
,koínlský
r. 1816. Přes tyto smutné zkušeností nepřestaly
(1535),pražský
anvídeňský
OCáemtktoho, (1635)
oč snažil
se dekret (1759)
trídent.jsou
Dletoliko
stáří se vládv i nadále vměšovati v právo církve na vý
ovu kleru a pokojnému rozvoji a-ů překážeti.
semináře rakouské takto po sobě jdou: tridentský cho

podporu Říma, povvstal im mocnýnepřítel, jehož
útoky
_dovršeny
Frrancii
86 semlnveřveliká.
uklerik.,re\\'í.oluc
nzichž 1874
více bylo
než ve
1/_
spravovali kněží světští, ostatní pak řeholníci. Ne'
větši část jich dnešním proticírkevním útokům po
lchla. Seminářům španělským
m, protitduchu Triden
tina, to est vlastním, že vedle chovanců interních
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Alumnáty v Čechách

Tak délo se v Německu v dobách kulturního boje,
AlumnátyvČeehách. 1. pražsk. Předchůdcem
tak dé'es se dne ve Francii; dobře vědí, kde a-ů v Cechách lze zváti zřízení boni antů, kan. Eber
hardem (+ 1259)p ro
12 záku při kostele pražském
církev njestenejcitelnčjiozranitelná.
zá
konyn
cé z let sdmesátých,Proticírkemi
jimiž znemož
kathedrálni
prozpěvkkostelní,
stav kn .s y.
Podobnou
založené.
Ti vedouce
ýcvičili
se ve
ňována výchova alumnoátni, zmirnény novellou z r. škole
1886, kdy dovoleno zase biskupům a- y r. 1873vlá
dou zavrené otevříti a obnoven celkem bývalý stav, institucí měla i kapitolní škola \ššehradská jinak
opatřovalazdorost
kněžskýll.hlavn
školajak
sv počtem
vítská,
adob Otakara
kvetoucí,
který v tom záležel, že kandidátům stavu duchov zejmena
ního jest se vykázati v svédčením o dokončených
žactva, takzna
slovo vzalýmí
učiteli
(m. Očko vl.lgram
studiích gymnasijnich.oh0510\í pak jest "im stu mat"ce,
m. Bohumil
v logice
a znamenitý
theolog
dovati na ústavech státem uznaných, ano 0 stát
ehoř z rodu pánů Zaicú z Waldeka) slynoucr,
a škola vyšehradská, brevnovská a strahovské.
níclt,
stolice
v dorozumění
s bi Mimo to bohatší putovali za vzděláním s očátku
k ejlinchž
Aby
kn osazuje
ldát po \láda
skončení
bohoslov. studií
mohl eglýtí přiat na 1— orky do semináře za pří do Némec, ozději na university do Vlach a rancíe.
činou asketic ého a praktického vzdéláni, bez né již Václav l. zanášel se myšlenkou založiti v Praze
hož svěcen býti nemůže, iest se mu podrobíti jak obecné učení; pro nechuť mocných radú králových,
před církevními tak státními orgán zkoušce. Na bojlcích se zmohutnění moci duchovenstva, my
mnoze však mají biskupové v N mecku a-y se šlenky té však neprovedl. L'skutečnilrl ji teprve
4letým kursem bohoslovným, zcela po našem způ Karel lv. (r. 1348) a od těch dob většína kleru
sobu zřízené. Všecky tyto ústavy však jsou pod českého zde na kněžství se připravovala. Počátek
dozorem státním. Pokud jsou ústavy církevními a
válek husitských byl počátkem konce vtýchoyy
z církevních prostředkú vydržovaný, je tento dozor katol. kleru v Cechách, s nížz ase atpočao Pří
jen
jak si jek de
státpožívají
nade v dotace
emi vyučova
jesuítů 3156).
Oba koní,/íkty,jak
šlecht cký
címívšeobecný,s
ústavy sobuje.
státní, chodem
či sv. Bartolom
jer 1560,
|domus pauperum
jest dozor ten, pokud jedná se o použití dotace,
seminář sv.í Václava
již r.
r. t15k59
založeny &jesuity
spravovaný,
s akademií
1566 založenou,
jakko
samozřejmý. Jinak má biskup jen povinnost ohlásíti či
akousi
pravidelnost
ve
výchově
kleru
vedly,
ministerstvu jmenování představenstva a učitelů,
stanovy & učebny řád sveho semináře. V Rakousku přece jen značn
otřebam diecese a ciztelnému
mká aždá díec
ecese svůj a. skterým tam. kde není nedostatku kněžstva nestačily. Zde pomoci mohl
sídlo afakulty (Olomouc, Šolnohrad), nebo univer en seminář trid., jehož se všicltni arcibiskupové
rusem počínajíc až do kard Harracha marnně
sity, spoÁen jest ústav bohoslovecký. Rovněž má dožadovali. Císařové a stavové čeští odmítali žá
véétšgn u tecesi
chlapecké
semináře
tim
hěovno
nás v své
odstaté
dekretu
trident.a Sem
min
nvy
á dost za potřebné nadání k zřízení semináře a
řům klerik dost vá se 7. matice nábož. bud' úplné ožebračená církev ze svých nepatrných tehdy
dotace, nemá-lí seminář vlastniho jmění, nebo to
příjmů
ně nestačovala.Arcib.ž21edek
chtělnavyhovět
předpisům trid.,
1587aspoň
po
liko doplňku, pokud vlastní jeho prostředky nestačí. tim
mocí odkazu svob. pána : Breitenbachu založil ve
Pro jednotlive
dle prrůmérné
otřebyt diecese
stanoven
tak? av-ynumerus
fixus aumnů,
]. nej špítále řkižovn. prozatímní a., kdea 120 žáků,
vyšší počet alumnů, kteří ročně mohou býtl přijati, kteří školy jesuitské navštěvmali, na kiněžstvl se
připravovalo. Synoda z r. 1605 zapřísahá katolické
jegž
z pravidla
který 160).
při změ
ch nelze
poměrú
znova se překročiti,
určuje (proa Prahu
Pro
ogatř',eprve
aby a.
dobročinnosti
svou
vyzvedlí,
jednotlivá místa stanoví se, dle draltotníclt poměrů, nežvmarng
energickému
arcib.
Harrachovi,
podporovanému slrahovvskýnt opaaett
různá
dotacevrišímě
jednoho
alumna
Prahu
62) K,
pro alumn
studující
650 l(jaro
) Pro
chlapecké
smeináře ylo biskupům sbírkami a odkazy zřídití zw3uestenber%a, podařilo se najít! dúlchodšpříštího
vnpoklad zboží
solní,církevní
r. 1630 do
zřízené,
m 10 býti
restituováno
dob již
Rudolfových
zvláštní a-y
fondy.
Jen st
v gříčině
podléhají
v Ra církvi v ecltáclt odňaté. Stáli m ročním příjmem
kousku
dozoru
tnimu dotace
jinak jsou
i s ústavem
a- u bylo též alumnaticumkard. arrachemjižr. 1631
bohoslovným ústavy soukromými (nejv. správ. soud zavedené a pak roční částka 1800 zl., již arcibiskup
31.
října
zcela podřizenýemi
nsprávě
svého
biskupa. č.),
Dle min. nařízení
2 30č
a1850 a—uvčnnov a2000 zl. ze solní pokladny na řády
premonstrátský, cistercký a benediktinský vypada
3.29 března 1858,
esjež
jsou provedením
aoradz
pprov'edením
6. a 17.biskup.
článku jící, které ji k témuž účelu obrátili. Hlavnim zdro
onkordáltu l'rak., lIjest jmenováni 1 protessorú uči
všakježvýnos
Sovínek,
liště bohoslov. i předst\avených a-u (rektor, spirr jem583ml: opbyl
míš.,
Pet semin.
uchs statku
z Wramholzu
tuál a vicerektor) věcí bisku ovou. Vládě přísluší na1 výchovu 12 mladíků tstaroměstských r. 1626
jen právo veta, po smyslu 1 kona ze dne 7. května odkázal a jež kard. Harrach smlouvou, s radou
1874. Na těchto konkordát. ustanoveních nic ne staroměstskou r. 16 uzavřenou, pro a. svůj
nezměnil
30.2slíbmal.
ze 7.
květnaa-ů
1874,třeba
studia boltosl.
Statuta
v hlavníúcpravu
hry
sech dosud spočívají na dekretu trident., statutech
rvních a-ú, zejména sv. Karla a ořádcích kolleji
jesuitských. Během studií bohosov. dostává se
alurnnúm svěcení nižších, po řípadě během 4. roku
podjáhenství a jáhenstvi a když studium bohosloví

získal. ěZbožnými
zl..,
Berka zodkazy
Dubé (kard.
4000 Harrach
kop m. 20.000
a skoro
všichni trektorovi: a-u) jmění a-u vzrostlo do té
míry, že arcib. Příchovský mohl r. 1774, když

císařovna M. 'lerezie všude na vydržmání semi
nářů alumnaticum zavésti se snažila, prohlásiti,

že ač jeho seminář jen na 301alumnů byl založen,
75
alumnú
vydržováno
bytím
— Majeihnedk
zabezpečený
potřebný
kapitál, přistoupileHarrach
233ách
otevřel
diecesl
pražské
stálý
pramen
podzá
trident. vychovaného kleru, zakoupil roku
1631 od manželů Lobkovicových za 18.000 z.l rýn.
sešlý tehdy Královský dvůr, na Starém Pražském
Městě ležící, a opravlv ej již na zimu téhož roku
Trevi11'1904;
S'á'g
ámu
i
i,!ler
lehrhuch
des
katholischen
zde
a.
otevříti hodlal
upní cenu poskytla solní
KR_s. str. 161.
sl.— Haim
Kathollsches KR. ll.
pokladna, Propaaandou spravovaná, která přinovém
!
253..,násl ?alm-h, desetzlexikon: Generalserrgjiiar).
a-u založila ta (: nadaci 20.000 zl. r., aby zde

skončili,
svěceni
kněžského. (Srv
y0 n.
nstudiu
bohoslovi má nyní ročních příjmůů 22.110 11., z nchž
sr
vn. fakulty
óoltarlovefkd'.
.S'z'ebengarlner,

Schrilten und Einrichtungen zur Bildung der Geist
llchen, Freiburg 1902; H. Zrzltobke,Díetheologischen
Studien und Anstalten der katholischen Kirche in
Oesterreich. Wien 1894; 'l'r'lemulor (biskup Ko
rum) Die Bildung und Érziehuimg der Geistlpichen,
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z úroků 10 žáků na kněžství se připravovalo. Ne
šťastný vpád Sasů však vše překazil a a. otevřen
byl teprve r. 1 . rvnim rektorem ustanoven
jírí Peischelius maje ._l4 alumnu; počet ten však
za jeho nástup_ce"_lmdr. Meckenburgera (r. 1641 až
1550) vzrostl již průměrně na 30 a za dob rekto
rátu Hammerschmldova, jemuž mezi rekto ' a-u
pražského přední místo náleží (1696—1711),vzrostl
na 45. Teprve ve Lstol. XVllI. bývalo v pražském
„-u na 60 chovanců. Ahy rychleji nedostatku kněž
stva bylo odpomoženo, přijímal Harrach do a—u
jen ty, kteří humaníora již skončili, aby ihned
mohli se věnovati 2letému bčhu fílosofíckému
.u jesuitů trval_3 a bohosloví 4 léta) a po té
3 roky bohoslovn. Později však, jak v stanovách
slibuje, budou přijímáni, i ti, kdo čistí a sátí
umějí, jsou-li jen katolík 'a v'nikaji-li sc op
nosti a mravností. Vyučov m svěreno irským fran
tíškánům, kteří naproti semináři klášter měli. Ti
7. vděčností, že přičiněním Harrachovým mohli se
v Praze usaditi, ochotně v bohosloví i filosofií
alumny a řeholníky a. navštěvující“ vyučovali,
neboť s a-em ve spojení byly
(ollcj premonstrátů u sv. Nor
berta a kollej elstercká sv.
Bernarda,kde nadanější klcn
(ove celé provincie navštěvu
ícc a. arcib. na kněžstvx se
připravovali. Od r. lóos uvá
zali se ve vyučování hlosohe
v a-u sdružení se seminářem
řádově, k nimž i benediktini

na to, že
naděje,
kterés unlversítou
někdy arcibiskup
choval,
sloubgitísesvůj
seminář
Karlo
vou, uskutečnítí mo ly. Tím ovšem význam jeho
pro celé katolické echy nijak netrpěl. O tom,
že v pravdě církevní duch v semináři anoval a
že íntencím Tridentlna odpovídal„ svěd í nejlépe
stanovy, kterých se mu kardinálem r. 1641 dostalo
a jež také v Římě schváleny byly & podnes v pod
statě trvají. Sdělány jsou P. Basílíem O. C.,
předním 1 rad arcibiskupov'ch, dle pravidel, jež
kardín. Ludovísíus r. 162g dal papež. kollejí
v Praze (konviktu sv. Bartoloměje). _ednají ve 12
hlavách o podmínkách přijetí do sem náře, o tom,
jak nabádáni mají býti alumni k zbožnosti, 0 po
slušnosti k představeným, o zachovávání domácí
kázně a pod. 0 vstupu do a-u a denním způsobu
života nařizuje se, aby ti, kdo v probaci 6nedělní

přistoupili. Od r. 1675 obsta-_

rali i nově zřízenou stohu
církevn. práva a od r. 1 3
zavázali se vysílatí i potřehne
prolessory pro bohosloví:
Gymnasium, jež obstarávah
premonstráti a které bylo
"součástí a-u, přeloženo '|ž
1640 do kolleje premonstr t
ské. Studium zřízeno bylo
v u-u asi tak jako u jesuitů.
Ve filosofii vykládal se Ari
stoteles a v bohosloví jeden
professor v vkládal Lombarda
a sv. Toma e, druhý pak dle
Vulgaty Písmo sv. Praktickou
morálku, rltus a homíletíku
opatřil rektor, jenž byl hlavou .
a-u i jeho kol. Každý svěře- '
nec musil se vykázati přede
sanými zkouškami.
po
átku bylo prodělatí alumnátu
těžké nesnáze, nebot jesuité,
kteří měli o školství největší
zásluhy, trpce nesli, že arci
biskup zřizuje seminář jich
pominu! (stalo se tak hlavně
z obavy, aby chovanci alum
nátu nedávali přednost kve
toucímu řádu před strádání
plnou správou duchovní, jak
stavalo se v konviktech ic
suitských), a proto mladému,
do jisté míry konkurenčnímu
učení,. různé kladli překážky,
o irajícc se o omoc císar- ,
s ou. Zvláště

dyž kardinál

'—

Harrach vymohl si (r. 1638)

hro svůj a. různě výsady 3
Právo promoční, nastal a-u
trudnč doby, ba císař erdí
nand tak daleko zašel, že
r. 1641 násllím dal jej zavřítí
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a veřejnými vyhláškami návštěvu škol arcib. za
kazoval. Tím stalo se, e seminář i při znač
ných výsadách, jímž se těšil, zůstal ústavem sou
kromým, zejména
. 1 ' , _ učení Karlovo
s Klementinem sloučeno a nebylo více pomyšlení

Obr. 123. Alumnút pražský. Pohled z náměstí Křižovnického.
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před Obleče

ním obstojí,
konalizpo
v d životní a
do rukou re
ktora složili

ský povedou

astavu kněž
skému věrni
budou. Mimo
to slíbí, že
diecesi

vstoupili, po
'

s

tím účel se

Obr. 124. Alnmnát pražský. Refekuu letni.

mináře mařil,

nebot proto byl založen, aby odpomohl nedostatku Od 2—4, později do 5 hod. trvaly přednášky dru
es,.p oiifo
kněžstva ve správě duchovní. Ve 3/. na 5hhod. icst hého professora bohosloví o Písmu
alumnům vstáti a půl hodiny věnovati ranní mo
sofii, aneb oa círk.
pak právu.
studiumPodopřednáškách
6 hodin, kdbylsekrátký
ode
dlitbě & meditaci. ()d 116.—7 hod. studují, k če odpočinek
muž dohlížetí jest rektorovi. Snídaně neb lo. brali k večeři. Do 8 hodin měli volno, na ež shro
7— hodiny konal rektor výklady z mor lk
se k zpytování
svědomí
večerní modlitbě
v 1,29.odebra
ali se do
svých accllkkodpočinku.
a po té první professor bohosloví vykládal boho amáždlíli
slovcům spekulativ. a scholastické bohosloví, resp.
Ve
dnech,
kdynejprve
nemají přednášek,
rázdninách
(které
trvaly
3, pak 4 aeoě e)
vstávají
rofessoři
filosofie
vykládali
do sv
10 hodin,
ylo
se odebrati
alumiíům
na mši
Po mši kdy o V. ab'. hod.,po ranní modlitbě příetomnijsou mší
sv. a 3následuje studium a duchovní čtení. Vnne
odebraloipakouiní,
se paka neboť v o11svých
kratič—
hodin cell
byl ke
oběd.
Po děli a ve svátek přítomni jsou v 9 hodin druhé
obědě |oněli oddech do %. na ] hod., kdy dáno zna slavvně mši sv. 3 latinskému kázání u sv. Bene
meni zvoncem k studiu, které trvalo do 2 hodin dikta, od r. |697 ve vlastním semín. kostele sv
Vojtěcha, kde i disputace
ohlašovány a konánny. Od
poledne přítomni
také
ncšporům.
Měsíčn(jsou před

většími svátky
jim
určenému
zpově djest
níkusezpoví
dati a Tělo Páně přijímati.
„\'a podzim a před svěceními
konají exercicie. Rekreačniho

k,terý volí se

professorů řeholníkůa prázd
nin, použije se odpoledne
k delší společné vycházce za
město pod dozorem 2 pre
fektů, které každoročně rek
tor z nejstarších a ne'hod

Obr. 125. Alumnút pražský. Fonlúm v nádvoří.

nějších alumnů volil. edle
těch měl rektor později, když
počet alumnů vzrostl, k ruce
a dozoru mladšího kněze
ako praesesa či vícerektora.
řřesmpky trestány postem
lbi tím ba na přečiny těžší
ukládán itrest arcib. vězení,
kde nehodnčmu kandidátu,
prve než byl ze semináře vy
loučen,bylotrest odpykati. Ke
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konnci stanov napomíná arcibiskup všech k lásce.
Stanovy předčítány s počátku každého měsíce, po
zději čtvrtletně, tak že nikdo jejich neznalostí ne
mohl se omlouvati. Vedle stanov dostalo se rektoru,
oekonomu iprotessorům ještě zvláštních instrukcí.
140 let obýval arcib. a. staroslavný Králův dvůr,
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piropuštěno,
hnutí revolučního
účast
Od toh poněvadž
oroku počet
alumnů, jichžse stra\né
vyměřllo míonisterstvo r. 1 9 toliko

na 22 kr.,

brzy však a'24 kr. za hlaavu aden zvýšilo, tak

klesl, že ku akonci let padesátých bylo i'ch na 60.
R.
130 zvýšen povolen
na 15 anumerus
r. 1883
po 1881
dobufixnídrsočet
ne statkuze kněžstva
lixus 160 alumnú, což platí dosud ač počtu toho
v našich dobách a. nevykazuje. Ža dobu trvání
spravovali a. až osuud 32 rektoří, celkem tak
šťastně, že i v těžkých dobách účelu svému dobře
vyhovovaal. R. 1910má a. pražský rektora, dva vice

jsa
spravováne
v dohě
12 rektory.
Rozhodnutím
císař.
M. Ter ezíe
(13. tě
června
1775) bylo
mu však
dosavadní sídlo opustiti a přestěhóvati se do
opuštěného, druhdy jesuity obývaného traktu Kle
mentina (v t.). Arcib. školy zrušen aalumni, jichž
počet vzrostl bohoslovci ze zrušených konviktú
jesuitskšch,l_od
studuji
boho
sloveck ýž dtěch
osud dob
stihnul
brzynanafakultě
to i dosud
trvající školy v Norbertínu a kollej samu (3.1isto
adu 1784). osledním rektorem arcib. semináře

rektory, sspirituála (_misto oekonoma neobsazzen o),
al mnůj t118. Mim
mo to v české papež. kolleji
imě jlesst10 alumnů. Přednášky navstěvují alumnl

na české a něm. theol. fakultě; doma poslouchají
přednášky z ritu, umění křesťan., zpěvu, hospodár
Schmidt,
nebot
dvor.
dekretem nazedne
3El an
zrcna
1783 byl
arcib.
a. zru
aej ho ství. konají praktické pokusy v kázání a katechesí
(v obou jazycích), učí se druhému zemsk. jazyku,
místěrzřízen
v němž
pro čtou Písmo sv. atd. K zotavení slouží jim na aře,
dozor
církev. státní
nebyloseminář
místa. lgenerální,
ražský seminář
gener.
neproslavil se sice tak smutně, “ako jiné t>ho
v létěsvahu
a na etřín
odzim
zažhrada na
od
n.a překrásná
a-tě pražském
jestvýchojná
druhu ústavy, což za zásluhu lze pripočisti oběma ním
eho rektorúm Au
lt.gust Zippeovi od r. 1783—5) a knihovna theologicckáv v níž chovají se některá
íla; mimo to jest zvláštní knihovna česká,
Josefu Hurdálkovi (do r. 1790. i, ač byli dětmi vz
své doby, ve vychovatelskěm úřadě vedli si ooe
udržovanáí zábavnou
péči alumnú,vposkytující
četbu
poučnou
.Baar. vhodnou
Historie české
zřctně ata ktně, a proto zde k podobným konc
ako ve Frýburce, ve Vldniaajinde, věci nedosp:: .
Nelze upříti, že kněží, kteří 7. pražsk gen. a--u seminářské kuilhovny \s'l„Praze,v časo. „Vlast“ lX
1886 resuscitována byla tu literáůrnžeí
cházeli, byli obratní kazatelé a katechetl, dbali 892—.93
jednota
vcú pod
názvvrne jednak
„
Sušilova“českých
(v. t.),v bohloslov
žjednak
bohoslovci,
glechtilšch
foremv společenského
vašk kn ži ducha
pravdě církev., života,
nebot zřídka
racio pozvani odbornici konají přednášky. Před tím již
založen byl v a-ě prazsk
ském rukopisný časopis
nalisíický duch, kterě celou tuto výchovu pronikal „Víola“ a po něm „Božetěch“, které však pomínuly,
a zakazoval,
v autenstrauchově
osnoviě pro
zřízení
gener.jakseminářů
čtemee, vycchováva
ne aalumni přispívají do společného časopisu boho
užitečné poustevni ,nýbrž služebníky náboženství slmců českomoravských, „Musea“ brněnského.
a učitele lidu", ne a mu vzniku.
lumnů bývalo A. pražs
jak již řečeno, umístěn jestv jedné
zde kolem 150 a každý musil míti písemně za části býv.yobrovskě jesuitské kolleje staroměstské.
jištěno, že o absolvování některým biskupem jest to její trakt severozápadní, zavírající v sobě
dno z nádvoří kollejních a přiléhající na straně
prijat bude něžský dům, kde se absolventi, pra
jižní ke kostelu sv. Salvatora, enž slouží k boho
xistc
Z\aní,
ještěcřerok
byl službám semlnářským. _Býval refektář jesuitský
v Pra ze
v klášlc
sv. prakticky
jiří, avšakvzdělávali,
i sem vláda
slouži za letni refektář; jest to obrovský sál, jeden
svými
zasahovala, abyprofessory
proti směru,
který
lm na Předpisy
kultě racionalistickými
Roykem,
z největších
v Praze,
;1905
v nvm
itroítcm, Chládkem a j. a v semináři rektorem, konala
se r 1791v
výsstava končen
průmyslorv
vá,
oběma subrektory a 4 prefekty byl vpraven, ne
stava Mariánská.
V nádvoříacrib.
stojí a-u
velíkrážkamenná
bylo snad biskupem pracováno. Nová eríoda na— tontánaz
r. 1677.—Významar
praž nebyl
stala a-u pražskému císař. rozhodnui im ze dne dosud ve větším díle oceněn. O jeho počátcích jedná
4. květn
na 1790,
mge ner. semináře zrušeny Krárl,
Solldd! ve
Sborníku
hist.
kroužku
Kardíánl
Arn.
hrabě
llarrach,r:1896
Praha Z1880;
a biskupům vrácetno jmění bývalých seminářůa
dovoleno zase své semináře otevříti. Alumnú jin kníž arcib. semináře v Praze, a v článku ČZK. D.
— Představenstvo
generáln. semináře
tehdy značně u_bylo, nebot požadavky jak fysicke
ažského; Rezek, Dějiny ech a Moravy za Ferdi
tak duševní přijetí do semináře gener. byly velmi
značně, a to mnohého odsírašovalo, ježto odměna nanda lll. str. .násl.; helmě/ěe, Die theol. Studien
za dlouholeté a namáhavé studium v podobě čtyr u. Anstalten atd. 838. násLV deň 1894,amenší mono
Tadroad
asop. histor.aaj. Salt
stovkove fary nebyla lákavá. Hlavnim však důvo grafie,
dem byl cirkvi nepřátelský duch, který i po zru 2. alumnáť litoměřický má ve své nynější budově,
býv. jesuitskě kollei, s „iesuitským kostelem“ s o
šeni gener. seminářů nepominull, těžké doby válek jeně, svě třetíajíst nejvhodnější umístěni. l. ej
nanleonských
a
novéa-y
rB
u1812Hvradci
Král.
itoměřicích a r. 1803
clějovicích zřízené. prve byl, podle nařízeni sněmu tridentského (s. 23,
Abv tomu odpomohl,zalovžilBarc1b. Chlumčanský '? 18 e.,ref) zřízen \ konsistoriální budově ku
značnou nadací na stipendia pro gymnasisly, která podnětue papeže Klementa XI. lmllou zaslanou tře
byla základem chlapeckého semináře, r. 1855 kard.
enlgs
Schwarzenbergem založeného. Oba tito arcibisku timu biskupovi l7itoměřickěmu, hrab.
doručila
1734b
uMoricovi,
vévodov
ví tide
sa
eggovi r.(17
7116—720u)b
Congregatio de
Kprop.
gově
znovaupravili
statuta semináře,
za hlum
anskěho
zřízeno místo
ředstaveněho,
více skému (1734—1759),olpuuios10.000zl. pro novostavhu
pracsesa; ahy slušného zaopatrení alumníim se do
Stavba
bylar.174!
dokončena,
ale
teprvr.
1755
stalo, nejv. rozhodnutím z 27. bře al813 alum a-u.
svému účelu odevzdána. Stanovya--u předplsuji aby
uaíicum zpateronasobeno, což tnalo aaž do roku se přijímali jen kandidáti dle předpisů tridentského
l816, kdy nově a přiměřeněji bylo upra\eno. jak sněnmu způsobilí a jurisdikce aby se nikomu ne
návšttěv
va, tak i duch církevní vzmo se v semi udilela, kdo by po vychově v tomto ústavě nebyl
nářitepne vletech dvacátých stol. XIX.za rektora
ana Buttnera, tak že mnozí nemajíce mista ípo za schoťna uznnán. Ustavující listina předpisuje,
abv
bis upcm
ze ]starších
kapitulárú
byl
„director“
(studio
um) a „ins
ector“ zvolen
alumnátu,
SVěcení
v slemináří
náb. platila
na
ně 13z
30k r. setrvali
měsíč. aV matice
turbulentnim
roce jímžto byla přidělena agenda nynějšího ředitele se
minář
re; dále „instructores“ biskupem ustanoveni
1848bylo na 170 alumnú, z nichž 23 z 1. a2
._.
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„viri probi, docti et ii“. — Pro kandi starši alumnus. Prvních dvacet alumttú b 10 do
ústavu uvedeno 7. července
Chrono ogicke
dáaty
ceni, se
měBředpísuje, aby byli ji na kněze vysvě záznamy následujících let, které „liber memorabi
studiích nadobré
pražskvšsvědčenl
universitěo adokončenvch
též zkouškou tlteol
z ka iium dontus presbyterialis Litomericensis“v archívu
techetiky se prokázali. Tím jest totožné nařízení kapitoly litoměřické udává, obsaltují téměř výhradně
cis. arie Theresie z r. 1753 ímněno. Stanovy při jen seznamy otázek ukládaných alumnttm před vy—
svěcením aneb před udělením jurisdikce. Zvláštní
yli přtjímáni. — Domácí řád vykazuje následující zmínka se iní o chovvanci pražského gen se
tBouštěly,
též minorístě,
subtlíakoni
a dtakoni
ti:tuly
de aby
ínspectorc
et curam
hujus collegíi
ha mináře jos. jílstclovi, který byvv1788 v Litoměřicích
bente; de alumnorum probitate et moribus; de vysvěcen, stal se orrepetitorem řečeného gener.
doctrina et studio. Denní pořádek odpovidaal po semináře. jest to pozdější státní rada (Staats- und
vinnostem alumnú zastávati úřad víkaristn v kaílte Konferenzrat) jiistel. ktery věnováním svého domu
drálním chrámě, kde recitovali hodinkv a měli zpi v Litoměřicích účelům školským u zastupitelstva
vanou „missa ntatura" a „conventualis".
Na za města vymohlr
ro a. dosavadní právo uží
čátku byli jen tři, ale biskup nařizoval, aby počct vání „jesuitského kostela“ a přízemních místností
do dvanácti byl rozmnožen a dotace příspěvky be bý\
ej.c —jejich
lll. Zru
ením en.
sem i
nářů jes7uítskě
90) bylkolie
i tento
doplněk
nčžských
neí
í
íciátú
zvýšenaeg
i
následující
biskup
hr.
aid
štýn (7607—1789 elivě \) ústav se staral.aOd domů („Priesterháuser") v jednotlivych diecesich
oby sttudovali kandidáti kněžství
pappeže Klementa )( ll. obdržel
)
rýn zrušen.
ských k zakládání far a k zalložení semináře pro na pražské universitě na sve útraty a podrobovali
kleriky. Obnos byl rozdělen k obojímu účelu na se zkoušce pro udělení jurisdikce v Litoměřicích.
stejné díly. Tak povstala u biskupskeekonsistoře Dle dv dekrettt cís. Františka z 25. bře 511802
„cassa parochorutn“. R. 1778 za latila scminářská došlo i litoměřický ordinariáta vyzvání, abyasdělil,
zdaliž tam diccesní seminář ma býti zřízen a jak
kassah„při—
vpádu
nepřátelskýcht rusů“ 1833zl. vý \elíký jest seminární fond a příspěvek duchoven
palnéh
ll. Dv
vomímdekrtee.ře1.na
1783 soe nařídilo, aby veškeré biskupské ústavy stva „seminaristicum"). Na to odpověděl biskup
ají
jbýti

V.L. hlumčanský(1802—1815)obšírnonzprávou
jeldnotlívýchdiecesí
ustoupily
seminářůmgen
edkem
toho měl
býti dle dv. erál
dekr. záporně a odůvodňoval to velikým nákladem, který
m1788 i v Litoměřicích zřízen toliko ústav, kde by novostavba a-u vyžadovala, nedostatkem kněží,

nichž byn

áspráva a-u měla eutvořit, nut

byrkandidáti go vysvěceni z pražského gen. semi
náře propušt
nt svou výchovuV
dokonali,
váním
úkonů duchovní
správ
ě i vykoná
v okolí
:: rituelních funkci v kathedrá nímechrámě pro svůj
kněžský úřad se blíže připravovali. jelikož dosa
vadni příbytek v konsistoriální budově k tomuto
účelu nedostačoval, byl navržen a vládou schválen
zrušený klášter dominikánský, nynější hudova c.k.
hc'tmanství. Sta
tanovy i pro tento kněžský ústav

ností rychle šího doplnění mezer ve spr vé du
chovní, než lbyese zřízením nového a-u státi mohlo.
Pro čež žádá, aby jeho kandidátům se poskytly pod
počy Lípěa
na tříletáaMělníce
theol. st'udiav
jakoži by
V
zřídilaPraze,
se gymnasia.
á
dosti 0 od ory bylo vyhověno. R. 1804 podal bí
ku_pChum anský přece prosbu císaři aby líto
měričtí kandidáti byli z Prahy do Litoměřic přelo

(„
sice vydat
biskup sám, „aby
bylo
mu ries'terhaus“)k
vsak dv. dek mohl
1. října
1787 připomenuto,
ěstovala důkladná zbožnost a potlačováno bylo
veš erě ,pobožnůstkářství', vštěpován pojem pravé
ctnosti a přístup veškeré „mnišské askesi byl na
vžd znemožněn"- tato „připomenutí“ 'akož l celá
stu ijní osnova mají známý ráz tehdejš ch nařízení

ženi &tříleté
aby 'byly
na dvěpro
létaúpravu
zkráceny,
e z 80zl.studie,
na 120zl.
zvýšena.
po
slucháren aby sbírky na „semínaristicum“ per 1144zl
50k r ročně byl' biskupovi ponechány a třem pro
tessorům po
zl. bylo poukázáno. Byt a stravu
měli alumni prozatim u zbožnýc rodin křesťan
ských po městě. Dekretem 17. července 1804 bylo
vše povoleno. Protessoři měli sv'ou způsobilost na

stano
ov 23.1789
zems
ou avládouschvále
„in publico-eccblesiasticís".
S ráva
a-u dle těchto
prokázatí.
5 4.
ných hylao ďvnzdálna generálnímu vikáři a dozor Bražske
istopaduuniversitě
započala patřičně
studia theolo
ická v . Litoměři
na domácí pořádek mél jakožto „praefectus“ jeden cích, rozdělená na 3 léta podle v eobecněho plánu
studijního
téže době.
veni professorů
d l oUstano—
se bí
skupem na základě konkursu

pražskou fakultou schvále
něho v dorozumění s dvorní
stutgggí
R.
1 "—6komisi
byl dům vídeňskou.
pro kněze

již tak upraven, že v něm
mp0
slední ročník mohl b tí ubyto
ván. S organisaci ustmu ja
kožto
„senutinaríum
episcoa
pale“, jem
byl rector
praeses v čele_,_jakož i „stu

dium seminarii litomertcen
sis“ s directorem a šesti pro
tessory v čele, započato již
106. Počet aÍumnů až do
1810 se pohybu' e mezi 48 až
100, aniž
poslední

hranice dosáhl. (štíři18 Oaž
odnes jessat l-ý v bývalé

udové mjesuitske led
koileje dv.
dekret
umístěn.mBudova s kostelem
mohutně nad Labem se vypi
Obr. 126. Aiumnát litoměřický.
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dem císaře Ferdinanda ll. a jesuitům odev7dána. Po
zrušení kolleje 1773 sloužila za kasárny až konečně
nynějšímu účelu byla odev zd.ána Dvor. dekretem
7.27 nj na 1814 _bylozavedeno 4Ietě theol. studium.
Křiklaué,církvi' 1státu škodlivé nedostatky dosavad
ního theol. studia byly konečné k naIhéa
vým žádo

dědicem ustanovil bisk. chlap. seminář v Boho
sudové (Mariaschein); c. k. dvorním a odborným
radou v ministerstvu kultu a vyuč. stal se Ant

stem
episkogátu
1850rakouských
odstraněny anynější
1856 společným
usnesením
iskupů
řád stu
díjní s_tanoven. Kpokvnu Encycl Lv
va Xlll. „Aeterni
Patrris“ z 4 srp. 187 zavedly se přednášky scho
lastické filosofie nejprve dvě hodin ' týdně vl. roč
"Šku' od 1890 tři hodiny vl. aa vě ve
ro
až konečně 11
byla zřízena zvláštní kathedra
(sedmá) pro filosofii a fundamen ální theologil.—
Rízem semináře měl ažIdo 1825jec iný rektor, jemuž
pro záležitosti domácího hospodařství byl po ruce
provisor. Biskup Milde odevzda zmíněného roku
duchovní vedení alumnů spíritualoví a dozor na

delší stať „Das
bischóíl.von
Kleríkaleemínar
theologische
Lehranstalt
Dr.K or.dač' und die
3.a1umnát královéhradecký jako koněžskýseminář
se studiem bohoslovným zřízen b 1 r. 1802, ačkoli
biskupství samo v Hradci již r.1
bylo založeno.
Za prvního biskupa Matouše Ferdinanda Sobkn
z Bilenberka (1664—1668) dán bylzá klad k domáci
výchově diecesniho kleru odkazem staroboleslav

dis
ciplinu
1. Počet
alvumenů
c(„numeru
fixus“)
byl1vicerektorov
1 869 stanoven
na118.aV
870—85s

nebyl nikdy dosažen ba stále klesal; 18781klesl až
na
42 alumnů
ve dvuchovní
všech 4 ročnících.
nastalých
mezerv
správěb yl_(vgšpllnění

volen numerus fixus na pět let 135. Dle lnárodnosti
neodpovídá vždy počet alumnů poměru farností ně

Kíomhholž, býv. prof.N ov. Zák., c.k. zemsk'm
škol. inspektorem

byl an Maresch.

Víz Zrc/zakL-e,

Die theol. Studien un Anstalten, kde je otištěna

ského íta
robošta
a světícího
biskupa pražského66
Da)
níela
Nastoupila
ze Schiffenberka,
(z 166
dobrodinec tento odkázal 1000 zl. jesuitskému se)
mlnáři v Hradci Králové, aby za úroky z peněz
těchto chudý jinoch v tomto semináři byl ke stavu
duchovnímu chován a vším potřebným, i duchovním
rouchem opatřen. Také blksup Sobek dal v témže
semináři na svůj náklad čtyři kleriky ke stavu du
chovnímu vzdělávati. jinak ovšem kandidáti stavu
duchovního pro diecesi králověhradeckou studovali
na školách pražských, a po návratu do diecese před
ordinacemi Eodrobovali
se zkoušce
z předmětů
theologickýc
před biskupem:
rvní tato
zkouška

meckých k Ččsh
ským (asi 2.ěl), v letech 1870—1890
bývalo více echů než
ců. Pro dorost schop
se konala
prosince 1 získal át
ných
kandidátů národností
mněmecké
přispívá
datněbiskupský
seminář
(konviktv.
t)1 lvy Jan
Becker 15.
(1702—1710)
r.tý1biskup
1706 ke Tobiáš
zřízení
v Bohosudov ě u Teplic založen', jehož s ráva samostatného ústavu vzdělavaciho a k jiným účelům
e ke zdaru výchovy svěřena řádu 'ovar. ježíšova. církevním t. zv purkrabský dům a 1707 reskriptem

Lo
nabytípočtu
právakandi
ver(jnostt
dvěma Pro
lety kan
jest římské kongregace de propaganda fide obdržel ze
se nadítí
átů jettěřed
většího.
6000 římských
skudů
didáty české části diecesc 'e ústav ten pro nezna Asolnizgoklak)ny__(cassa
stavběsa lis)
potřebných
domů kanov
lost vyučovací řečí němec é žáků škol českých, nických a budokv semínárské. Dílo toto dokonáno
jakož í pro nedostatečná opatření, aby se tam bylo v letech 17 1—714,kdÍyž další potřebně ná
ady uhrazeny byly ještě z v astního jmění bisskupa
| čeští
kandidáti
ve nepřistu
svém jazyku
kvzdě lana Adama hraběte Vratislava z Mitrovic (1711 až
lalí,
bohužel
skoro
ný. rříměřben_ě
kpod
nětu bývalého ředitele kn žskěhor semináře líto 1721), pak říspěv díecesního duchovenstva ano
měřickěhodra. Kordače v M1. Boleslavi
založen vým přís vkem (
skudů) ze solní pokladn.
Seminář yl zřízen pro 12 alumnů ale vp vě
konvikt
(v. t.,) který„„_Podpůrným
spolkem
če usadilo se v něm dne 16 května 1714 prvních ašvest
skeho
duchovenstva
diecesc 'toměřícké
za značně

'm rektorem by:
podpory
Sch
h'blaabiskupské
bisk. konsistoře
je
vydržován.bisku
— aůstojnnstí
dosáhli z bý
valých chovanců litoměřického semináře: Augustin
Bartoloměj Hille, biskup litoměřický 1832—
Antonín Ludvík Frind, taktéž biskup lítom. 1879až ogie pro svěvtskě duchovenstvo jen na vysokých
1881; František Karel Hani, biskup královéhradecký školách ražsk' ch přednášela, a poněvadž při ka
(1832—1874);Petr Krejčí, kanovník a světící biskup thedráln m chr mu sv. Ducha v Hradci Králové ne
usv. Víta v

raze z 870,

jakož i Václav Frind, probost
a světici biskup tamtéž. —
V sousedním Sasku stali se
apoštolskými vikáři a titulár
ními biskupy: lgnát l_šernard

Mauermann(_1841);jehoná

stupcem byl jeho bratr Fran
tišek Laurentius Mauermann
(z 1845
S); osef Díttrích, zá
roveň vyníkající aeda o a
spisovatel lužic ých
r ů;
rantišek Bernert. Opaty řádu
cist. v Oseku se stah Athana
sius Bernhard (1853—1875).
Salesíus Meyer (1875—1870);
Meinard Siegl, nynější opat
od 1886
niversítnimi pro
fessory se stali: dr. Václav
Frind v Praze, dr. František
Schindler (dv. rada) ve Vídni;
státním a konferenčním
radou ve Vídni stal se Josef
]tlstel, který jakožto poslední
neresidencíální probošt vyše
hradský svým universálním
Český slovník bohovědný l.

Obr. 127. Alumnúl. královéhradecký.
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b % dosti duchovenstva k obstarávání bohoslužby zanikl; o další jeho trvání přičinil se biskup jan
obzvláště slavné, přijal bisku hra
Vratislav
rytíř 1783
Hay (1780—1794)zvláštním
rozkladem
z Mitrovic do ústavu svého nov ho kněze již ordi— :Leopold
3 . května
a dosáhl toho také, že
byl za
nované, — a tak dělo se také po něm až do nové chován, když císař Josef ll. dekretem z 21. sr na
úpravy ústavu počátkem století XIX. Dělo se tak 1783 nařídil zřidítí ve všech diecesieh kněžské domy,
tím spíše, ježto časem zřízena byla při domě mnohá aby se v nich theologové studium v gener. semi
nadání, jichž požitek podmíněn byl povinností jednak nárích dokončivše připravovali ku přijetí duchov
tickou duchovni správu.
přisluhovati při bohoslužbě v kostele biskupském, ních svěcení a ro
jednak sloužiti v určité dny mše sv. na úmysly je Ano, kd ž 1784 diecese královéhradecká vůli císař
'ich zakladatelův. Místo ústavu ro pěstění dorostu skou zv tšena byla 0 kraj chrudimský a čáslavský,
kněžského byl to dům pro kn ze již ordinované, rozšířen byl kněžský dům hradecký tak, aby mohlo
kteří se měli ovšem, ukončívše již studium theolo v něm býtl 18alumnů; vydržování jich, pokud vlastní
majetek domu nestačil, mělo ' ' razeno z nábož.
Ěícké
v Praze,
dále Páně.
v theorií
i praxi
připravovati
u práci
na vinici
Počet
chovanců
tohoto matice ( ub. nař. z 14. října 1787). Generální semi—
domu později dle potřeby poněkud vzrostl. Dle
zrušeny
dvor.
dekretem
ze 4.zcela
čer
instrukce, jež byla z rozkazu biskupa Heřmana náře
vencevša
1790a
péče o byly
( orosl
kněžský
opět byla
Hannibala hraběte z Bliimegen (1764—1774) pro ponechána diecesnim biskupům; kandidáti duchov
tento dům kněžský 1766 vydána, stál v čele domu ního stavu pro díecesi královéhradeckou studovali
rektor, jenž měl vnitřní i vnější správu domu — opět na vysokých školách v Praze. & odbyvše tam
kázeň i ockonomii ; o vzdělání a vychováni alumnů studium pohyli nějaký čas v kněžském domě bí
pečoval „director studiorum“ dle předepsaného stu skupském v Hradci. Mnohdy to nebylo ani po celý
dijního rozvrhu. Rozvrh tento ukládal: 1. aby po rok pro veliký nedostatek duchovenstva, tak na př.
naležitém úvodu vykládána byla evangelia, skutky 1797 bylo v hradeckém kněžském domě 15 alumnů,
apoštolské a listy sv. Pavla; 2. aby po prvních pět ale jen po krátký čas 4'/2 měsíce. Nedostatek du
měsíců přednášela se polemika se zvláštním zre chovenstva v posledním desitileti věku XVIII. byl
telem ke bludům husitským, kalvinským a luther tak veliký, že nejen mnohá menší beneficia, ale také
'
ludům jiných novějších hludařů; 3. aby některá z větších nemohla býti duchovními náležité
v posledních pěti měsících konaly se přednášky opatřena. V této bídě biskup María Tadeáš hrabě
z kanonického práva, a sice hlavně aby se probíraly Trautmansdorf (1795—1811)n vědomi, že nedostatku
otázky prakticky důležité; 4. z mravouk [mělylse duchovenstva odpomoženo býti může jen rozmno
mnasii a zřízením diecesnich seminářu
vykládati príncipy základní, pak příkaz m Boží a
církevní, zvláštní pak píle věnována býti měla nauce duchovenských dle ustanovení koncilu tridentského
o restituci a způsobu, jak si má duchovní počínatí (sess. 23. cap. 18.), první mezi biskupy rakouskými
při manželských překážkách ln foro interno; 5. li v této věci obrátil se r. 1802 opčtovanými pros
turgíku bvlo vykládali po celý rok, rovněž méíi bami na císaře Františka 11.,a jeho neúmorné snaze
a-ové pořizovati si nástíny kázání a katechesí, jež podařilo se, že vydán byl dne 24. března 1802
director studiorum pilně prohlížel a opravoval. dvorský dekret, jimž nejvyšší svolení se dávalo
Mimo to měl director studiorum po několik sobot k otevreni gymnasia v Německém Brodě a ke zří
na očátku roku poučovati o způsobu, jak náležité zeni theologického studia v královéhradeckém kněž
megitovati. rovněž bylo jeho povinností konati ske'm domě dle návrhu, jaký byl sám učinil. za pří
s alumn po tři dny pred svátkem Narození Panny měrené podpory z náboženské matice. Diecesni
Marie uchovní cvičení, měsíčně měl je zkoušetí seminář a spojený s ním ústav theolo "cký v Hradci
a o výsledcích těchto zkoušek čtvrtletně biskupovi Králové byl otevřen dne ]. listopa u jako první
seznam alumnů s příslušnou klassilikací předkládati. ustav toho druhu v Rakousku. Studium rozděleno
Mezi alumny ustanoven b '1 senlor, aby na pomoc bylo na tři ročníky se čtyřmi professory, a před
directora studiorum dohli el k účasti na přednáš nášelo se v tomto pořádku: v 1. ročníku církevní
kách a k náležitému konání privátních repeticí; jiný dějepis a celé biblické studium Starého i Nového
alumnus jako pedell podporoval rektora při udržení Zákona, ve ll. roč. církevní právo a do atika, ve
domáci kázně. lns ektorv ústavu byli gcner. vikář 111.roč. mravouka, pastýřské bohosloví, atechetika
a ředitel konsist. ancel ře, a tito se měli častěj a methodika. Dvorským dekretem ze dne 25. června
šími návštěvami, konterencemí s oběma představe 1813 b 10 nařízeno, aby zvláštním professorem bě
nými ústavu a také při zkouškách přesvědčíti o kázni hcm t chto tří studijních let s alumny se pročetla
i úspěchu studijním; koncem roku podávali o všech a vyložila zběžně celá Vulgata a dvor. dekretem
alumnech zprávu biskupovi. Toto studium trvalo z 29. dubna 1814 zavedeno bylo také učení o ho
rok ; kteří snad jen prostředné v něm prospěli, měli spodárství- polním. Nařízením císaře rakouského
tento kurs opakovatí. Poněvadž se však mohlo státi, Františka). ze dne 6. září 1814 rozšířeno bylo
že by někd i vynlka ici alumnové bvli nedostatkem studium 'iž školním rokem 1815 na čtyři ročníky
míst v duc ovni spr vě nuceni zdržetl se v ústavu a predm ty byly rozděleny jako na vysok'ch ško
déle než rok, měl v takovém případě director stu lách (v 1.,roce :_dějepis církevní a biblické studium
diontm určiíi, ve kterém oboru theologického studia
Zákona
ř'ako mimořádné
předmět orien
tální dialekt
; vea l.roce:
biblické studium
ověho
se měl dotyčný alumnus dálc vzdělávatí; výslovné Starého
však bylo stanoveno, že i tací alumnové jsou vá Zákona, cir evni trávo, paedagogika; ve 111.roce:
záni denních zúčastnit se přednášek a měsíčním do matika a mor lka; ve l\'. roce: pastorálka, ka
podrobovati se zkouškám. Uřad directora studio tee etika s methodíkou) a protessorů bylo šest.
rum zastávali členové Tovaryšstva Jež. z králové V__čeloalumnátu postaven byl 1802 rektor, r. 1813
hradecké kolícje a docházeli za tím účelem do
mu dosud
byl vicerektor
a r. 1823 ještě alumnátu.
spirituál.
t "_ až
tvoří ředstavenstvo
kněžského domu: když byl řád jesuitský zrušen, pndán
což bylo v hradecké kolleji publikováno 16. října Prvním rektorem byljan ep. Teichel (1802—1826),
řestěhoval se tehdejší director studiorum ktery se o ústav mezi jiným také tím zasloužil, že
věnoval ku pěstění studia českého jaz ka & litera
ayden byl
již jako
světskýstudiorum
kněz do domu
skgan
ho, kdež
directorem
až dokněž
zří tury české na ústavu theologickém 3211)zl., což
zení theologického ústavu 1802 (:. 17.1istop. 1803). jest z 'ísté pro dobu tehdejší věcí velice význam
Císař oseí ll. kázal 30. března 1785 zříditi v Praze nou a uůležitou; věnování samo vešlo v život 1830,
gener lní seminář pro kandidáty duchovního stavu z úroku dle vůle zakladatelovy byla vyplácena re
z Čech, a tu málem by byl hradecký kněžský dům munerace učiteli jazyka i literatury české, dále od
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Aiumnáty v Čechách
měn nejpilnějším posluchačům těchto předmětů,
a tašé porizovány byly české kníli
ro seminář
skou knihovnu. .koliiím rokem 1
za biskupa
Karla Hanla (1831—1874) počalo se na přání vlády
(ze dne 8. února 1845) na ústavu vyučovati nauce
(, vyučování hiuchoněmých (ve iV. roč. 2 h. týdně).
od školního roku 1859 incl. vyučuje se na ústavě
theologickem die rozvrhu novějšího; dle rozvrhu
tohoto přednáší se v 1. roč.: fundamentální theo
logic, starozákonní biblické studium s exegesí z he
brejských textů, hermeneutika, liturgíka, čeština;
mimo to theorie a praxe modlitby brevířové, ako
lytace, assistence a círk. zpěvu; ve li. roč.: dogma:
tika, biblické studium novozákonní (s exegesi textu
řeckých), aedagogika, líturgika, čeština; ve 111.roč.:
cirkevni ějepis, mravouka, návod
vychováváni
a vyučování hluchonemých, liturgika, čeština, cír
kevní zpěv; ve V. roč.: pastoráika, církevní právo,
katechctíka, methodika. liturgika, zpěv církevní,
nauka o hospodářstv polním a sloh církevních í
semnosti. Rokem 18702přestalo celoroční vyučov ní

polnímu hospodářství a bylo nahrazováno občas
nými týdennimi kursy hospodářskými a včelařskýnii
jež obstarával kočovný učitel zemědělské rady a
učitel soukromý. Rokem 1881 zavedeny byly bisku
pem josefem janem Haisem (1875—1892)přednášky
z křesťanské tíiosoíie die sv. Tomáše Aquinského,
a r 1899 místo přednášek z češtiny vsuiiul do slu

adaptovaný, nestačí. Po mnohých prosbách bylo
konečně 1842 povoleno rozšířeni semináře pro sto
atumnů, a sice postavením druhého poschodí nad
celouseminář
bývalouotevřen,
budovou.
Týž se
den,vysv
má cem
předrozšíře
40 lety
byl
konalo
ného semináře 4. listopadu 1844. Od té doby se
na budově seminární nic podstatného nezměnilo,
až v poslední době některé adaptace, celkem menší,
provedeny býti musily. Pro bohoslovce byla nyni
pouze dvě musea, až blskup ]irsík pro každý roč
ník zvláštní museum vykázal, ve kterých se až do
dnes přednášky konají, kdežto se tyto dříve ve
zvláštních místnostech v řizemí vedie sakristie)
konaly. Přednost semin ře budě ovíckého před
mnohými jinými jest, že má u sebe velikou za
hradu. V poslední době však ukázalo se, že semi
nář pro nejvyšší počet bohoslovcú vládou povolo
vaný na útraty iiábož. matice v držovaných, t. j.
123 včetně těch, již v Římě v ko leji české studují
(numerus íixus ostatně není vždy stejný, ale vždy
se po třech letech znovu stanovi), nepostačuje,
hlavně když v něm bydiiio i všech šest professorů
theologie. Tomu odpomoženo tím, že professoři
bohosloví více v semináři neb dlí. Podotknouti
siuší, že bývalý kapucínský klá ter, nyni kněžský
seminář, i s přiléhajícím kostelem sv. Anny o cí
sařovny Anny, manželky císaře Matyáše, r. 1614
založen a od arcibisku a ražského jana Loheiia

r. 1621 posvěcen byl. . 709 byl kostel obnoven
a rozšířen. Po zrušení kláštera císařem josefem ii.
požadavkům
novější
doby zcela
přednáškv
o křesťanské
sociologii.
za nynĚříměřené
jšího pak sloužil kostel za skladiště obilí, až s otevřením se
biskupa dra. ]oscfa Doubravy od 903 vyučuje se miiiaře r. 1804 bohoslužbě odevzdán byl. Hlavní
neobiigátně semitským dialektům, arabštině„syr oltář je jediný zbytek z dob kapucínů, neb kostel
štinč, chaide'štině s výkladem některých textu, od má nyní všechny ostatní olt ře úplně nově avůbec
r. 1906 se ta é přednáší o pismě a mluvnici jazyka byl v poslední době nádherně opraven a
ma
babylonsko-assyrského, a od školního roku 1909čte lován. Od r. 1837 jest při něm fundováno misto
se s bohoslovci kursorně summa sv. Tomáše Aquin
skélin. Vedle studia theologie nespouštěji bohoslovci
se zřetele života veřejného a potřeb národních a
náboženských. O tom svědčí „Literární jednota“,
která obyčejně pojímá všechny bohoslovce české
a její čile odbory, jako: literárni, soclální, odbor pro
zakládání venk. knihoven. Tu se přednáší, piše do
vlastniho Sborniku, do brněnského .Musea“ a jiných
časopisů, odtud se v siiaji 1'0k co rok 3—4 ba i 5
nových knihoven pro katol. lid, a staré. knihy se vy
měňují. Ustř. Matici Sk. věnuji bohoslovci rok co
rok nejméně 200 K. Zájem pro potřeby hospodářské
díjníiio plánu biskup Eduard _lan Brynych (1892 až

budi spolek „chym“. — 0 náležitějši doplnění
knihovny a o postavení nové budovy pro aliimnát,
ježto dosavadní naprosto nevyhovuje, přičiňuje se
všemožně nynější biskup dr._l. Doubrava. Dmól. —
4. alumnát budějovický. Když bylo 1785biskupství
budějovické zřízeno, byl prvnímu biskupu odevzdán
1786zrušený klášter kapucínský tamže jako t. zv.
kněžský dům pro diecesi, kde totiž bohoslovci,
když byli svá studia na generálním semináři v Praze
ukončili, ještě ůl léta před vysvěcentm se pro
praktickou
duchovní
1788_byl tento
dům správu
otevřen.připjravovali.
o zrušeníDne
gen.1.září
_sc
niinárú císařem Leopoldem 11.byl dům tento 1790
biskupovi přenechán za účelem zřízení díecesntho
Sqmlnárc: Neúnavne'mii úsilí prvniho biskupa bu
deloillckehn podařilo se konečně, že 1803 povo
ieiio bylo zřízení biskupského semináře pro třicet
aiiiinnu a současně zřízení theologíckéiio učiliště
o trech ročnících se 4 professory na účet české
nábozenske matice. Nový ústav otevřen byl stav
nostně 4. listopadu 1804. V semináři tomto, při
kterem byl též kostel sv. Anny. měli i tři profes
wři bohosloví svobodný b t, ale byli za to povinni
s bohoslovci korrepetovatř a rektoru v dohledu
"ad_$tudi_emí a kázni pomáhati. Všichni alumni
"Kč“ 1,811
lediné museum.

Leč brzy ukázalo se, že

byvaly kl štcr kapucínský, k účelům semináře pouze

_ Obr. 128. Alumiu'at. budějovický.
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českého kazatele, jehož arcit v tehdejších dobách konali, třeba jmenovali piaristy, dokud ještě v Bu—
dějovicích sídlili, cisterciáky ve Vyšším Brodě,
bylo nejvýše
otřebi.i'istavyd
jak již jšodotknuto,
obsa
huje
scminář zavaastně
]. seminář
ve augustiniány ze Lnář, servity z Nových radů a
vlastním slova smyslu, ktei) spravuii: rektor, ma členy kongregace bratři nejsv. Svátosti oltářní, od
jící dohled nejvyšší nad výchovou a kázni boho bývalého vicerektora semináře budějovického Vá
vadž seminář svého
slovvců a jenž má též svěřenu oekonomii a správu clava Petra založené.
domu, spirituál (misto zřízeno r. 1845), mapu na jmční žádného nemá a diecese jen alumnatícum
starosti mravní výchovu bohoslovců, a vicerektor,
dmusil platí
krýti výlohy
vždy nábož.
fond,
tery mohla,
až dodnes
za jeednoho
bohoslovce
takto zvaný ndr r. 864 (před tím nazýval se od Blatití
2201
ročně
vněž
ročiiě
5000 zl. na sotatní.
.1857 raeses, av doliácli dřívějších. t. j. od roku
18,15 kyd misto zřízeno bylo, preíekt stud.). Vice
od
počtu
tlieologu
onezávislé,
běžné
výdaje.
Kuchyni
rektor, akožto sila výpomocná rektorova, má bez obstarávají od r. 1884ctih. Školské sestry de Notre
prostřední dohled nad studiemi a kázni bohoslovců Danie ;, inateřince horažďovíckého, jež z Paříže
aje povinen při naskytnuvší se potřebě. profes
ech uvedl r. 1851 kněz diecese budějovické
sory supplovati, jakož i rektorii v pracích kance Gabriel Schneider. Před1884 bylo obstarávání ku
lářských vypomáhati. Povinností vsech těchto tří chyně pronajata pachtýří cestou offertni Bbllo
představených semináře jsou přesně vytčeny zvlášt theku seminární založil na svůj náklad první biskup
ními instrukcemi, \ydanýmí od biskupa _lirsíka. budějovický hrabě Sciiaaíígotsche. Z ostatního za
sluhuje zmínky, že v bouřlivém roce 1848 rektoo,r
l_vlkáštníoekonom
nikdyjestnebyl
— diecesni
Ustav theolo—
y.jeho ředitelem
biskup
sám; neobdržev dotace včas, nemohl bohoslovce vy
držovati, i musily
třipamátný,je
ročníky domtů.
jemu
tedy
lproicssoři
theolo
ie
přímo
podléhají.
kostelbýti
jest propuštěny
rovněž velice
Do lb848 yl vždy jeden pro cssor bohosloví re Seminářský
v něm biskup Jírsik konal tří synody diecesni roku
ktorem,
za ktlerýžto
neměl zvláštní
žádného místo
platu,až
od
šk. roku
1849 bvli'iřad
zřízeno
re 1863.1873a 1875, zavedl v něm májovou pobož
kt0ia semináře. Dokud byly tři ročníky semináře, nost, při níž bohoslovci lV. ročníku denně kázání
byli proiessoři pouze čtyři; od 1815! kdy b 1 za konají, jakož i v témž kostele od r. 1852 knčžské
veden ročník čtvrtý, bylo piotessoru šest, aod exercicie zavedl, které se v něm každý rok stří
1817 i jeden roíešsor-iaik pro národní oekonomii. davě česky a německy konají. Konečně podotknouti
sluší, že první rektor semináře jos. Novák se stal
Od 1840ažničí zvšichní
proiessořiplatu
byt byla
v semináři
zdarma,
při regulaci
jim za arcibiskupem v Zadru, bývalý stud. prefekt Vojtěch
to strhována olztllthÍCE aktivity (od 1889) od ber
Lidmanský kniže-biskuuBem v Ceiovci, bývaly re
ního
úřadu.kassy,
( o 1825
brali ze
proiessofřinplat
ktor Hais
biskuplemrv Mjradci Králově,
bývalý
pm
seminární
ozději
stud. nd.u) svůj
Co ze
se tessor
bohoslov
ha a býv.
spirituál
učebnéiio plánu tý e, přednášely se fdo roku 1815: kněž. semináře _jos.l'llůlka biskup sve rodné die
v 1. ročníku Historia eccl., Antiquitates sacrae iri cese. Z professorů bohosloví a predstavených sc
troductio iri novum et veins Testanientum & řier mináře byla veliká část literárně činnou; hlavně
meneutika; v 11ročníku: Dogmatica a jus publícum v té příčině jmenovatí sluší bývalého prof. a po
et privatum ve 111.ročníku: iheoio ia moralis, pa zdějí probošta vyšehradského dra. Lenze, spiso
stora.is a kateclietika. Studium jaz_ya hebre' ského vatele dosud žijícího a na slovo vzatého pastora
a řeckého bylo vůli bohoslovců zůstaveno
ehd .“ Iistu preláta dra. Ant. Skočdopole, který dosud,
ač 81 let stár, jc professorem bohosloví a pravou
konán časté
ročně
dvě semestrální
zkouš
azpak korre
zkkouketice,
a hlavní
rozhodující.
Po roce ozdobou semináře budějovického i celé dieces
1815 rozděleny vědy theolo ické takto: 1. ročník:
Historia eccl., Antiqiiitates. ntroductio a dialekty; bývalého prof. Rašku,,ápšrof.dr. Šimánko, probošta
Al. _Iiráka
je asemináři
našemu
konečně,
že aj. dZvl šttni cltí
832
1833 studoval
11.ročník: Herrrneeenutika, jus canonicuin a paea
lil. ročník:
Morálka
adogmatika.
lV. ročník:
,sogíka.
astoráika,
katechetíka
a oekonomie.
R. 1859
učebný
plánz eněn tak že dějiny církevní ve 111.ročníku
se přednášely, právo církevní ve lV. ročníku, dog
matika ve 11.,av 1. ročníku zavedena theol. íunda
mentaiis. Od 1881\vyučuje se filosofii křesťanské,
0od 1872 cvičí se bohoslovci IV. ročníku v methodě
vyučovati hluchoněmé a od r. 1871 konají se před
nášky o církevním umění. Bisku budějovický hrabě
Schonborn rozmnožil počet vyu ovacich hodin filo
os.
a církevního ritu. Hned po založení semináře bylo

mimo

u30 tak zvaných externistů, kteří

v něm bl. .

.oNeumanén, r.11860 zemřelý bisku

\e Filadel ii v Americe. Srvn.
„Biskupský kněžsk' seminář v
190
y

r. Lad. Dvořa,
.Budějovicích“
Dun

Ai
áty
na Moravě. 1.voiomoucký
bískiipein
VilémemPrusiiio
kým enž sizal.
odřbyi
ci
saře Maximiliána ll. vyžádal, vaby řádjesuitský do
Olomouce uvésti směl což mu dekreteem z 25. října
1567 dovoleno bylo. "fomuto řádu odevzdal Prusí

nnvský biskupský seminář, jejžn azákladč volebni
kapitulace od kanovnické kapitolyapři volbě 1565

b zřídil
Mimo"seminář
Pru
sinovský nově
jesuitum
také založ
rávěsvěřil
universitu
bydlili mimo seminář a měli stipendia z náb. ma— uložené
tice, kterýžto počet byl roku 1815 zvýšen na 45. a ústav ku vzděláni mladých synů lechtických, což

vše v prostianně budově bývalého františkánského
zl., (m. v., později 48 zl.
km.onv)a jeden
Pro tyto
externisty
vydánadohledem
zvláštní umístil.
kláštera —
jesuitské
kasárnny
—
Sounšnéjší
or ústavů
naz' vo
aliens
seskéobecně
kon
statuta
z professor
íib byla
lpověřeii
d nimi a musil měsíčně po ávati bisskupovi pi
vydržování
řádu jesuitskému
semnou zprávu. Co se očtu theologú týče, kolísal Vikteilzl.Na
ročních
přijm_ůzpříkzzal
biskupského
statku vš
Smtipendiuinobnášeio

kovskzélho. R. 1579 připojil ke zmíněným ústavuin
počet jich1825,
zprvuže kol
po vydání
dvorního
de
kurátní klerus
má býti
vychová
opageher,
žskj; orvéžska,
seminář plŠvédska,
o chovance
z cizozemska,
vántuv l"t'iomácím semináři, vrátili se v Praze stu ještě
Dánska,
Pruska,
du"ici bohoslovci, tak že jich bylo r. 1826 už 108 oivnska, Estonska a Ruska, aby nabyvše dosta
(p tom zůstalo v ražském kniž. arcib. semináři tečného vzděláni theologického, ve sV)ch vlastech

v10mist2gro
r. 18
1829k ečně
172 bolio), potvrdil
proti protestantjšmu
Zřízení
bohoslšovcebudějovické
až do
apež ehořbo'ovali.
lil. bullou
z 21.všech
lednaústavů
1572
slovců, později
144a t.,d pak"klesl počet jich a císař udolf il. dekretem z 22. března 1581. Hne
v ietech sedmdesátých, později bývalo bohoslovců
rok fřlhiásilo
do pa ežskéiiovědů,
Rusové, 2sePorýňan
a 6 Uhrů.semináře
— Dří\e
kol 120, nyni jich bývá obyčejné kol 100. Z řdá
do první
vých kleríků, kteří v semináři budějovickém studia než v Olomouci kněžský seminář dle předpisů

Aiumnáíy na Moravě

341

sněmu
tridentského
zřízen
vychováván
seminář
5 80 Egkhovy,6
chovanci, zznichž
16 mělo se kněžský
vydržovati
z nadace
roč
byl
kněžský
dorost v(1563)
dómskě
škole.byl,
Kdy
tato škola samostatný
ních příjmů
7,estatku
vyškovskeho, 25panství
z nadacerym
ci
zaiože
byla, nedáděje
se najisto
listinách saře
erdinanda,
22 z ročníhovvýnosu
archivunakapitolního
se o níurčití.k
zmín aVr1276
biskupa Brunona ze Schaumburku (124r5—l2812), níckého a dvoru hejčinskeho, ostat nípak z fondu,
“což v závěti své určil, aby se chovancům dómské
jenž
se
ze
jmění
řádu
jesuitskěho
utvořil.
Nařízením
ne 8. března 1776 přikázán semináři i chrám
školy„ scholárům“ za ministrování při výroční zá
mx
dušní mši svaté za něho
edna hřivna
P. Marie roku
Sněžné
zí. Po
átkem školního
1777 byl seminář zařízen.
stříbra. Biskup jan (1302—1311)zavětšíipří my scho Íesůíítský
lastika o výnos statku šiapanického (l
)a uložil
Správa
pozůstávaia
za
prvního
představeného
5 roč
ním
patl
atem
druhého
představenéhospia
scholastiku, že jessmtmu z vlastních příjmů platiti
vše, čeho stravování, vyučování schoiárů a udržo lem 4007 i. ze spirzitgála a prefekta s platem po
vání dómské školní budovy vyžaduje. Karel ív., 350 zl. a z dohlížítele, jenž temporaííe spravoval.
tehdy markrabě moravský, osvobodil r. 135 ma Na stravování každého chovance určeno ročních
zl. Do semináře přijímali se e'n chovanci, kteří
gistra dómské skoly olomoucké od zmes ych á
vek, papež Alexander Ví. povýšil scholasterii 1492 již jeden rok studií bohoslovnych s rospěchem
na prelaturu, český král Ladislav potvrdil dómské odbylí a trvalí v semináři po tři roky. eiíkož bvlo
škole r. 1452výsadu, že mimon iv Olomoucí žádná v semináři mnoho chovanců šlechtických, vyučo
valo se i frančtině. Prov puknuti války pruské byl
jaináíškola stávati nesmí, biskup Markus Kuen (1553 seminář již r. 1778 do vlšrna přeložen a zde po
1565)
dómské škole
kapitál\
kop ložen rozhodnutím císařovn' Marie Terezie ze dne
grošů
a nadaroval
její vydržování
určil 3000
zl. 500
a snažil
se ji z úpadku pozvednouti, proto v prac0val nové
stanovy & nov řád učebni, dle n hož vyuěovati
ze založeného právě legátu Hamiltonova.
měli: jeden lu |ma |ster,1eden baccalaureus, eden 2000
rtíi se seminář
locatus ajeden au itor, leč marně; škola ne osta Počátkem školního roku
čovala, aby vychbvávaía kněžstvo, jak toho doba
rnad oouOíomuce a byl umístěn v budově zru
žadovaia, proto založen na naléhání kapitoly Vi— šeného řáodukiarisck. Když ale dvorním dekretem
z 30. března 1783 biskupské semináře byly zru
levnem Prusinovskýmr|
tridentského
— Alum allumnátdle
losp tpuernpředpisu
času se koncilu
vyvíjel.
šeny, nařízeno
zbgdování
generálního
semináře
pro
a Siezsk
v Olomouci
a všelíké
nadace
Biskup Stanislav Pavlovský (1579—1598) zakoupil Moravu
a upravil pro něj dva sousedící dom , vydržoval vydány začátkem 0školního roku 1785správě státní.
vlastním nákladem mnoho chovanců, jiné pak pod
Generální seminář
byl
napřed
v biudov
kláštera umístěn
sester ka
rísek,
pozě
pak
poroval. eho nástupce kardinál František Dietrich zrušeného
steín (15 -r1636) rozmnožil základni vydržovací upravena za tím účelem praemonstrátská budova na
kapitál semináře ke stravování 16 nových chovanců Kiáštero--Hradisku, kdež se počátkem školního roku

86 vyučovati
počalo. bydlili
Ředitelem
byl jan Ge
o 10Joínš'nských
tolarů, CísařFerdinandl.
k čemuž pozděi daroval
r. 1618 1785
ještět'
tolarů přidal.
g,sproíes
orů byio7
v semináři.
Ale
konviktu 1624 panství novojlčínské, aby z jeho roč
ního výnosu určit poěetaalumnů půvo u jak ob
čanského tak i lechtíckého ke službě církve a
státu vzděláván byl, kteřižto alumnově v mist—

již"gprvní rok bylo potřebí zakročíti pro nepřístoj

ností, které se v semináři udály.

eemk

še

tření dvorního rady Haana sesazne rektor Geering
a na jeho místo povolán prelát zrušeného kláštera
u Všech svatých, Slavíček a přídání mu dva více
nosti
odVlll.
ostatních
bydžllii
a od papeže
Urbana
v 'sadouoddělené
nadání bylí,ž
emohou
imimo rektoři, z nichž jeden byl siavista josef Dobrovský,
ustanovenou obu a od
dkteréhokoií ebiskupa svěcení
' v březnu 1787 úrad svůj nastoupil a svou
_býti. V téže době odkázalí dva po soobě následu přísností mravní stav semináře pozvedl. Nicméně

jící dómští probošti Martin z Greiíenthaiu ajan
množílry se
žaloby
na nevázanost
chovanců,
tak že
z Gobarů alumnátu celk m.2122000., za něž statek císař
1787
dvorního
radu Zippe
vyšetřováním
Rymníce u Holešova byleznůkoupcn.lDietrichsteinův pověřila shledaio se, že mnozi z chovanců opil
nástupce arcivévoda Leopold Vilém, kníže-biskup ství se oddávali, pořádku nezachovávalí, že byal
olomoucký (1637—1662) rozmnožil dosavadni pocet strava špatná a v' knihovně nebylo děl ke vzdělání
chovanců o šest od něho nadaných, tak že r. 1667 potřebných. Rektor Slavíček byl sesazen a na jeho
v konviktě 80 duchovnic a
mnoho šlechtických chovanců
boyidil Děiíli se na biskup

ské,šlechtické,císařskéa
ežské; tvořili však (p no
ratrstvo a měli svůj v astní
chrám. Příjmy semináře zvětt
šily se značně závětí kníže
biskupa Leopolda Bedřicha,
říšskscho hraběte
z Eg
khů
(1758—1760),
jenž jej
vegsvé
závětí universálním dědicem
učinil, tak že jmění seminární
Jl.88021.v zrtostlo. Po zru

šení řádu jesuitskěho papež.
brevem 2.21 čer nce 1773
nařídila císařovna Marie Ter.
reskriptem z 10. září 1773, aby

aukousk breve jednotli

bylo oznámeno.
'í\ýnkíkollejím
ak zrušena 1kolíej
olomou
cká se seminářem a konvik

tem & dvorním dekretem ze
dne,:_.10listopadu

1775 zřízen

Obr. 120. AlumnM v Olomouci.
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misto ovolán první vicerektor generálního semí 400.000K abude hrazen knížetem-arcibiskupem,
náře tyrskohradeckého Petr Basulko, ale) 'ži po
nábonženskou
a vlastním
jměním alumnátu.
dvou letech investován týž na faru ve St rskuua (Srv
dr. 70:maticí
x_n/mít,
„Das tůrsterzbischóflíchen
rektorem stal se dne 23. srpna 1789]osef obrov Klerikalsemínar ín Olmtítz“, otisk z Zschokkova
ský. ne 4. července 1790byly generální semináře
zrušeny. V olomouckém semináři byl tenkrát jen
21 chovanec. Správa semináře odevzdána arcibisku
povi a seminář přenesen do budov dříve domí
nikány obydlené u fary sv. Michala. arář této fary
Kaš ar Sommer stal se představeným a řídil se
mínř od r. 1791—1813. Z náboženského fondu
určeno napřed 60 stipendií, která později vzrostla
ažn na 183, ale r. 1805 na 156 byla snížena. R. ]on9.
otevřen v Brně Z\láštni seminář a brněnští chovanci
opustili Olomouc, kdež se kněží ro diecesi brněn
skou od r. 1777 vychovávali. Bu ova semináře olo

díla
„Theolo is;_ches
Studien"
1893. Vídeň
). [(:/1.—
2. allumnát
ský.
Biskupství
brněnské
zalo

mouckého nedostačovala, a _proto
ýšlel již kar
dinálteprve
arcivévoda
Rudolf(18 hrabě1831)my
ale
jeho nástupce
Chonakpřelstavbu,
až

ženo bylo_na žádost císařovny Marie Teresie bullou
pae
aV.l edne(ss.5. XllL
ro5. 1777.
předpisu
sn mu tridentského
18 Dle
de ref.)
měl
býti pro výchovu dorostu kněžského s olu zřízen
kněžský
seminářl
čili
alumnát,
jak
se
oby
ejné
Brně
na rozdíl ode lapeeckého semináře nazývá. vježto
však duch dob, který tehdy tolik převratů na poli
církevním a st tnim ve chvatu sobě vlastním způ
sobil, neměl pokdy a nepřízeň doby neměla pro
středkův, aby hned od počátku uspokojivým způ
sobem bylo této potřebě vyh_0\éno, musili theolo—
gové diecese brněnské 1 nařízení vládního konatí

studia svá
na universitě
olomouckéambydliti
domě
kněžském
m, r. 1776
zříze
Kdyžv tamním
r. 1778
1836) Maximilian
mohl dáti plány
a schvkáliti.83Kar
dinál
svob vyhotovití
án Sommerau--Beckh
(1836 universita a dům kněžský bylyl.lpřeloženydo Brna,
až 1853)
1841 přestavbu
nákladem
asi
70.000
zl. r.provedl,
od kteréžžvlastním
doby budova
v od
statě se nezměnila. Ministeriálnímívýnosyzx. 869,
1886a1890 zvýšen počet chovanců pro arcidiecesí
olomouckou na 183, pro rakouský obvod diecese
vratislavské na 27. Na každého chovance platí ná

byl dům kněžský or anisovánD' na způsob pozdějších

generálníth seminárů,e

cž

plán měl zdeb yi

jaksi nazzkoušku pro
ŽřnZa představené vdomé
knéž skem
za vgrofesesor)
na fakultě
ustanovení
byli
vládoua po
tšině mužové
lansenisticky
smý
šlející. Chovancům dávány do rukou knihy janse

nistické, přednášeny jim pov
vážlv

adyo

boženská úbytek.
matice 420
K a dopláncidle
rozpočtu
R. 1899
npro každoročního
chovance ra slušnosti kanonické, a bulla Unigeneituspapeže
kouského obvodu diecese zvratislavské zvláštní sc
enta
r. 17
713 veřejné napadána. V domě
minář ve Vidnavě a zmíněných
stipendií přene kně7.ském zavládl brzy necírkevni duch janseni
všemipronikla
svými výstřelky
a důsledky.
seno
do Vídna
a.všiskupsk',
Když zrušen
bylspráva
seminář
gene ostlcký
rální &založen
svěřena
superio
tom se
pověst
na veřejnost,
podal r. Když
1780

rovl avícesuperíoroví; v cí hospodářské obstarával arcibiskup olomouc
cký Antonín lheodor hr. Collo

s rávce- laik; 1841 zrřízeno místo spirituála a
redo stížnost k císaři _losefu ll. Císař po vyko
2 ustanoven místo s rávce- laika kněz oekonom, naném šetření vydal r. 1781 resolucí, kterou uznal
který úřad dosud se u ržel. Mimo to bydlí v semí
představené
za ospravedlněné
a dovolil alumnům
tbu protestantských
biblí a jansenistických
spísův,
náří jižPísma
od 1820
který dorostu
jakožto rozkázav spolu, aby byla bulla ln coena Domini
lektor
sv.theologickoý
při vychovéadjunkt,
kněžského
z rituálu olomouckého a brněnského vytržena a
vypomáhá.
do r. semináře
1849jmenoval
kníže- arcibiskup
omoucký Až
ředitele
z metropolitní
_kapí
o bulle _Uníge_nitns
zachovávána
přísně šířítel
mlčení. janse
Před
toly, od oné doby vyhradil si sám vrchní řízeni. stavený
Balt
larer, hlavní
za vcrchn ího do
Od 1894 jmenováni o smyslu koncilu tridentského nísm u, povýšte'ří

zSugremia
eríory kapitul
byli:

zorce
vídeňského
alumnátu.
Než již
Šva
utatí infarářu
semínarístícís.
ar depu
Sommer,
.Mi po
čtyřech
letech arcibiskupského
(r. 1782)
opět
universita
a
dům kněžský přeloženy dobOlomouce, při čemž

_chala
181_3),Šr.
fr.rář ),uTo
sv uni ersita proměněna v pouhé lyceum s právem
Mil.hala(1791--(1813—
838_jar Benisch,
Hampelrovněž
(1843—1
máš Bečák (1854
55), Josef Penka (1855—1861), promočním. Hned roku následujícího zřízen bl

však prooobě diecese moravské generální semin ř
v Olomouci v bývalé kolleji jesuitské, z níž
r. 1784 přenesen byl do zrušeného kláštera prae
monstrátského v Hradisku u Olomouce. Jako _jinde,
bvly i v Hradisku od proiessorů, oddaných janse
nísmu a směru ratíonalisticko- nevěreckému, všté
povány theologům nejzhoubnější zásady osvícenské,
'ejíchž následky seezáhy ukázaly v různých nepoo

dr.
osdef
Mikula (1861—186), Al.Demel
lgn. Haas (odlf'Ol)
(1866
1 ),d
r. K.Wisnár(1889—1901),

Věldeckým
snaháma knihovna
slouží domácí
knihovna
asi
14000 svazcích
česká, již
si chovanci
sbírkami založili a jež všechna čelnějši díla litera

tu_ryčeskěoobsahuje. „Literárníjednota“, jež př
třicet let trvá, jest kolbištěm, kdež se cvičí ve
slohu a řečnictvt budouci spisovatelé a kazatelé.

—-rádcich,

tak že císař na jeju.ch vyšetřenou

opě—

jest
tu literární,
kroužek cyrilloapológetickodogmatický,
sociolo
gický,
-meth odéjský,
včelařský.
Su tov ně b)l nucen vyslartl zvláštní komisaře. Po zru
perior
a vicesuperior
probírají
s chovanci pot_ázky
7. morálky,
ze zpovědnice,
z liturgiky
loge
tlky a konají se pokus z homíletíky. Dvapučitelé
Nvučují
obřadům
l„a
ře
itel
dómského
josef
švera, zpěvu posvátnému. Bohoslužbykůru,
konají
se
-ve starobylé kapli sv. Alexia, 'ež byla kol. 1380
vystavěna a v níž se po třícetilet válce bohoslužby
pro českékatolíky konaly, proto též kapleta „če
skou kaplí“ všeobecné slula. R. 1910 byla alumnátní
budova přičiněníma z veliké části | náklademj. xc.
knížete arcibiskupa olom. dra. Fr. Bauera na jižní
straně 0 prostranné křídlo \; čáře a ve slotuido
savadního průčelí rozšířena a v této nové části
upraveny dle odborných rozvrhů samého knížete
arcibiskupa olomouckým stavitelem Hubiíketn mist
nosti pro knihovnu, pro odborné přednáškya pro
církevní museum diecesanní. Náklad rozpočtěn na

šení cigenerálních
cí_sažřemdo
Leopoldem
1790
byla
ům kněžskýseminářů
opět přel
Olomouce
a
určena proň budova kláštera dOÍlelínl'lÍkállskéhO.
Theo

logové brněnští dále konali studia v Olomouci.
Tomuto prostavu,
diecesi
nepřiměřenému
škodlivemu
jenžbrnětlískou
m v zápětí
citelný nedoa
statek dorostu knězskébo lv diecesi tak rozs áhlé,

učiněna p_řítržzřízením samostatného

semí

náře
ústavu theoloo;,štckého
v šším arozhodnutím
císaře rantíškal. \ zeBrně
16. sr;nej
na
...

05. Počet chovanců v listině dotační stanoven

byl na 80 a krom

0 na dol20)učtyř let p_ovo

lena stipendia
nový ústav
určena
ud0\a jénště
bývapro
éhodalších
kláštera dominikánského,
kde po různých opravách a adaptacich 4. listopadu
1807 školní rok byl zahájen. J_ezto však budova
byla menších rozměrů, mohli býti s počátku uby
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tování v ústavu pouze 64 chovanci; ostatní mu měl původně dle norem pro ústavy theologícke'

vRakousku
platných
čtyřikanonické
stolice, asdtogro
sAilijako
první a-ě
rok ubytováni,
mimo a. biblické
studium
m, pro jen
právo
]i
vtaké stipendisté
externistémbydliti
ohil bytl\
nami církevními, pro doogmatiku & pro morárlku

fcdnáno
opětovně
(jakooltd
a 1825)
rozší
em budovy,
než bez
zvýsel "1821
Teprve
za obiskupa
Františka Antonína Gmdlacl“5832—1840 by1 nej
vyšším rozhodnutím ze dne 25. dubna 1834 počeet

s pastorálkou. Teprve r. 1814 dekretem dvorní
studijní komise ze dne 23. září byl povolen druhý
professor ro biblické studium, ammorálka a pasto

vnitřních
zvýšen
752521
zsoučnasné počet
leny navyučova06
dvě salmostatné
stolice, tak
že
externích chovanců
stipendistů
ze 36nan825
Byly rálka
odtud rozd
na ústavě
professorů.
Vedle

ovšem doby v nichž ani plného systeinuisovaného toho bylo přednášeno také ovychovatelství a hospo
počtu 75 chovanců nebylo dosaženo, jako zejména

Dalším
postupem
provedeny
na zmčny,
ústavě
po
ocroce 1
kdy počet alumnů nápadně klesal, dářství.
theologíckém
v rozvrhu
přednášek
v celbyly
u jen
tak že 1861 bylo jen 31 alum
mnů. Zrizením chla ak jsou obsaženy vpřípise rakouského episkopátu
peeckéh o semináře 1853 biskkpuem Arnoštem Ant.
c. k. ministerstvu ze dne 14. června 1849 av pří
pise ze
e 15. čer
ervna 1856. Aby se theologům
Selhalířotschem
r. 1864 obrat
k lepš
než (1842—1870)
branný zákonnasta
z 5.1 prosince
1868
< “<
paralysoval blahodárný účinek tento, tak že již
chetskému,nařidi
biskupnávodu
Karel kNottig
důklařdněljšiho
vyučování osem
kate
1872 nastala druhá perioda, v níž počet alumnú dostalo
1. ročníku
křesťanská
ze871/2 přednášelnab
.
87,1balby polčinajíc
školním
rokem
podž číslo
a to
v letech
1876
aklesl
18783
na 44systemisovaně,
chovance
1881
počal však
znovu počet alumnův utěšeně vzrůstati, tak že na př. paeda googlka (2 hodiny [týdně), v 11.ročn ku metho
odinř),rov 111.ročníku katechetika (2 ho
1888 bylo 145 chovanců, kteří ovšem z veliké části dikaá
v později čniku
tika b ('ly zásluhou
hodiny).
umístěni býti musili 'ako stipendiste' v semináři doinčy)a
tvři léta
(1875)kateche
zavedeny
chlapeckém. jezto bu ova alumnátní po všech pře
stavbách a adaptacích čím dále méně vyhovovala protéssora dogmatiky atundaamentálky ra. jos. Po
spišnila
šky o křestanské
hodiny
moderním požadavvkúm zdravotnním & paecadg
né), předn
jež nepřetržitě
trvaly, až filosofii
konečně (2
počátkem
gickým, jevila se vždy naléhavěji potřeba nové školního rooku 1899/19005 stemisována samostatná
učelně budovy alumnátnl. Neúnavně snaze bissakup stoolíce pro křesťanskou filosofii a fundamentální
theologii (9 hodin týdně). Vedle toho konají se
brněnského
dra. Františka
Saleského vyjednáv
Bauera 31882
až
1904) podařilo
se po dlouhých
nich
dr
zvláštní přednášky o církevním umění
(1 hod. týdně), dále zřízena r. 1906 při ústavu do
s c.k. ministerstvem
kultu
vyučovámnídosíci, že
povolena
stavba nového
a-ua nákla
sociologie, a konečně
Započata byvší r. 1.901 byla r. 1903 dokončena, centura
školního praktické
roku 1908/9krprooh1ubeni
studiapočátkem
dogma
tak že 14. října po slavném vysvěceni nová budova
tického připogenae
řádné dogmatiky
stolici ještěvěnuje
zvláštní
do
mohla býti odevzdána svému úu.če| —Ač nebyla centura,
tak e se kstudiu
v celku
úplně provedena podle původních mnohem veliko
13 hodin.
předmětyn
se
ústavě jako
dialekty
semitskefovinnécťřednášeji
(2 h my) a konaji
lepějších plánů, náleží přece mezi nejkrásnější bu na
dovy alumnátnívvRakousku, apoložena jsouc v nej přednáškyovyučování hluchoněmých. Aby set
zdravéjší částí města a s ojena s rozsáhlou za logům dostalo návodu k práci vědecké, zřízen byl
počínajíc druhým semestrem
1908 bi lický se
hradou svému.
vyhovujeježto
až na
nustnostinové
knihovní Vdobře
určení
opatřením
na
minář, kPráce
němuž
post uépem
přistoupí
semináře
další.
včdeck
účastnili
se aještě
účastní
v no
stala
takézaEotřeba
zvýšiti
systemisovanýu
počet 75
alumnů,
ájeno bylo
jcdnán
nís c. k. ministerstvem
vější
theologickeho
velmi
čile adobě
přispprofessoři
1i svymi ústavu
spisy značně
k obohacení
kultu
a
vyučování,
jehož
lvýsledek
b
|,
že
počínajíc
.elned
olena byla Jota ce
české literatu theolo
ogic
c.ké—Knihovna ústavu,
oby no
a umnův. —I.Úř ad prvniho představeného zasotával k vědecké pr ci nezbytná, byla až do do
s počátku jeden z kanovníků kapitoly kathedrální vější v celku jen skrovná. ježto v dotaci nebylo
na ni pamatováno, byla odkázána těřmé jen na
dary a odkazy dobrodincúv. ještě r. 1880 měla jen
Ékožto
zástupce biskupův
vrclmi komisař
ústavu.
ruloíýpředstavený
neboli avicerektor
řídil domácí
mil

střední dozor na kázen
„P

domáci řád. Dvornim dekre
teem z 2:1.dubu a1814 zřízen
byl úřad spirituála, kterému
svěřeno asketické vzdělání a

vedení alumnův a jenžz
roveň stal se prvním před
staveným domácím, vicerek
tor pak dru
Výnosem

ordinariátnim z 21. září 1853

bylo všaksvěřeno
duchovnídruhému
vedeni
aumnú
představenému, řízení oeko
nomie a
představe
nému prvn imu. První před
stavený má odtud titul re
genta, druhý název spirituála
a vicerektora. Poněvadžzpři
značném počtu alunmů jevilo
zřízeno počátkem
misto třetího předsrtaveného.

— L'.stav theologický,

s a-em

zároveň

znzeny,

Obr. 180. Alumnál v Brně.
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1988 spisůvo4l47 svazcích. Od té doby však hoj knihovny v místech nábožensky nebo národně
nými odkazy a kou í rozmnožena značnou měrou, ohrožených. Máme-li to vše na zrete li ap priome

tak že nyníčítá na 0000 sms

ve 20000 vcazich. neme—liještt,ě že z a- u 7-ho vyšla řada kněží pilně

Vedle ní je v u-ě tak zvaná česká knihovna boho
slovcti, kterou si bohoslovci sami založili a svymi
příspěvky rozmnožují. Čítá 3615 knih ve 3892
svazcích. Veliký vyznam měl a. brněnský pro
rozvoj ducha a uvědomění národního na Moravě,
o němž v době jeho zřízení
.
nebylo tu
téměř ani potuch. V duchu vlasteneckém působil
na theology hne od očátku roiessor studia bí
blického augustinián r. Fili
hp eděle,' enž z části
iiřednášky česky konal, později (r. 18 ]) však pro
některé nesprávné, nauce katolické odporující zá

pracujících jak v oboru _duchovníspráv, tak | v ži
votě spolkovém, ano i na poli liter rním, třeba
doznati, že a.
o celou dobu dosavadního

domí protessury
národní mezi
thcol
yprobuzeno
Čechem
sady
zbaven
b_yl.Trvale
bylo však
vě
Františkem Cyrillem Kamo)elíkem, je_nž \stoupiv
do a—uutvořil snnkolíka jinými theology
kroužek k pěstování jazyka mateřského a literatury
české a založil českou knihov.nu Knihoma stala
se za nedlouho zásobovatelkou českého Brna a
okolí, a. pak střediskem českého ži\ota a ohniskem
slovanských zájmů. Po vystoupení Kampelíkově
z a- u r. 1833 duch národní ponekud ochabnul, než

scholastikovi.
Urban ,bisskup
wroclavsk)?,na
5\ ůj náklad vydržoval
žáky iučitcle.
\ pččivloastní
voý
chovu dorostů kněžstva značné účastenství měly
a'isté i kláštery Se zřetelem k ustanovením
Ššěmu lateránského 1102 a 1215 nařizzuje synooad
arcibiskupa Peikyz r. 1237, aby byly pri kostelích
zakládány školy: „statuimus, ut omnes ecclesiarum
rectores, sive plebaui per universnm dioeceseos
polonicae gentis constltuti, pro honnore suarum
ecclesiarum et ad laudem Dominicam habeant
scholas“. V klášteřích zprvu po dlouhou dobu

nových nezapomenutelný
vzpruh nabyl, k_dy7.s
r. _1837t.,j)
stal ežu
profes
sorem
Fr.sSuši
ne

únavné jak v kolleji, tak mimo kollejvposvátný zápal

gro
ocírkev a také
vlast vpůsobily
posluchačich
svých rozněcoval.
lahodárně
na rozvoj
uvědomění
národního slovanské akademie v a-č o
konané, kterých se účastnilo i české obecenstvo
brněnské, a při nichž konány vlastenecké promluvy
s pě\eckými a hudebními produkcemi. Roku

trvání
svého
věrněypnnil
vznešené
svoje908
——
'\ammur,
Dějiny
alumnátu
brněnnsEosiání
ho Brnol

Halouzka, Pohledy do života církevního a vlaste

ar
neckého__Ug
na Moravě.

(„Vlast“ r. 1908. Str. 1328 n.

Amin“
v Polsku. Také v Polsku bývaly
školy pnrotdorost kněžstva při chrámech kaihe
drálních, svěřené péči členu kapitoly kathedrální,

bývalo 7.vvkem svétiti na kněze jinochy nedos
tečnědoplňovali.
ještě vyučené,
kteří
vk1á_šteře
vzděláni
své
Kněží
ti pak
s mv'alm
vědomos
tmi
u lidu úplně nevzdělančho vystačili i_iplně, zvláště

zbožnosti.
1 pozdě iještě
z nedostatku
dyž vy7_.namenáva|_i_
se hlubokou
vírou adobrých
vroucí

učitelů vyskytovali sle často kněží nedosti vzdělaní,
nač 1408 \ statutech svych naříká oiiiciái krakov
byly však 7. nátlaku policie zakázány, po té boho ský Jan Szafranicz. Znamenitý vliv na vzdělání
slovcům zabavena od představenstva a-u i česká duchovenstva mělo založeni akademie krakovské
knihovna.cNicméně
uvědomění
nemohlo
býti
již
utlum 0. Zaa-u
vycházelinárodní
dále kněží
vlaste
necky uvédoměii a kolem Sušila utvořila se. dru
žina kněží spisovatelů, jež vedena ideou eyrillo
methodějskou stala se směrodatným činitelem ve
vývoji literatury moravv.skč Nového rozmachu nab 1
duch národní v a--ě po roce 1848 theolo ům vr

__zvláště dovolil,
když papež
Bonifác iX.byly
dekretem
z(l 364),
11.11397
aby vykládány
na ní
i naukzyátlheologické. Akademie ta stala se matkou
všech ostatních škol. Z akademie vycházeli dobří
učitelé, kteří povznesli i školy ostatní. 0 vzrostu
nauk v duchovenstvu svědčí akta kapitol, doku
menty církevních úřadův'i klášterův. Akademie kra
kovská požívala v duchovensivu veliké vážnosti;

cena směli
to česká
knihovna řeči
a r.konati
184
846_opět
tovoleikio; tak _nazyvá ji prov. synoda z r. 1621 „an_tiquum
\ mateřské
probatickák
záni a ka__teche_sc.ještě utěšenější rozvo jevil se
%ťastnéhora1josefaPřičiněnim
boiioslovců
Klímy založen
domáci'ladimíra
časopis

seminarium et ornamentum.

Synody nařizovaly

sbírky
ni a dbaiy
její reformu,kbiskupové
i kněží pro
zakládali
při ní oburs
a i jin
odorp
bohoslovecky „jaro“, jež následující rok proměněno vali jinochy tam studující.
_výchověkkandidátů
kněžského stavu sloužila také škola poznaňská, za
v dvojyazyčnou„„Concordii“. Po odchodu V1.Šťast
ložená
biskupemjanem
Lubraňským
1519,
stvrzelná
ného
bohoslovcůn
zanikl, než
již králeui Zikmundem |. 1520. Slovem až do 0
r. 1866asopis
byl obnoven
pod ání __čas
„Museum“
atrvá
odtude ar__iepřetržitě,čitaje
e43 ročníky.
Vedle
v němž síly své"jižv
zkoušejí
ríšti pracov
nici isiterárnia v němž se ponenáhlu spojily ušlechtilé

snah ntéměř
vsech
hohoslovců
slovanských,
i'ispě
ě.r 1877
založená
„literární
jednota působí
boho
slovců brněnských“, tak zv.„Růže Sušilova“ v.t.),
v níž se bohoslovc1 Sdružiii, aby za heslem uši
loovým_: „Církev a vlast“ pokračovali ve vzneše
ných jeho ideách 'a pěstovali a šiříil ideu Sušilpvu,
ideu eyrillo- methodějskou. Po roce 1878 rozvětvila
se ponenáhlu „Ruže Sušilova“ do všech seminářů
českých, ano i do mnohých sI0\anských,a usku
tečnila tak aspoň v zárodkuujeden z ideálů Suši
lových: součinnostslovanskou. Nemenším zdrojem
nadšení
pro
společnou napráci
se od
1877
p_outi bo
hoslovců
Velesthaiya,dč
kder. časo
vými přednáškami skýtá se theolorrum širšího roz
hledu o různých otázkách nábožens ých, kulturních.
literárních a Sociálních, a sezpamuje se i intelli
gence laická se snahami a prací jejich. Ušicchtilým
projevem nábožěnského a vlasteneckého smýšlení

sněmu
tridentského
(1563), a místy
později
ješltž,
akademie
a školy kathedrální,
ano ii farní,
výlu
samy dodávaly diecesím kněze pro duchovní správu.
Kandidáti kněžství vykazovali se vysvědčením
magistra
o svých vědomostech
a vzysrvědcenim
o svých mraveeh
(Statuty krak.
r. 1408 i nfaráře
dy
zkoušeli je arcijáhnovč anebo delegáti
an'cib. haskieho a
ději, a
. stol., hojně vhodných kandidátů dodávaly
vyšší
školy vybírali
jcsuitův si& biskupové
piaristů, znejschopnější.
přihlásívších Ti
se
solventů
pak po tři měsíce bydlili pri kaihedrále, aby ři
učiii se zpěvu aoobradům. Neri
ní divu, že zvl ště

v době,kdy do Polska počalo vnikati protestant

ství a b 10 tudiž nutno. aby duchovenstvo vy
nikalo u enosií, obzvláštní péče věnována byla

akademiím
aškolám N_a
5jich povznesepí _aretorm_u
naléhaly _prov.synodyl
skupům i opatům kladly5na srdce,b studující avše
mo7ně podporovali. Tak praví syuo a prov. 7.rok u
. 1532: P„raelatorum officlum et abbatum debitum
theologůje
nihoven
venkoosv téžodborprozřízo
r. 1875 založený vání
a r. 1878
s „Růží esse, magna ratione sacra synodus censens et
Sušilovou“ yspojený. Úkolem jeho je zakládati cxistimans, suasit omnium sententia, ut in repu
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blica ecclesiastica viros erudítos, maxime in sacra
pagina et canonibus versatos habeant ; ut primores
et praelati, pauperes studere volentes in studns
foveant, vel ex pietate expensis iuvent. Abbates
vero pro debito officío suo monachos aptos ad
studia ín gymnasíis studere faciant, ut sanctae
religioni et statui ecclesiastico nunquam desint
o eraríi et protectores praestantissimť'. Za týmž
ú elem již 1449 statuía kapitoly poznaňské nařizo
vala dávati alumnovi studujícímu na akademii kra
kovské 6 hřiven, studu'icímu pak v ltalii 8 hřiven
ročně. Po nařízení sn mu tridentského zaklidány
b 'Iy i v Polsku semináře, a to nejdříve vm stech
protestantstvim nejvíce ohrožených, v Braunsoergu
a wmclawku. Ano, již dvě léta před ukončením
sněmu trident. provmc. S'noda za arcib._ Prze
rembskíeho naléhala 1561 na zakládání seminarův:
„Statnít praeterea haec s. synodus, ut singuh Rev.
locorum Ordinarii curarent, ut ín ioco aliquo dtoe
cesum suarum commodo collegium ínstítuerent,
in eoque certum numerum scholaríum, de v1ctu et
amictu providerent, ac stipendiis certis illos, qul
ingenio et diligentia in discendo praestarent, c_on
tentarent. Ex quorum numero aliquí successnve,
iuxta uniuscuiusque aetatem et quaiitatem, a_d
sacros ordines promoveri, et post susceptos ordi
nes, ad ofíicia et munia ecclesiastica obeunda,
beneíicíaque provehi possint. Hac enim ratione
certum scmínaríum idoneorum clericorurn haec
s. synodus íuturum esse sperat.“ jen vyjímečné
na dvou synodách, lvovskě 1564 a hnězdenské
1577,vysk tly sei názory há'icí dosavadního'zvyku
vychovávai klerus ve ško ách kathedrálmch, a
spolu pochybnosti o tom,
a v Polsku . F_a
s rospěchem zakládati ústavy, jakých Sl preje
sn rn tridentský. Ale všechny ostatní synody polské
snesení tridentské uznaly za vhodné a Sllblly pečo
vatí o to, by uvedeno bylo ve skutek. A jakyzmkjy
semináře založené a nadané 7.příspěvku blskltpuv
i kleru; některé diecese měly jich několik. asto
však nedostatek peněžitých prostředku o_chromoval
rozvoj seminářův; časem inaléhavá potreba kněž
stva pro duchovní správu nedovolovala ponechá—
vatí kandidáty dlouho v semináříc rt. Vyučování
v semináři mělo na zřeteli prak ické uvedeni

kandidátů do života ipovinuostí ímé ských Před
měty vyučovací od ovídaly celkem na ízením s_něrnu
trid. ; bývaly obygejně výslovně vyt eny v listině
nadační nebo v stanovách, někdy
v dekretech
synodálních. Hlavní váha kladena byla na katechi
sování,
posvátné
řečnictvi,
obřady, erá
zvl.pred
_pri
siuhování
sv. svátostí,
a nazpěv,
mravouku,
nášena byla hlavně způsobem kasuistickým; také
poučováno o církevním kalendáři. Synoda krakov
ská z r. 1601 zavedla také theologií polemickou
(.elucidationes controyersíarum de íide ocumhae
reticis“), synoda varminská 1610 klade duraz zvlá
ště na katechisování a nařizuje, aby ajumnové
chodili katechisovat do chudobinců, špitálu a bliz
kych vesnic. Vzhledem k tomu,- že školy jesuitské
a_piaristické dodávaly alumny s dostatek již po
trebnými védomostmi theoretíckými vyzbrojené,
mohla býti v XVili. stol. doba pobytu v alumnátu
krátká. ohyče'ně dvě léta, ano ipouze jediný rok.

Odp.
1800 však
la byl
v semi
nárt tříletý,
po r.již1 z ravi
čtyřletý,
odpogšé
1
pětiletý,
ano po r. 1880 jest místy až 1 šestiletý.

minář umístěn byl v oddělené části kláštera. Roku
1899 vystavěna pro seminář blíže dómu budova
nová a vedení svěřeno kněžím světským. Alumni

navštěvují" ' ' ' ' ' “
'
", ' '
'*
Numerus íixus: 50. — 2.1vovský má rektora, vice
rektora, spirituáia a 2 studijní praefekty; alumnové
studují na theol. fakultě lvovské university. Nu
merus tixus (od r. 1869): 88; r
0 k žádosti
arcibiskupa bylo dovoleno 3 alumny posilati na
studia do inšpruku. Vletech 1891—92byla budova
semínářská rozšířena. R. 1818 k žádosti lvovskěho
arcibiskupa Ankwicze vzhledem k nedostatku du
chovenstva dovolila vláda, aby přijímáni byli do
lvovského semináře kandidáti z Čech a z Moravy.
A tím se stalo, že mnoho Čechů působilo v du
chovní správě diecese Ivovské; a 0 i v čele jejím
stál vletech 1835—1846rodilý ech, arcibiskup
Frant. Pištěk. — 3. przemyšlský. V Przemysiu byl
alumnát již v XVií.- stol- zrušen r. 1783, kdy ve
Lvově zřízen byl seminář generální. R. 1818 byl
aiunmát przemyšlský znovuzřízen a při něm spolu

i diecesnídómské
theoio ické
učiliště.
spolu
členem
apitoiy;
jemu Rektor
ve spr gest
vě nápo
mocni jsou vicerektor, spirituál a dva praeíekti.
Professorů jest osm. umerus fixus alumnů: 85
zal. 1826,
A r. 1900 bylo jich 76). — 4. turnovský,

zprvuve jen
pro malý
počet Frant.
alumnůPi žostatní
studo
vali
Lvově),
přičiněním
těka, jenž
byl
v letech 1832—
biskupem tarnovským, povo
lena 1834 stavba semináře, jenž by pojmouti mohl
všechny kandidáty kněžství z diecese. Nový se
minář dokončen 1837 a otevřen roku následujícího.
Numerus tixus alumnů (od r. 886): 64. Na theol.
učilišti působí 7 professorů a docent pro kateche
tiku a methodiku. — B) v pruském Polsku:

1. braunsbergský (bruněvský,

díec. varmijská

[Ermeland]). vedie wloclavského nejstarší seminář
polský, založený kard. Stanislavem Hosiem, bisku
pem varmijským, a potvrzený papežem Piem V.
1571; řízen byl jesuíty. Existuje dosud pod jménem
„Lycaeum Hosianum“; má tři ročníky a osm pro
íessorů; 1900 bylo 42 alumnů světských („alumni
laici“). Absolventi pak přicházejí na rok do se
mináře majícího rektora a vicerektora; v semináři
tomto b 10 1

23 alumnů („alumni cierici“). —

2. hnéz enský. Od r. 1836 klerikové arcidiecese
hnězdenské a poznaňské studují tří léta v semi
náři poznaňském, odkudž na praktický výcvik, zpra
vidla rok trvající, přicházejí do Hnčzdna, kdež také
obyčejné přijímají svěcení na kněžství. Seminář
hnězdenský má regenta a dva protessory; řídí se
stanovami semináře poznaňského. —3. poznaňský.
Na založeni jeho pomýšlel již biskup Adam Ko
narský na s nodě r. 1
a v závěti své k tomu
účelu učinil r. 1574 značný odkaz. Seminář otevřel
nástupce Konarského biskup Košcielecki, zavázav
opaty klášterů v diecesi se nalézajících k určitým
príspěvkům. Pro setninář zakou n dům, v němž
alumni bydlili,- na přednášky c odili k jesuitům;
když pak 1613 obnovena byla v Poznani akademie
zv. Lubranská (zal. biskupem ]anem Lubranským
1519 jakožto filiálka akademie krakovské), chodili
alumni tam na přednášky, vyjímajíc theologii, které
vyučoval jeden z místních kněží. Z nedostatku peněz,
zvláště když opatové dovolávajicc se svých výsad
příspěvky dávati odpirali, seminář hynul. A tak v le
tech 1664—1674 a i potom ještě nebylo v semináři

_ Aiumnáty v oblasti oiskěho národa ani jediného alumna. A později, když obětavostí, zvl.
lsou tyto:A)vrakouském olsku:l.krakovsk , biskupů a kapitoly důchody se rozmnožily, nastaly

zal. 1682 biskupem janem Malachowským, byl 0
T- 1899 v krakovském předměstí Stradomu v klá—
Štere kongregace kněží missionářů sv. Vincence
_zPauly, jichž vedení byl svěřen; v čele stál rektor,
Jenž byl zároveň superiorem kongregace; jemu
k ruce byli: vicerektor, spirituál a prokurátor. Se—

doby válečné, které jistiny ty z valné části pohltily.
V prvé pol. XVIII.stol. biskupové Szemhek a Czar
toryski trvání alumnátu zajistili majetkem statkovým
R. 1720 b lo íundováno v semináři 20 míst; kurs
stanoven yl na dvě léta, ač později býval pobyt
alumnů v semináři i kratší, ano i pouze jednoletý.
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9 professorův a 100alumnů; kurs jest šestiletý. —
,zal. 1582kardinálem _lirímRadzíwillem,
až _do 165 pod správou jesuitů, potom kněžísvět
ských, od 1744 komunistů (bartolomitů), ale počet
3léta; učebnýmipředmětyt-yly: Písmo sv., dogma alumnů býval malý, poněvadž kandidáti stavu du
tíka, morálka, eirkevnl dějiny, homiletika, přislu chovniho raději studovali na vilenskč akademii (v. t.),
hování sv. svátostmi, obřady a zpěv. Povvypuzeni kdež dosáhnuvše stupňťn akademick''ch snáze do
lazaristů vládou pruskou r. 1835 odevzdáno řízeni
semináře kněžím světským, a jelikož nebylo dosti sahovali duchovních beneficiki._lesuit měli přiaka
demii svuůj„alumnát papežský , v němž bývalo 20
u; po zrušení
řádu jesuitskéhoí
svěřen
vhodných
sil několik
domácíchpovo
k zastávání míst Cproiessor
byl 24a
tento alumnát
hasiiiánům;
r. 18102 zen
na
ských, bylo
ka (mezi až
1842 po pře
nimi i Alzog). V následujícíclh rlletech alumnát zdárně jeho místě „seminář hlavni", kterýž
v,zkvétal potom v době „kulturniho boje“ na čas ložení akademie do Petrohradu b | rzrušen. R. 1687
uzavřen. Nyn
nímá :'iprolessorů a 113alumnů. Péčí otevřeli lazaristč ve Vilně semin ř pro své kleriky,
arcibiskupa Stablewskěho vystavěna b Ia ro do něhož přijímali i kleriky světské; seminář ten
alumnát nová budov — C)v uskěm
018 u:
až měl
do seminář
potlačeníprofes
kongregace
jejich r.a svět
1841.
1. klelcký. zal. r. 1726bisk. krakovský Konst. Sza trval
R. 1900
soru duchovních
wlo
níawski pro 12 kleriků světských a ro 12 kleriků ských 9, alumnů 90; kurs je 4letý.
z kon egace komunistu (bartolomitu), jíž svěřeno clawský (diec wloclavskán. kujavsko-kalisská),jest
veden semináře. Představenstvo sklá alo se z re
nejstarším
seminářem
polským, pro
byv24arm1y.A1e
zaalluo
ž
569
biskupem Stan.
Karnk0\\ským
ktora
a čtyřěproicslsorův.
Vstupujíci
kaandidáti
měli z nedostatku prostředků peněžitých ústavubrzo zase
býti nejmén
staří.
urs trv
dvě léta.
Zprvu
]byl
pouze
jediný
od professoři
r 1749 dva.a 9. vllensk
R.
1781
by11
v sem
minář iroiessor,
pouze dva

%)T'i
min , aby
alumnát
povznesl,Studium
biskuptrvalo
At.
Oeckýaium
svěřil
jej 1781
lazaristům.

zanikl;
r. mináře
1595 posílali
biskupové
kleriky
Vodobě válečné
za lazal'et
avnedood sem
poznaňského.
R. 1619
byl sve
za
.Později r.1809510u7.il
byl rozšířen aalumnšt
počet alumnů
do hla
ál vý e 70. Roku 1865 statky alumnátu zabrány
Wolucktéoho
seminář
zase
riezn. Ale
i pot mbý\
al sem
mve
inářWloclawku
pro nedostatek
státem, jenž potom alumnátu vyplácel roční důchod biskupa
7650 ntblů. V letech 18 -98 alumn
nát byln ačas pravidelných důchodů, zvláště v dobách válečných,
bez alumnův i bez prolessorů. Roku 7l9 bis
zavřen;- v té době studovalit>alumni diecesánní v ji Szanlawski svěřil seminář lazaristům; seminář měl
ných seminářích
nani kovnenský
(Kovno)
v bývaléruského
diec. žmulďskč, —
kovnenskě pouze 12 alumnů, : nichž 4 měli zn tl jazyk ně
(samogitskél. Biskup žmud'ský Vojt.niříPietkiewicz mecký, aby působiti mohli v diecesi pomořskě.
učinil roku 1574 odkaz na v držováni 12 alumnů S potřebami časovými vzrůstal i počet předmětů
vakademii vileňskě; biskup elichar Gedrojc za
vykládaných
atudíž
i počet r.proiessorlú.
ložil alumnát při sídle svěm ve Vomách (Worniach); Původně
byliv semináři,
pouze dva
protessoři,
18 bl
jich již pčt.
1,864 kdypolská provincie lazaristú
alumnát ten spolu se stolicí biskupskoulpřenesen byla potlačena, přešlo řízení semtnnáře do rukou
se nalézá
— 31 blinský,
bbyllddo Krovlna,kdež
od dosud
vedením
kněží missionářů,
od

dob rsvěřen kněžímksvětským má 6 rpoofessorů
taem
46 aAlex.
umnů.
—
Ikucý (žitomlrský),
zal. bisku
Wychowským
(2. 1,714) řizený
zpr\ u
_artoiomity,později kněžími světskými, zreformován
bisskupcm
Turs
rským a 1798
obsazeneprotessory;e
zruš.
řádu
jesuitského;r
nesen do litomira,
6 byl uzavřen, 18817.novue otevřenn; má pro
fessorů kněží, 60aiumnů; kurs pětiletý. -—5.piocký.
VPiocku zamýšleno založiti seminář již na konci
_XVl. stool., leč potom záměr ten poz měněn a se
minář založen v Pultusku, kde biskupové nejčastěji
přebývali Seminář pultusský svěřen jesuitům; by
valo tam všakj en málo alumnů. Teprv
1710
založen byl seminář v Plocku a řízení jeho svě
řeno lazaristům. Synoda plocká 1733 ustanovila,
by bylo 12 alumnů v Plocku a 15 v Pultusku. Po
zrušení řádu jesuitskeho přešel seminář pultuský
ve správu kněží světských, az r. 1865 sloučen byl

kněží světských, jichž0sižreg4eniemjeest 8. Alumnů
bšgo nejvic
e r. 1888,taolul
lčejně
jich býva
Stát poskytuje
nnlátu ob
ro ni
důchod
7500
rublů. Protessoři alumnltu vydávají od roku 1909
časopis „Ateneum kaplanskie".
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l. zeáhřebský („Nad

biskupsko sjemeniste v Za rebu“) Bisku ství zá
hřebské založil koLr .1093 u ersky král sv. adíslav.
O tom, kde a jak se \zděiávalo duchovenstvo tohoto
nově založeného biskupuství, není žádných z ráv.
Když však sněm lateránský lll. r. 1179 v kan. 1. na
řidll: „ut
eres clertci intormari possint, in
qualihet ecclesia cathedrali magister constituatur,
cul competens beneficium assigneiur, qui graatis
doceat“, stanovila ka itola záhřebská, že učitel,
jenž bude zdarma vyu ovati mládež seminářskou,
má míti na všelikých důchodech kapitolních (peně
zích, obilí a vině) týž podil, jako každý jiný kanov
ník. Tuto první seminářskou školu navštěvovali
pouze ti jinoši, kteří se chtěli věnovati stavu du
se
seminářem
v
Od potlačení
1864
představenstvoo
scamoskládá
se : kn lažzíaristů
svět chovnínmu. Chovanci učili se tu čísti, psáti, zpí
ských. R. 1900 bylo alumnů 67, protessorů 10; skurs vati a latinskému jazyku, z bohosloví pak "enom

jest šestilet'. — 6 sandomierzský, studium
mpěti

tolik, aby éseznali
hlavní nauky
Takov
byiy
leté: kurs pripravný trvá 1 rok, filosofický r0vněž seminářs
školy záhřebske
stálevíry.
až do
XlV. stol..

rektorem
kdy uspořádaly
v jiných dělily
městech
a1rok,
vicertheologickýSIěta.
rektorem jest 7, Pmuiessorůspolu7s
nů
sesjnk
ských. Tu sek tak
školyjakseminářskě
se
až evro
na tri odděleni: grammaticaiia, kdež se probírala
(diec.
augustovlskán
nůsejnskrán),
zal.21826;založen
msá7propři latinská slova a s ntaxe, iogicaiia, kdež se řed
fesso
orův
a 76a
— 8. varšavský,
nášela rhetoríka a ogika, a theologii. Grammattcalia
tehdejšímKk0lleglálnl'rll,
kostele se přednášela ráno, v poledne logicalia, odpoledne
sv.
proboštanyní
janakathedrálním
Szcuky a kanovníka
Šwinaioleche'hor. 1682. Prvotníiundace stačila pouze cvičila se mládež ve skloňování, by se naučila
na 6 alumnů; arcibiskup Szcmbek rozhojniv důchody latině: „per quas deciinationes pueri redduntur
semináře rozmnožil počet ten na 15. Alum tbyl facíles ad proerf endum latinum". Theool ie se
pod správou kongregace kněžispoieč. životaa(bar
toiomitů), po jícchž zrušení 1839 obdržel alumnát gřednášelao naposled. Kromě bible s vysvětlivkami
ten

atikya

morálky mimo Petra L(Hbilo

představenstvo
skládající
sečz knězi
ch; byl
po ze
bar sv.
a lňavnřctrakltátŘ ezestudiu
Summy
sv.práva
Tomášen
zrušení
akadeemie
varšavsk
(v. t.)s\ětský
umístěn
círk.
sloužilo
v bývalých jejich místnostech. Po akademii té ob Decretum Gratiani, Decretales Gregorii IX., Liber
držel také její blbliotheku.

R. 1900 měl alumnát

sextus Bonitacii VIII. a Clementinae, a znám byl

Alumnáty charvatské

i Codex ]ustiniani; pro líturgiku užívalo se t. zv.
Rationale divinorum officiorum" a pro pastorálku
:liber archldlaconus dictus, de cura et ofticiis
pastoris animarum't Cirkevnímu zpěvu učíl kanov
ník „cantor“ , a nevyznal--li se v tom, našel si zá
stupce v „succentorovi“, jehož musil platití.Zp1
valo se každous obotu a preed velikými svátky
od dvou hodin odpol. do tmy. Studujici musili si
napsati píseň
sváteknapsal.
tak, ja e JF“
ji učitel
diktoval
nebo pro
na tabuli
itelem
škol
těch byl kanovník- lektor kapitoly Záhřebské,
a byl--1í týž zaneprázdněn, sublektor. Učiteli du-_
chovniho dorostu byli kanovníci-magistři, mezi
nimiž nalézáme více takovýc,h kteří byli doktory

bohosloví,
práva a medicňny,
\ali
hlavn církevního
v 1talíí:bohoslovl
v imě,asstudo
církev.
právo v Padově a medicínu v Salermu. (Vzpome
nou
uti tu dlužno též boloňské kolleje illyrské
„Collegium lllyricum Bononiense“, kterou založil
r 1553 veliky probošt a kanovník Pavel Fondíní
pro 8 kleriků záhřebske diecese pod dozzorem
jednoho záhřeb. kanovníka) Tak bylo pečováno
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výchovu 1908
a oděv
jako bohoslovci; KclÍycžeum
samo pak
právoveřejnosti.—18802áhreb

stižen byl zemětřesením, byl jím po kozen | seminář,
zvláště
křídlo
budovy ásta kaple.
Kardinál
Dr josipvýchodní
Mihalovlč
dal zadni
semináře
znovu
postaviti a ústav při té příležitosti obdržel í krásnou
novou kaapli. Správu a—u ve e rektor, spirituál,
oekonom Sstudijní raeiekti. R. 1909bylo vněm
(dle schelanatismu) Q'Palu nů (mimo to 2 byli
v kollejt německo-uherslkén v ímě a 4 v geněr.
semináři
vttřídě
Budape
. na lyceu
bylo tov v8. sirot
třídč
24
av
41esthudujících.
(Mimo
činci záhřeb., založ. r. 1827 od biskupa Maxm.

Vrhovce, bylo 89 chovanců a v požežske ma)).

záhřeb. která
povstala
a doposuda
důle
žvitá0--ěsdružení,
mn
noho
vykon ltarvajidvč
ana kulturním
poli chorvatském. je to literární družstvo založené
_,

nzázvem
„Kool a mladih
(: 18.36
Kolo podn
mladych
vlastenců)
zvané odrodolljuba“
r. 1856
družstvo,
založené
r 1839,
r. 1848
„Zba dll/tom::
mladou"
zagreíbačkšň a pěvecké
zvalo se „Narodno ilírsko skladnoglasje društvo“ ,

o vzdělání a výchovu kletu v záhřeyhské díecesi

té ili
S„klad
dnoglasje“,
v letechod šedesátých
„Pje
vačko
glazbeno
društvo“
r. 1868a posud
druhé polovice XVI. sto leti, kdy zřízeno po
ŽŽZáhřebě r. 1564 od biskupa a bána jiřlho Draš „Vijcmzc'ů První družstvo vydalo mnoho ŠŠŠ. pro
.000
koviče dle příkazu sněmu tridentského „semi lid a pro mládež a mimo to ve více než
narium clericorum“. Ústav umístěn r. 1576 v resi exempl. jalsovu modliteb. knihu „lsus, prijatelj
denci kanovníka Frant. Fllipoviče, jehož Turci
maleníh"k J(=
přítel dítek);umělé
druhei přispělo
roz dežíš,
větu charvatské
církevní
r 1573 u lvaniče zajali a jenž ak od adl
mo velice
hamedanismu; Záhřeban
né, kteří na nměsti kapi pissn.ě „Zbor“ má též pěknou knihovnu a čitárnu,
tolnim spálili obraz zpronevěřilého nFilipoviče a vedle níž je v a--ě ješttě bohatá knihovna theolo
dům sám natřeli černou barvou nazvali pak semi
ck.á
záhřeb. existuje tež bohos
ždo

Ě.

veccká „Mariánská kongre ace“. (Srv. Ivan Tkalcl'ič,

nář, jejž jakžozo
v
měVetom
„černou O stanju víše nastave u rvatskoj príjí, a osobito
školou,
ese umístil
posud. Úraškwič,
Pozdější biskupové
NikolaŽelinca, Franjo Ergeljski, Benedikt Vinko za Pavlínah“, Rad jugossl.ovan akademie znanosti
vič a Martin ogdan seminár hmotně zabezpečili i umjetnosti, kn
nj. 3 Antun Lima/', Gradja za
arozštřili. -R 1624 založil kanovník a proboošt zá
poviject
školstva
kraljevína
Hrvatske
najstarijih
vremena
do danas“.)
— i SlIavoni'e
nt
hřebský Baltazar Dvorničič v Neapoli „Collegium od
Croaticum Vicnnense", kde
nam kleriků pod řecko-katolic k
v Záhřeběs („Grckokatoličko
dozorem jednoho kanovníka zláloířehského,poslou sjemeniště u Za rebu“), kde se vychovává du

chajtce filosofii a spekulativní theolo ii. R. 1 80
doros řeckoukatolický diecese kríže
b'ly za císaře joseta 11.zrušeny zvlá tm semináře chovenský
vecké,založenb1r1682
od iskupa gla

dieccsni a zřízen generální semináře v Budíně,
Pětikostelí a Ko ici; seminář záhřeb. přeměněn dykryj 1_svitlnickeho čili platejskěho Pavla Zor iče,
tředků
zakoupil
pro
nějdům.11681valstních
bodržcl prost
biskup
Zorčič
od císaře
v kasárna. Ale již r. 1784 byly tyto enerál. semí kte
Leopolda [. statek Pribič za tím učele
aby vy
zdvižerŘyeditelem
a zřízeny
novvé v záhřebb
Pre p'urku,
anáře
Záhřebě
semináře
byl hgru držoval z jeho důchodův aspoň 6 inochů, kteřtby
se připravovali ke stavu duchovnímu pro kato
milián\Vrhovac,
pozdější též
zasloužilý biskup; před
nášeli
něm vedle
laikově. R. 1786, když" unliver

sita v Pešti dostala boho

sloveckoufakultu,b lvPešti

otevřenjeden gener lní semi
nář, kamž přeloženl i boho
slovci záhřebšti, někteří pro
tessoři, ba
ředitel
Vrhovac. Po smrti císaře jo
seta
ll. opět;
zřizenbiv
Záhře
bě se
minář
skup
Vrhovac

vysvětil seminářskou budovu
a učinil mnoho na zvelebení
ústavu. Po zrušeni centrál.
18 8 by
„černě škole“ i filoso
tové, ale přednášky navštěvo
vali na akademii. Kardinál
juraj Haulik velice zajímal se

ožprospěch
semináře;
1853 ,
1854 umís
stěn též vr.semináři 7. a 8. rocnik ymnasia

(: lyceum) za tím ů elem, by
se jinoši lepe připravili pro
stav duchohv ni a by nechybělo
kandidátů stavu toho. Tito ly
ceisté maji touž disciplinu,

Obr. 181. Alumnát v Záhřebu.
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1iky___východ.obřadu v Charvatsku, Slavonii, Dal
inacií & jižním Uhersku (fara B.ačka) Tímt o dů

chodem a vlastními prostředky vydržoval Zorčič
i jeeho(1751—1758)
n5ástupcí svůj
a. Zavyhořel
bísk upa doGavra
Palkoa
víče
seminář
základův
zússtala jen místnost, ve které přebývali alumni,
až vladyka Božkovíč, za něhož bylo řecko-katoli cké

biskupství
v Chanatsku znovu
zřízeno
pode jm
měnem
bisku
stvi križeveekěho,
'ei vystav
l. Bis
kup ubanovíč darovala
r. 1 2 sousední po
zemek, ktery koupil, a na němž stojí dnešní semi
nářský kostel sv. Cyrilla :: Methoda, který 7a
zemětřesení r. 1880 utrpěl, ale r. 1886 bylo bno
ven. —- Počet alumnú se v a--ě stále zvětšoval,
tak že dnes má a. pro 4alumny bezplatná místa
a vydržuje se jak duchody statku Pribíče, tak při
spěním zemské \ládv a několika nadacemi. Lyceisté
navštěvují VII. a Vlll. třídu na lyceu arcib.; boho
slovci studovali dříve bohosloví ve Vídni v centrál.
semináři řecko--katolickém, „Barbareu", někteří též
v Ostřihomě a Záhřebu, nyní pak studu'i jednak
v Záhřebu, jednak někteří ve Lvově nšpruku,
Ungváru a v Římě. — Správu ústavu měl na sta
rosti dříve jeden představený, později dva, n 'ní
pak tři: ředitel, spirituál a praetekt studií. Jet en
z představených je zároveň farářem ři kostele
sv. Cyrillaa Meth. pro katolíky řcck ho obřadu
v Záhřebě a okolí. Studujíei mládež obstarává
v kostele tom zpěv, majic svého učitele zpěvu.

rektoru, vícerektoru -spolu oekonomovi), spiri
tuálo
advěma
praetektůmV studii.
V Osjeku
tohoovíorku
43 kouviktistě.
djakovske'm
a--ěe byili
stuje nejstarší Marian. kongrea ce v Charvatsko
Slavonii (od r. 1865), literární družstvo „Zbro

duhovne
mladeži
Djakovačke“
(od(od
r. 1841)
a pě
vecko-hudební
družstvo
,.Zrínjski“
r. 885).—
4. aul mnát senjský (Bogoslovno sjemeuíšte

u Senju) byl založen a otevřeli
, a umís
ve františkánském klášteře. Vydržován je zemskou
vládou v Záhřebě, maje od r. ldglO otace 30.000 K.
Počet bohoslovců r. 1910 ohnáši 21 (mimo to jeden

jeal v vZáhřebě
v Budapešti),
lyceístů 26,
10
German.a vjegen
ímě).
Fixní početoonbáši
tak že je v Senjí r 1910 pět přespočetných kle

1k'. A. spravuje rektor, vicerektor, spirituáln |a
studii. iÍ'rotessorů
je celkem9
(4 řá
5praefekt
mimořádných
Va-ě jes
estkníhovna
protessorská,
chovající většinou starši knihy, o 3776 svazcích, ::
knihovna bohoslovecká,

majiatam

majícn

knih. Alumni

r11846 terární druzstvo pod názvem

Z„bor duhovne mladeži u Senju. Počátkem 19.
století a. vyhořel a v plamenech zhynuli i různé
záznamy
se Vtýkající.
(Srvn. od
„Katolički
lísét;
záhřebskýjeho
1905„
Senjí existujeo
r. 18561
biskupský konvikt, který po svem zakladateli bisZ
kupu baronovi Mirku ()žegovičoví zove se „02
oviěianum“,- umístěn jest nyní od biskupa dra. Ant.
aurovíče v bývalém vojen. kasielu, který za tím

účelem upraven. —5. alumnát sarajevský (semi

V
a-ě že dosti
bohatáposlední
knihovna,
družstvo
„Zarči“
jež vydává
léta literární
studentský
časo nář) ústřední pro všechna tři biskupství v Bosně a
pis edinstvo“, ve ktere
káldá své práce a Hercegovině založil a postavil arcib. dr. jos Stadler
zejména obirá se historií Unieuk(Srvn. Nil/zr, Sym r. 189, a to jednak svým nákladem, jednak přispě
ním dobrodincův Od
893 studo valí
bolae Pelzrš, „Geschichteder Union“.3.)— alum alumni bohosloví v Trávníku, b rdlíce v tamním
nát
Bísku
u Dja arcib. konviktě. Bohoslovců r. 1 9 bylo 17, jež
kovu)djakovský(=
byl založen roku
1 skodsjemenište
od biskupa Antonína
vydržuje zemská vláda, platíc na každého 690 K.
Od svého a počátku
r. a8.
1902třidu
m
4Mandiče.
ročníky alumnátní
2 třrídyl 137.do
cejni (7.
Správa
a-u l přednášky
theologické
svěřeny
kně
mnast ni). R. 1902 třídy lycejní zrušeny, 'elikož žím
z Tovary
stva ježíšova;
nyniojest
tam ředitel,
iskup osíp _luraj Strossma er zalo žil v sjeku vicerektor, spirituál a 5 professoru. V ústavě jest
r. 1899 konvíkt pro studující ] až VllL třídy gymn., Marián. kongregace, literární družstvo „Zbor du
hovne mládeže vrhbosan ské“ a bohatá knihovna. —
tak že v Djakově zůsta jen a
mistně
v bývalém klášteře trantiškánskěm, když se etrtart 6. zadereký alumnát centrál ní pro díecese dal
tlškání r. 1806p sídlili do Brodu R. 1904 st matskě založen byl r. 1826. Nová budova vystavěna
obývaná kleriky [řiově opravena a upravena. Roč byla v letech 1865—67 a později rozšířena přístav
bou dokončenour. 1882.Seminář'rízen jest rektorem,
nikňse
bohosloví
kombinované,
sil. rokem splrítuálem a oekonomem; na bohoslovněm učilišti
l.V jsou
1908
10
a-ět. j.191.bohoslovců
(mimo obylj eden v Inšpruku a jeden v kollejí puůsobl šest protešsorů (mimo předměty theologické
německo-uherské v Římě), správa ústavu svěřena
přednáší se staroslověnštilnax
alumnů
jest
mnáty
slovinskě.
].
('b' ...

alumnát lublaa.ňský V bi

skupství lublaňskěm, založe
něm v letech1461 až 1462,
nebylo zprvu zvláštního se
mináře; klerikové vzdělávali
se většinou v klášteřích ci
sterských a něm. rytíř. řádu,
jelikož oba tyto řády obsazo—
valy valný počet far. Ostatni

dorost kněžský studoval na
universitách (v Padově, Štyr.
Hradci a) ídni). Od r. 1473 byl

na mensámim statku biskupa
lublaňvskéhovGornjim Gradu
(()berburgu) ve Štyrsku jakýsi
ústav alumnátu podobný, ale
nikoliv alumnt v prav ěm
myslu slova, nýbrž jakési
učiliště, jež sloužilo k tomu,
aby mladí duchovní uváděni
byli do pasttorálni praxe.
Kníže bisku
Hren
(Chrón) přetvořil tento alum

nát a dalmmu jméno „Colle
Olír. 1:12.Alumnát \! Sarajevč.

gíum Marianum" (1605); určen

349

Alumnáty slovinské

studií. Bohoslovně učiliště má sedm professoru;
mimo obvyklé předměty přednáší se také cir
kevní umění a sociolog
R. 19062zřízen boho—
vědný
vědecký
semi
ar“), jen
nž roz seminářgl(„bogosl.
oddilznanstvení
iilosoiícko—apo

a církevně- historickýo
dějiny
alogetíckyči
pro d tonydogmat).
R. 1008(pro
zřízena
procírkevní
boho—

stchonkkov
'ile Theol. Stud. u. Anst “ 803—8 6.
slovce„ onšregataíoMaríana“.
Srv. Dr. biskupství,
?. Kulam'd
—
riorsb Lavantské
založené
1228, měiao do údolí;
1 .) svoje
sídlo mlo
ve Sva tpém
ndřeji vLavantském
tam tíudž
čátku svojí theologickou školu ku vzdělání klerikův.
kola ta však brzzy zanikla a biskupství bylo
do počátku XIX. století bez učiliště pro ducho

enstxo. Lavanntský bísŠkup vyrdaršovalna své útraty
mě
zactsaře
lavantskě
4eěstudu'
lCÍykleriky
ve josefa
tyr.l ll.dc1
anebo vbiskup
jiném

ství 1786dznačně
se zvětšilo
(připojen
veliko
vec
kraj v Korutansku
a celjský
kraj vbyl
etyŠr
tyrsku),
amyšlelo se zřídíti zvláštní seminář] pro biskup
ství levantské, než edošlo k tomu, jelikož brzy
potom zřízen byl v gtydrském Hradci generální se
minář, společný pro všechny vnítrorako ské die
cese.
lavanatštístudovali
tudíž byl
v t.seminář
Hradci
o Kleríkové
,
"
l ohnooven
vCelovcí, posilal tam lavantský bísku klerik své
na studie.

R. 1811 změněn celovvecky semín ř ve

společný ústav pro biskupství kcrkské (Gurk) a
lavantské; počet lavantských alumnů byl stanoven
naa60 (50 internlstů, 10 externistů); rektor a vice
diecese kerkskě, s irítuál z la
vantské (v letech 1829
—39b tině).
ljím slav1n.yAl:)Slomšek,
jenž bohoslovce učil slovin
R. 1850b yl čtvrtý
ročník 2 Celovce přeložen do Sv. Onndřeje (sídla

Obr. 1811.Portál alumnútu lublaňského.

byl pouze pro 7 kněží & klcriků. R. 1670 jesuitě
založili v Lublani chlapecký seminář; z chovanců

biskupa lavantskéhoye R. 1859bylo úizemi lavantskě
ecese
znovučást
up jivžnniho
štúze
ho biskupské
připojena
byla
slovinská
tyrskamia sídlo

nejeden věnoval se potom stavu duchovnímu. Roku

1717založen b leublani ustav,kte sloužiljednak

za konvikf („ ollcgíum Carolinum obilium Convi
ctorum“), jedna za alumnát („Collegium Caro
linum alumnoru m“); pro ůstav ten zbudována
byla nová pěkná budova barokní (hlavni portál
s giganty, 'ež tesal sochař Misie, a s nápise

„Virtuti et

usís“, vízo r133.

Bohoslovci na

vštěvovalí bohoslovecké předná ky v kollejí jesu
ítskě (do 1773). Alumnát tento nedostačova l po
třebám
bísku ského.
ství a nebyl7zřízen
v duchulublaňské
snesení
sněmu triden
R. 87biskupstvi
značně se rozšířilo, nabyvší téměř nynějšího svého
objemu, ale alumnátu v pravém slova smyslu ne
mě.lo K rozkazu císaře josefa b 10 „Collegium Ca
rolinum“ 1784 zrušeno. Lublan tí bo slovcí stu
dovali 1783—1790 v gener. semináři v tyr. Hradcci.
R. 1790 bylo „Collegium Carollnum“ obnoveno (pro
30 alumnů), 1791 zřízeno bohoslovne' učílíštěs e7
professory jakožto theologícká fakulta iublaňského
ycea, jež vedle této fakulty měli) ještě fakultu

filosofilcko-chirurgickou
době vfrancouzské
okku
pace
809_1814) zřízenaV byla
Lublani centrální
vysok 1škola pro íllyrskě provincie se čtyřmíf
kultamí, mezi nimiž na prvním místě byla fakulta
theologlcká. Potom bylo lyceum zase obnov
ale r. 1848 reformou studijního řádu pro střední
školy
zaniklo
zbylo
1jen2učiliště theologíckě.
Alumnů
bylo r. a1825
80,189288ína80alumnů

vládaapo0460 kor.;

naadace, kterouž založil

Antonín
Schiffer
plyne
osm
alumnů
po ze Scnífferseteílnur
'.
nářská bíblpiotheka,
jejíž strop ozdoben pi nýmil“freskami ital. malíře
uaglía z roku

1

“1 obr.

1

7900 děl

15.300 svazcích. Předsta enstvo alumnátu tvoři .
tyto osoby: ředitel, vicerektor, spirituál, prefekt

Obr. 184. Vnitřek knihovny nlumnúlu lubluňakého.
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Se seminářem spojeno jest bohoslovecké učiliště
řeloženo do Mariboru. Horlivý biskupaAnt. Martin pod bezprostředním rizenímbiskupovým;professorů
lomšek s\elikými
obětm1(smámd:aro
zřídilr
bohoslovecký
se
vv12100021.
Mariboru; jest sedm
ozávazne předměty přednášejí _se

uúče lu ziskal východní křnidlo někdejší je
tyto: církevní
umění,
úřední
sloh a sociolo
suitské kolleje, ale jelikož b 10 tu pramálo mista, gště
řednášky
konají se
většinou
jazykem
latinsk ie._
m,_
tak že nutno bylo najlmati m stnostl v domech sou částečně německy a slovinsky. Professorský sbor

sednich,bylr1892

náboženskou matici pro se vydává odr

u1898 bohoslovnou revui ,Voditelj

minář
také západní
traktsvbýv.
jesuitské
“,vedach“
ko
olleje. zakoupen
Při semináři
jest kostel
Aloisia
(vy vr bogoslovnih
dr. F. Kovačič,
odrkterouž
lpg19 redigoval
řdidizprvu
r. F.
stavěný r. 1769 v pěkném slohu barokním). R. 1860 ukman. Bohoslovci mají svůj rukopisný časopis

Obr.- lab. Alumnrit. luhlaňskí'. Nástropni mnlhy v sini knihovní.

byl počet alumnůp stanoven na 62 (dotace z ná
boženské
matice
02201z6 zvýšena
1869 zvýšen
merus
fixus
na 690(od
dotace nu
na
280 zl. Představenstvo skládá se z těchto osob:
ředitelg: (bývá lm z pravidla jeden z kanovníkův),
mistoředitele žjeden z proiessorův) & spirituála.

kLipica“

(r. 1909 37. ročník? & od_ 1892 literární

vesměs
Slovinci. Srovn. a:
mlžck„Slomšek".Bohosovci'souMzérlra'11\'idll(a
Farstbischoí von Lavant (Maribor 1863), Hnóow'elš
v Zschokkove dile Die theol. Studien u. Anst
in Osterreich“ (Vídeň 1894),775—786, Actiones

Alumnáty ruské

ct constltutlones s nodl díoecesanae la
van.

vědomostl 7. počtů. Žáci musí se podrobili
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při

JOO), Gn',a.r.rl česch. des Seckauer dioec.

pmací
Synové
kleru
a sirotci
po učíte
ích v zkoušce.
duchovních
školách
neplatí
ničeho;
dítky
z jiných tříd musl vydržovatí rodiče na své útraty;
sirotkům a chudým dostává se peněžitých podpor.
V přípravce vyučuje se těmto předmětům: ná
boženství a cirkevně-slovanskému čtení 3 hodiny
v tčmdni, ruskému jaz ku 6 hodin, počtům 4 ho
eminářiv Št.
Hra ci.diecelse
R.
musili bohosrovci
gorické
2vzdělobnoven
vatí se diny, krasoplsu 3 a crrkevnímu z ěvu 2 hodiny,
Priesterhauses
(Štyrský Hradec
3.
alumnát gorlcc.ý
1751 byl1906).
aquilejský patrí
archát
arcibiskupstvín
orické.
Kněžskýzruše1
semnnářa bzřízeno
1 otevřen
r. 1757;
m-stu
dovah také piíslušn cidíecese terstské. Zan osetall.

orickozuba terstskou. celkem 18 hodin v těmdni. V učili ti je předmětů
deset a rozděleny jsou takto:
Počet hodin
III.rok IV. rok
1. rok ll.r0k
rostu
knežstva
málo
půsltaráno;
dicecese ko
perská měla vletech 101— 818pouze
slovinsko—vlašský
Starý Zákon
. . 3
—
—
—
—
—
(prlo
4 alumny
vbiskupský
ostatníchseminář
díecesich
'eden
ndebo%4
va komvlktlsty);
kněží vedle Nový Zákon . . . -jineho zaměstnání v u ovalí kandidáty stavu kněž Šatcchísm
3
3
uskýjazyksobyčejný —
ského. R. 1819 byl zrízen ústřední seminář v Goricci
a slo\a ský
10
3
3
3
pro všechny přímořské dlecese (gorickou, terst Recký jazyk
—
5
5
6
sko- koperskou, porečskou a krckou
V semináři
Latinský jazyk
—5
6
5
tom bylo místa pro 74 alumny; r. 1
byla budova Poč
4
3
2
2
rozšířena, tak že pojmoutí mohla 100 alumnův. Zem is
—
—
3
3
R. 1849 zřízen byl v Terstu seminář pro bohoslovce
lV. roku díecese terstskě, ale r 1875 byl zase Cirkevní zpěv
2
__í 4 __ , 27_
—1
—1
zrušen. R.
yo vgorickém ústředním semi Ksra oíps
23
23
23
23
náři 100 bohoslovcův, kterýžto počet stoupl r. 1875
na 1,10 r. 189
14 Představenstvo semínářské:
odpovídá
učilišť programu
rektor,vicerekltor, spirituál studijní reiekt. Z boho ]akš
naš í viděti,
3.—-6.tři
ridy
obecné program
školy, avšak
ě
ktcré n šc předměty nahrazeny jsour řečtinou a
slovců jest
l/,V lachů,
2/1000
Šlovanů ( 24.000
lovinců
a Char latin0u. e se na Rusi tolik pěstuje řečtina, je po
va.tů)
Knihovna
má 13.
svazcích;
jeest v ní mnoho důležitých rukopisův z bývalého chopitelno Nedostatek reálií jest úplný, rovněž
aquile'ského patriarchátu
rovn aniokke, o. c. přírodopisu a p. Zákůs ml býtl ve třídě jen 40
87— 2. On; —4. alumnátcelovecký. Kerkské
vorícký seminář pro diecesí

%istríjsk ,chuljaaCitta-nuova)
dliecesích(Koper Capod'
Poreč
[Parenzo
bylo o lstriaj,d
ěání

hodin=X5
sobunejvýš
vyučo
(vdn
přípravce
50),—
vyučmacích3 hoc(l)ín
zdenně
4,

..

biskupstvr (Izal.
svůj seminářvle—
tech1517—6
67101070)
mě
ěmělo
stečkuprvní
Strassbnrgu
u Kerky.
1736 byl seminář ten obnoven a trval až do
..R 1758 byl v Celovci zřízen zvláštní se
minář pro mladé knězeei pro bohoslovce; boho
slovci navštěvovali přednášky na theologíckém od
dělení celoveckého lvcea, kdež přednášeli protessořl
zv.To
R. 17 bylo v celoveckěm semináři

vání platí zásada: měně4Iátkya Oředmětů, ale tak,
aby všichni žáci zna l.všecko
aždé učiliště má
svou bíblíotheku. Veliká váha klade se ovšem též
na řádn
nou nábožen s-ko mravní výchovu. Plnění
všech náboženských povinností žádá se na žácích
bezpodmínečně. Rán avečer modlí se a zpívají,
rovněž před jídlem, opo jídle, před každouh doi
12 mladých kněží. Za y_losefa ll. byl seminář 1783 nou vyučovací a po ní. Přre
eělemí a svátky
musí býti přítomni večerním pobožnostem (vse
zrušen,rozvrženo
až pak 1801zase
byl zřízen;
logie
bylo zprvu
na 31 tstudium
a;
. theo
180
noščnojemod
bořosluže
v zasvěcené
rozuženo na 4 léta. .1811 byl celovecký seminář ranních
itbách bnle),
(utrennoje
b.) a pakdny
připak
mši při
sv.
rozšířen, aby pojmoutí mohl l bohoslovce lavantskc' (liturgija). Liturgický zpěv obstarávají si sami.
kteří zde studovali až do 1859. Theologickým učí— e zpovědí a přijímání přistupují dvakráte do
lištěm alumnů byla až do 1850 fakulta c. k. celo
roka,
na
začátku
a
na
konci
čtyřicetidennsího
postu.
veckého lycea, professory byli do 1866 výhradně,
do 1887 většinou benediktini z kláštera sv. Pavla krátcd
xhort opo
našem
n.í Stáááv
několi
roka
při způsobu
různých nen
příležitostech,
že
žáci
vKorulanech. R. 1887 bylo řízení semináře svěřeno slyší ně0akou promluvu. Žáci bydlí vesměs v ústavě
jesuítům, kteří zaujall s počátku také některá mista společně, jen synové mistnich kněží smějí zůstati
odičů. Musí-1í někde žácl přece bydlltl u sou
protessorská (ostatní podrželi benediktini), r. 1908
převzali všech 7 roiess ur. Vrchní řízení bohoslo kromých osob, vedese nad oběma kontrola, zvlá
veckého učiliště má na starosti jeden z kanov níkův ště nébydlí--lí u duchovních rodin. -—Učiliště 5\ým
kathedr kapitoly, učební osnova jest táž, jako na zařízením čínl dojem velmi příznivý. Přibližují se
naším íntemátům školských bratří. jest patrno, že
ínčch
rakouských
bohosl.
učílíštích.matice
Numerus
oo
oslovců
jest 75,
náboženská
latítixus
na církev ruská přijala francouzský osvědčený způsob
jednotlivce po
Bohoslovcí (r 1 /9 bylo výchovy. — áci, kteří nechtějí se věnovali službě
crrkemí, mohou vstoupili do služby státní.
Slovinci.
Seminářská
knihovna
ich celkem
pouze 47)
jsou asimáz asi
2/, 28.000
Němci svaz
a 71V Všech duchovních učíllšt' r. 1906 bylo 185, žáků
m-lku 29.601, učíte lůl .970. —- Nejvyšší moc nad těmito
Alumnáty ruské. Ústavy, v nichž se vzdělává
ústavy
mása místní
synoo.d
Místním vrchnlmt
je
biskup
duchovenstvo.
Pos rřáedítelem
c na
pravoslavný
klerus a ruský,
jsou ].troí :cíhrčilíštědu
cho
ovní, semináře
akadem
rnle
vníučl
učné náleží učílišt
pod správu
seminářů.
Biskup
navštěvuje
dle místních
libosti, dává
si předklá
liště jsou vzdělávací a vychov
vávací ústavy k
čátečnčmu vzdělání a přípravě dětí k službě pra dati podrobné zprávy, přesvědčuje se o nich, dává
voslavné cirkve. jsou vydržována sv. synodem a předpisy, povoluje dovolenou, odměny, propouští
příspěvky kleru každé diecese. Majl 4 třldy, zpra vlnníky,aavšak povinen jest sv. synodu ročně po
dávatiz
u.
e-" v některém biskupství ně
vidla těž
jednotřídní
připravká.u
Doapříp
ravky enj
při
jímají
se děti
9—111eté;
žádá se,a
y puměly
kolik učilišť,
11ž duchovenstvu
Obyčejnější modlitby a čistí Do učiliště mohou rozdělí
biskupna diecesí
na „učílišgest
mje přispívatí,
okruy
vstoupítí žáci 10—121etí; vyžaduje se znalost klerus každého okrug'u starás se paak 0 sv uyčí
čtení a psaní usk ho a crr-kevněslovanského
liště; úrady
se na sjezdeůh,editelstvo
snesení
dále znalost ncjpotřcbnějších modliteb a základní sjezdu
předpříslušně
ládají sedějí
biskupovi
\<_
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Přeneseno 22 22
učiliště tvoři smotritěl, jeho pomocník, jeden
učitel dIe naznačení biskupa, a dva kn ži z učí
dějiny a _boj — —
liščna o okru
ráva a povinnosti jejich jsou Apologie,
prot rozkolu
Litur ika .

.—

řesne určena.
Smotritěl
má nbš'tl
magisterje' nebo
—
kandidát
akademie
a přednáší
boženstvi.
me Homíet iak .
nován sv. synodem po návrhu biskupa. U iteli
mo
ohou býti studenti semináře t. . aci, kteří Fun_damentáln_íboho.—
aspoň 5 prostředním prospěchem absolvovali semi .:)ogmatika
.—
nár. Mají roční plat 700 rublů, po pěti letech 900, Vlravouka
')astorálka

jsou-li
kandidáty
bohosloví__jsou(t.j.-li Didaktika .
jsou-l-i magistry
absolventy nebo
akademie
bo oslovné);
jen studenty akademie nebo semináře, mají plat
menší, něco

500 ruuí'bll|. Biskup a učiliščný

Církevní zpěv

—

—
—
—
—

.

.—
.—

.

. l _!

22

18

—

—

7

2

6

5

1
2

2
l

—
1

_

2

—
—
—
—

—
—
—
—

3
—
2
l

2_l

231

2121
1
1

3
2
2
]

okrug může plat obou zvětšiti; ovšem z prostředků Jak viděti, věnováno theologli poměrně málo času,
mistnich. Čestný provisor dohlíží na stravu, uby pouze dvě léta, a to s nevelikým počtem hodin
vyučovacích. Ovšem mnoho nahrazuje okolnost,
že seminář jest ústavem církevním, a že všecko
učivo odává se v duchu církve. Nad to jsou semi
narist
téměř vesměs syny
ěměř
každého semináře je vzorná škola. v níž poslu
chačí didaktiky konají praktická cvičení. Byly za
loženy hlavně proto, aby venkovské duchovenstvo,
lze časem
nalézti
jen v klášteřich,
liturgie
jinych
požadavků
neni. " kde mimo
em _čteni jež musí pilně se starati o prichodské školy
zsůtaa,ne že psalomščika se vzděláním z učilišť,
který vyznamenává se lozšaíností a mravností, %:írkeyni
škooly),m
člo k jazyk
tomu francouzský,
způsobilost.
cdlejšich farní
předmětu
je dosti:
německý, hebrejský, malba církevních obrazů.
budeze lze
"někdy-_lavnim
na diakona,
diakona
na
kněz
— possvětit_i
ústavem,
z něhož
V podolské eparchií, kde řádí sekta štundístů,
rckrutuje
se ___psravoslavný
klerus, jsou
náře.
Veškei
jich 7ar|zeníruský
je učilištím
velicesemi
po mnagí
zvláštní amissionářské
kurs, , vzvláště
nichž
ži,semináře
psalomščikové
i horliví laikov
dobné. Semináře zřizuje sv. synod, platí na ně učitelé, nabývají zvláštního návodu k obracování
říše, mimo to mají vlastní soukromý majetek. štundístů. Podobné kursy zařizují se kvvychováni
Může do nich vstoupíti nyni mladík z každého missionářů proti katolíkům a rozkolnikům. V těchto
stavu (dříve jen synové duchovních), ovšem jen kursech přednášejí se dějiny štundy, resp. kato
pravoslavný, má šest ročníků. Na
ost kleru licismu, dovozuje se jejich hludnost, udává způsob,
u se přinnich zřiditi za mistni prostředky kterým lze proti nim nejlépe bojovati a je potirati,
p_arallelnitřídy. Synové duchovních neplati ničeho; pořádají se polemické besedy a p. Věnuje se tomu
hodiny týdnč. Zařizeny byly teprve v letech
sirotci
a chhudipřijímají
dostávajíse ještě
peněžité
Do
seminářů
studenti
ves stJ-íodoporly. dvě
1 — d7le nařízení sv. synodu asi v 15 semi
stvědčeni z učilišťdává samo sebou
právo ke vstoupení do semináře; žáci, kteří po komitét,
nářích. Sv.
od těmit
zřídil
kzvláštní
kterýsyno
nad
to kursy
bdí, missionářský
je visituje a
žívali jen domácího \ychováni, musí se podrobili zvelebuje. V odlehlých eparchiich, jako v saratov
7.0kušce, při ní
lÍŽ žádá se asi tolik, co podávají

tování žáků a p.
Vzdělání v učilištich nabyté
jest ovšem _poměrnějen skrovné. Avašk něžis
vzděláním jen z učilišť je stále méně a ménsĚě
Se stále rostoucím vzděláním lidu, s novými po
žadavky, kteréž kleru se činí, stanou se kněží
takovi vůbec nemožným i, tak že takových bude

učiliště.
Avšakdol zginých
nižších
lzekde
vstoupiti
do
semináře,
p tého aškol
šestého
roku,
před
náší se hlavně theologie, mohou vstou
uéahítit
žáci
kteréhokoliv
středniláo
světského gymnasia
a.p).ústavu
Setejné(klassickh
právo 5 gymtnal
sisty bylo seminaristům za Alexandra ll. vzato;
seminaristé nemohou bez zvláštní zkoušky vstou
piti na universitu. Přestup 7. jednoho semináře do
. dníhého je možný jen na základě zkoušky a vy
svědčení mravnosti z dřívějšího ústavu.
n
vstupují do seminářů jnnoši s ukončeným vše—
obecným vzděláním. Na Rusi tomu, jak 7. toho, co
bylo rečeno, vysvítá, takn neni; prot podává se
v seminářích vzděláni jak bohoslovně, taki obecné.

ské,
semináre
medicínské
ku
rusy.jakutslgéáa__jiných,mají
každé třídě
smí |býti
jen 50,
hodin týdněá jen 23, v posledních dvou 21. Za
_v__e_dou—li
se není

kursy,

třeba,

aby zkrácen

byl

chředmět; o tom rozhoduje jen sv. synod.
nlnyzkouška.
trvají skoro
jako jeu nás
Na 5konci
jerá7.
vždy
Známek
patero:
v borroku
ná,
4 velmi dobrá, 3 dobrá, 2 stredni, l slabá. 'kouška
je veřejná, před komisí. Známka má se určovati
ne tak středním prumčrem ze všech známek během
roku, jako spíše skutečnnými vědomostmi, kterými
žáks eprro.káže Pilní žáci dostávají odměny; opa
kovati třídu vyšší než třetí se nepřipouští, leda
výjimečně a pod ztrátou be7platného vydržování.
Semináře mají své skrovné fysikálni kabinety,
Předmětů
eetčtmáctc;
rozvržení
naOročníky, pěkné bibliothek. » Semináře jsou budovy pravi
jakož
i po že
vyučovacích
hodin jejich
jest ten
deinč neobyčejn prostranné se zahradami; bývaji
n
při klášteřích. To umožňuje zřizování škol za
hradnických a sadaařských, které v poslední době
i 4r li. 2r. ili.4r. [V3 r. V.r. Vl.r
Pis
3 zhusta i při učilištich a seminářích se zaklá
dají. Způsob ubytování je francouzský jeden
usmkářeč a literatura
4
4
3
——
—
ec
. 4
4
2
2
1
]
Latinský
jazyk:
Po
Fysika.

Dějiny obecné
Loikg

Psveh

. 43
—

a ruské _3

Základnígfilosofie a
dějiny íilosofie

—

.

Církevníabíbiíckédě-_

43
—

_3

2
—

3

—1
—

—1
—

Š

—
_.

—
_

_—

3

—

—

—

—

—

—

3

3

2

1

22

22

18

7

6

jin
russýa
ké dějiny cirkve
SnesenoD

23
—

2

—

—

nebo
obývá malou
cellu.
Byilliti několik
mimo chovanců
rninář dovoluje
se snadno,
zvláště studentůmer"kteří mají jen poloviční bez
platné zaopatření
totiž
šat, nebo
vůbecž
tjí uď u (poltupansionery),
rodičů ne na své
ůtrat.
Plat,
jejž plati externí žáci, určuje správa seminá e sama
za souhlasu bisukpa dle místních poměrů Studenti
nosi, jak na Rusi vůbec obyčejcm, svčtský stejn o
kroj. Učiteli seminářů jsou pravidelně lai_kovéá
Modlitbya
nní asami
večerní,
předčtjídle
po
jídle přisnzgěwr'a
vykonávají
studenti
řhlasně
dle starodávných melodií, večerní bohoslu by před
svátkem a ve svátek bohoslužby ranní a liturgie

_—
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musí se súčastnítl všichni, berouce na nich podílu duchovenstva. Za tím účelem, jakož i na obsta
čtením, zpěvem a přísluhou při oltáři. Na začátku
rání jiných
zvelebení
ústavů
konají potřeb
členméseminářských,
diecesního kleru,
od biskupa
a na konciďšostu jdou chovanci k zp0\ ědi a při-a enovaní, sjezdy. onajl se třeba každý měsíc.
jímání;čphřestavení
jim vmá
tomtitul
příklad.
ukončídávají
seminář,
„student 1hada administrativní, již tvoří rektor, inspektor,
semisnglriih“
a má: red každým kompetentem nižšího jeden učitel a jeden světský kněz, od duchoven
stva zvolený, pečuje o věci hospodářs ke a p.
vzdělání
př:dnost Nejlepšíiabsolventi
vstoupili vždy
do duciovních
akadem „Studentmohou
semi Všech seminářů b lo r. 906
(jssou eparchie,
které mají semin ře dva), alumnů 19.386, přre-d
náře" má při nec ostoatku absolvmenltůvakademií ná
stavených
:! učitelů 1162.
3. Akade mle gv. t).
roky
na
místa
dak
rlllská
a
kněžská
ve
městech,
ato i hlavních. )oos užby církevní vstoupití ne
Srvn. fŽa'lzi Feuilletony z cesty po Rusku v asop.
„Vlas russa
l.l( (1908,548)
894—95
.)), 73567;nás| ;'Palnn:n', La
musí, jelikož
i ze sesmináre
lze ibýti
učitelem,absol
pro chiesa
fessorem,
úředníkem
aj. Kdo
ce seminář
.,vova1 ale titulu stmudentasemináře nenabyl, musí

ravidelně na vesnici nebo o malého města
oněvadž vždy jen část seminaristů vstupuje do
_služby církve, má klerus ještě t výhodu, že
i mezi laiky nalézti může nmoho duší následkem
stejně výchovy sobě spřízněných a jej stále po
vzbuzujících. Co se intelligence týče, rovnají se
kněží seminaristě vzděláním asi našim učitelům.
Seminá možno co do rozsahu učiva srovnati asi
s naší školou měšťanskou a učitelským ústavem.
Ovšem že je rozdíl v osnově: v ruském semínářl
není reálií a p., ajsou za to filosofie, jazyky a p.,
tak že program ruských seminářů ukazuuje se
v ššim nežli program našich učitelských ústavů.
le dnešní vzdělanosti ruského lidu na vennkově
a okresních městech je vzdělání kněží semina
risstú nejen dosstatečné, nýbrž zcela uspokojivé.

aulmnáty Roku1783
rusllnské zaožen
_ř5e7c4ko-katolíckě
v Ra
kousku).
bvl cís. josetem
ll.

generální
seminář
pro kleríky
všech
řecko-katoli
ckých
dlecesi
rakouských
ve Lv
vvo
vě. R.1
našel
počet alumnů 246, z nichž připadal na arcidiecesi

lvovskou 108, na68.przemytšlskou
703 na
dlecesi
stanislavovskou
ech 1887—89
vayst
avěna
byla nová budova sevmínátřská nákladem haličské
matice náboženské; st
.
jest to nej
větší a ejkrásnější budova seminářslká v Rakousku

vůbec. editelstvo semináře skládalo se z rektora,
dvou vlcerektoríí,
spirituála a čtyř
dg3
ních.
Císařskkým rozhodnutím
1.13.praefektů
červencestu18
tento generální seminář zrrušen a schváleno
U' $<
zřízení řecko--katolických seminářů diecesních ve
Lvově, Przemyšlu a Stanislavově. Ale k aktlivováni

nedošlo;
ústav
lvovský
dále.prvých
Jest
m86alumnů
diecese
lvovskě,
81 trvá
alumnů
Část katolickéhoklnkeru aRusí nemá rovněž vyš jichědosud

šího vzdělání školního, bylot podle téže osnovy
ipro něj vládou nařizeno. — Správu semináře
tvoří: rektor, inspektor
jeho pomocn
nk někdy
i druhý a třetí pomocník, aučitelé, duchovní, který
e zároveň knězem seminářskěho koset la, lékař a
estný provisor. _Nejvyššídohlížitelskě právo má
biskup; navštěvuje ustav dle libosti, o všech po
drobnostech může žádati zprávu, je přítomen
zkouškám, přání svá ovšem sám prováděti ne
může,
musínavrhuje
je předkládati
semi
máalepéči,
tresty, sboru,
sv. synnjenž
odu opodává
každého roku zprávu, posk tuje dovolenou na 14
dni, ano i na 4 měsíce, chr ní práv semináře a p.

Rektor semináře musí býti magistrem nebo kandi
dátem akademie. Biskupnavrhuje dva kandidáty
synodu, ale synod není jimi omezen. je-l-i' jím mnich,
stane se tím samým archimandritem; je-li jím svět
ský kněz, stane se protoo'erejem s křížem. Úloha
rektorova záleží ředev ím v učebpě části, ale
dbá l o stránku n božensko-mravní. Lalob, roční
zpráv a p. dává rektor radě semlnářské pravle

inspektor
semináře, navržený
mu),
ato biskupovi.
Neméně sv.
důležitou omsobou
nje
vrhu biskupové, ma ister nebo kandidát bohosloví,
ravidelně kněz. řednáší sv. Písmo, stará se
lavně o nábožensko--mravní disciplinu ústavu,
proto je přítomen všem úkonům nábožensk' m,
hledí na žáky působiti ve směru nábožens o
mravnim a p..ájeho pravou rukou je pomocník jeho,
avšak
i onUčitele'jmenuje
rn úlohu sborem
semináře
vy
mezenou.
sv. synod
po (přesně
oporučení
akademických rad. Mají býti aspoň kandidáty, uči

telě fysikšma a'í míti kompetenci přednášeti na
gymnasrrc
Uitelě řečí mohou bytilút 1 jlných
hodin týdně, hodiny
700 rubsle latu,
po
5ustavů.
letech hgog r.12 Přespočetné
onorují:
rvá 50 rubly, druhhá
om
mocník semináře má

'

r. ročního latu —Duchovní zpovídá žákya
a veede dle potreby duchovní
nad slušnosti
zao Čestný
atření.provisordbdí
— Nad seminářem
b
dvojí správa: ra a paedagogická a administrativnl.
K oně patří rektor, inspektor, tři učitele jmeno
vaní biskupem,
akněží diecesni, voleni od
matertelního

Český uluvnlkabohovědný.

tří ročníků : diec. przemyšlske a 70 alumnů z diec.

stanislavovskě. Diecese przemyšlská má lyceum
pro
lV. ročníku
kdež metho
řed
náší theology
se pastorálka,
círk.p l_(Ěočtenal16),
vo k techetika,
diaka jazyk cirkevně-slovaanský. Alumnově ústavu
lvovskěho studují theolo ii na tamější universitě.

sem
aluimnát lužíícký v

raze v. heslo lužický

alumnatícum
(seminaristicum,
takě taxa conci
l_iaris)
jest daň druhdyb
lsku em beneficiátúm
z na
řízení sněmu tridentskěho( Xlll. c. 18.de ref.) uklá
daná tam, kde jine prostředky k založení a vy-držo
vání semináře nestačovaly. Dani tě podrobena byla
všecka beneficia, počínajíc mensou biskupskou, jak
světská, tak řeholní. Obnos určoval biskup za rady
dvou kanovníků a dvou kněží 7.kleru residenčního
ěmsta, z nichž po jednom volil si biskup a dru
hěho kapitola, resp. místní klerus dle potřeb se
mináře a množství jiných prostředků potřebám
seminářským
jako jsou nadání
na výchovu
kleru
a ml sloužících,
vůbec věnované,
důchody
jedno
duchých, seminžáeři
přivtělených obročí ,dary a odkazy
(srvn. na př. alumnál pražský, olom
m.) K plnění této
povinnosti může biskup dle vzpomenutěho ustano
vení Tridentina beneficiáty nutiti jak censurami, tak
i dovoláváním se pomoci světské vrchnosti. Zvláštní
instrukcí o a- u, závaznou ovšem jen pro ltalii, vydal
na základě deklarací posv. kongregace Concilii Be
nedikt Xlll. (viz Ferraris, Promptaabíbl. v. Semina
rium). V ecchách v'bíráno a. od r. 1631. Dle
statut arcidiec. z r.
bylo zdvojnásobeno a ob
elo 6 zl. z archldíako nátu,
anství,
2 zl. z fary a ] zl. z kostela tíliálnzlho.z
o sv jiří a sv. Havle, nezřídka z rurrálnlch tehda
beneficií i v naturáliích. Při žalostnem však ne
dostatku kněžstva vůbec a hmotném nedostatku
tehdejších
beneficiátů
nebyl XVll
příllenštole
semináře
z n-a v ný.
vaak jižzvlášť
počátkem
lob
nášl z 32 vikariátů českých a hrabství klaldskěho
2595 zl. 12 kr., nepřihlížíme-li ani ktomu, že mnohý

z obročníků
dani té rád se vybíránoa
vyhnul. Když
bpro
středkys
eminářevzrostly,
en však
od obroč
níků zámožnějších. Od polovice XVI. stol. poklá
dána výchova kleru v zemích rakouských za zále
23
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žítost smíšenou a také o a-n vydána v dobách
josefínských celá řada ustanoveni. R. 1777 chtěla
je císařovna Marie Terezie rozšíříti zase na všechna
obročí, avšak čeští biskupové poukazujice na chu
dobu svého kleru tomu zabránili. Než když zřízen
státní gener. seminář, nařízeno dvor. dekretem : 9.
února 1784, aby a. ze všech obročí se odvádělo,
a sice dle dvor. dekretu z 5. dubna 1784 větší
obročnícl, jako dosud, faráři ] zl. 30 kr. a lokalísté
zl. Zrušenim en. semináře a. uvedeno zase
starých kolejí ( 1. listopadu 1790). Nejv. rozhod-.
nuíím ze dne 27. března 1813zavedeno rozatimm

pateronásobné vybírání a-a, a aby faráři zase pla
tílí, 'ako v dobách gener. semináre. Což trvalo do
r. lgló, kdy a. upraveno v ten smysl,_ _abyíarárí,
jichž fasse nepřestupovala 400 zl., platili _dlecyno
ID
sury
staré, beneficiátí s příjmem mezi
1000 zl. 11/010,ostatní pak 1 'o z přiznaného prijmu.
Daň odváděla se kamerálnímu úřadu, 7. heneíicií
rurálních i v obíli, jež počítáno dle běžných cen
tržních. Dvor. dekrety z r. 1818 a 1824 však svědčí
tomu, že i tehda a. dosti pilně odváděno nebylo:
Dle nejv. rozhodnuti 225. května 1835měli všichni
kleríkové, zejména však biskupové a kapltnlárí,
v posledním pořízení dle intencí zákonů církevních
jistou kvotou semináře býti pamětlivi. Vláda však
výše její neurčuje, ponechávajic to svědomí bl
skupů.
d dob konkordátních kryty potřeby se
minářů z vlastního jmění (vlastní příjmy na p.
semináře pražského obnášejí asi 44.000kor., ostatek
hradí se z matice nábož.), a pokud toto nestačilo, neb
ho vůbec není, hradí se z matice nábož. po smyslu
N<

čl.17.konkordátu,kde se praví,že dotace na semináře
bude rozmnožena. Formálně zrušeno u nás a. 5 .
zákona ze dne 7. května 1874 č. 51 ř. z. (mmlst.
nařiz. z 25. března 1875), když zavedena byla pro

beneficíáty n0vá daň k matici nábož., jejímž účelem,
jak v zákonu tom se di, je také udržování kněž
ských semlnářů. Dávky na semináře chlapecké,
jež byly rázu zcela církevního a spíše dobrovolné,
potrvaly u nás déle, avšak i ty dnes pomínuly.
(Srovn. .Sblda't,
dejin k. a. semináře v Praze.
Sborník histor. kroužku r. 1896; Jaku-l:, Gesetz
lexíkon: Aiumnaticum.)
Sdr.

alumnatuszpříjeti ve schovanstvi,zove se po

stav duchovní aneb povolání laické rozhodnoutí, a
synoda toled. lV. (c. 1. C. XII. q. l.) rozlišuje mezi
malým a velikým seminářem, kde biskup s a-y, kně
žími a jáhnv b dlíl. Přirozeným ústavem vychová
vacím byly ško y kiáštemí a biskupské, jichž rvním
účelem bylo sloužiti výchově a vzdělání orostu
kněžského. Vedle nich od věku Xlll. b ly to uni

versity, kde se čekatelé stavu duchovního vzdělá
vali, což však i přes znamenitější výsledky vé
decke mělo při ncvázaném životě, 'enž druhdy na
universitách zavládnui, zhoubný viv na budoucr
kněze, třeba tito byy a-v v různých bursách a
kollejích. Proto bylo církvi pečovati o jiný způsob
výchovy kleru, což stalo se v sedéní 23. (cp. 18.
de ref.) sněmu tridentského, kde církev vratila se
zase k starým zásadám, vysloveným již na syno
dách toledských, a nařídila, aby při všech kathe
drálních chrámech po vzoru římské kolleje, kterou
sv. lgnác pro Němce založil, a dle pravidel, jež pro
výchovu kněžstva v Anglii kardinál Reginald Pole
r. 1556 předepsal, zřízeny byly semináře, t. ]. stálá
semeníšté kleru, kde by chovanci, na ročníky roz
dělení, z mládí již na stav duchovní se přípravo
valí. a když v svěcení vyjdou, zase noví příjímání
byll. A od t ch dob slovou chovanci seminářů
a-y katexochen. 2 usnesení sněmovního mají se za
a—ypřijímati jinoši manželsky zplození, nejméně
12 let staří, psaní a čtení znali, kteří přiroz.. mrav
níml a duševními vlohamí skýtají nadějí, že se vé
nují stavu duchovnímu a jsou k němu povolání.
Synové rodičů chudých maji mití přednost, avšak
ani bohatší se nevylučují; ti však mají se sami vy
držovatí. — Počet a-ů jest odvislý od velikosti a
potřeb díecese. Všichni mají společné bydlení a za
opatření, stejný klerikální oděv, navštěvují dle roč
níků společné přednášky, denně přítomní jsou mši
svaté, meditacemí a duchovním čtením cvičí se
v životě zbožném, měsíčně přijímají sv. svátostí a
o svátcích v kostele kathedrálním i “iných přislu
hují. Kázeňavzdélání jejich spravuje biskup, jemuž
jsou v tom radou nápomocni dva starší kanovníci,
a jenž za tím účelem má a-y častěji navštěvovati,
ke kázni napomínatí a nepole šíteiné propustíti.
Důchody na vydržování a-ů m rovněž opatřiti :!
spravovatí biskup se dvěma kapitulár a dvěma
kněžími residenčního města, a k tomu sřoužití mají
v prvé řadě všechny fundace, jež k výchově kleru
a mládeže založeny byl , a pak „alumnaticum“ čí
semínaristícum, t. j. jíst daří, uložená všem svět
ským ] řeholním obročím, jakož i 'ednoduchá hene
lícía za tím účelem semináři přívt lená (u. t.). Usta
novení trídentská byla v jednotlivých zemích jen
částečně provedena, nezřídka í vládami znemožněna.
Ulohu semináře tridentského zastávají dnes v Ra
kousku tak zv. konvikty či chlapecké semináře a
semináře veliké čí klerikální spolu s gymnasíem,
učilištěm bohoslovným, aneb fakultou bohoslo
veckou. Jméno a-ů přikládá se však toliko cho—
vancům seminářů klerikálních, kteří bohosloví stn
dují, kdežto chovanci konviktů či „seminářů chla
peckých, jímž dostává se domacim vyučováním
aneb na veřejných gymnasiích vzdělání humanit
ního, slovou konviktlstě. Toto rozdělování seminářů
v malé a veliké a návštěva přednášek mimo se
minář konaných neodporuje snesením trídentským,

měr, který přijetim dítěte ve schovanstvl mezi scho
vancem a pěstouny vzniká. Viz alumnus 2.
alumnus (chovanec, péstěnec, lat. odvozeno od
alcrezchovatí, žívití). 1. Vedle dnešního způsobu
mluvy znamená a. chovance bisk. semináře, který
se zde k stavu duchovnímu při ravuje, ač původně
znamená chovance každého vyš. ího, vychovávaciho
a vzdělavacího ústavu (alumnát), který jest zde
společně s ostatními živ, a zaopatření hmotného,
výchovy a vzdělání dochází. Společným bydlením,
zaopatřením a výchovou liší se a. od externíst ,
který b dlí mimo ústav a jen školy jeho navšt 
vuje. V omto smyslu užívá se pro chovance ústavů
tohoto druhu dnes obvyklejšiho názvu konviktísta,
internista, kollegíát a j., a pojmenování a. pone
cháno jen pro chovance ústavů duchovních, kteří
buď zcela aneb částečně zdarma pod dozorem bí
skupovým společně žijicc a s: vzdělávajíce k du
chovnímu stavu se vychovávají. Již sv. Au ustín,
uznávaje potřebu společně výchovy a vzd lávání
dorostu kněžského, s a-y svymi bydlll v mona
má biskup
moc i co doznamena
výchovy
steriu clericorum, jež v zahradě bísku a Valense jenco když
do vzdělání
a-ů. inou
aké protestanté.
postavil; Lev Vel. nařizuje biskupům, & y jen toho jice užitek pospolité výchovy, zakládali od dob
světili, kdo z mládí k duchovnímu stavu se přípra reformace po způsobu církve katolické v osířel'ch
vo al, a papež Aga et o vzoru sv. Au stína klášteřích alumnáty, jichž chovanci však nejen o
v ímé alumnát zřídí. Synoda toledská 11.z r. 531 hosloví, nýbrž i profannlmu studiu se věnují. Spo
(c. 5. D. 28.) nařizuje, aby ditkám, jcž rodiče na lečná výchova a-ů má značné přednosti, nebot
službu církevní oddali ()ueri obiati), dostávalo se nezdolné pevnosti v ohledu mravním bez níž není
náležité výchovy v dom duchovním, pod dozorem záruky zdárné působnosti kněžské, Íze nabýti jen
biskupovým, až do 18 let, kdy jest se jím buď pro tehdy, jsou-li kandidáti stavu duchovního již z mládí
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přísně k ní vedení a odloučením od světa před umělcův „Nicolaus alumnus Fulginae“), umbri ský
malíř, n. kol. 1430 ve Foli nu, z. 1502. Vjeho dl ech
jeho
v nejnebezpečnějšich
letech chrá
něni, nebezpečím
a proto lichou
je námitka,
duchovní
ve jeví sevvliv Ben
nozzůva rivvelliho. Práce jeho jsou
světě maji býti vychováváni, aby žsvět poznali a většinou veliké skládací oltáře gotické s mnohými
tabulovými obrazy, jež sice nevynikají komposici
naučili
se
pevně
státi
na
ploše
nakloněně,
by
y
o-p
zději nepadli. jen v semináři sk 'tá se nejlepší ani koloritem, ale za to jeví se v nich hlu
uboký,
pravdivý a jemně pro cítěný výraz_jednotlivých po
příležitost,
povolánízdek navyknou
stavu uchovnímu
vy
zkoušeno a_t_>y
mohlo,
sí a-i jedno
stav; také
v nichsluší:
jisstý obrazy
sklon krrea
Z' znoamenatijest
oprací 'menovati
vko
duchosti a prlavidelnosti života, spořádaně a stálé lísmu.
stele S. iccolč ve olignu (na hlav oltáři „Koru
ráci, k lslÍŽ
_příkiadem_jzlných
stále jsou
nabádáni aj.
Bytyk
ejím_,
že příznivý rozvoj
individuality
se nov
ováníP. Marie“, na jiném oltářltabule se 14obrazy,
mezi
nimi
„
arození
a
Zmrtvýchvstání
Páně“),
pos
ospolitsým životem v seminári ztě je, a nedo
statek blahodárného působeni života rodinného na v kostele S. Bartolomeo tamtéž „Umučení sv. Bar
mysl chovanců. ,e tomu tak není, tomu svědčí při toloméie'í, v pínakothece perugijsk „7věstování
činy, pro které sněm trid. učinív s jiným způsobem P. Marie“, v národní galerií londýnské skládací
vychovy dorostu kněžského smutné zkušenosti, zase oltář (viz obr. 136), na jehož středním obraze spa
třuje se Ukřižovaný s omdlévající l). Marií, sv
starému
jehoDse
vrátil
(srvn.uzavřenému
či. alumnáí). způsobu
(Srvn.lr.výchovy
Themis-far,
ie janem Ev. a sv. Františkem Seraf. objímajícím kříž,
Bildung u. Erziehung der Geistlíchen, Koin 1884, na křídlech pak 4 menší výjevy: „Kristus vzahradě
Getsemanské', „rKistus kříž nesoucí“, „Zm
Sblda'lK
Sborník
kroužku
č. 5.r decret. kim
Kath.
K.-R
ll. hís_t_.
.;
cms,jus.
lll, 88 vstáni Páně“ a „Opiak vání Krista s kříže sňa tého“;
násl.;
[blzammzr, Die Bildu
ung des Kler
erus
Colonna“v Srvn.
ímě „Maria
dítko
in kírchi. Semínarien oder an Staatsuniversitáten, zv „Galeria
rukou ďáblových“.
Kuhn zacehsraňujeedre
aler
. amann, Die Fríihrenaissance
Mainz _900; Hefner, Theolog. Fakultáten u. tn'd.
Semínarien, Freiburg 1900 a 1901 .— 2. Ve smyslu der italienischen Malerei 22,4

právním

. _

hoovanec)

cizí dítě, jemuž

Aluss.(hcbr 'Alúš, LXX Ailovg), tábořištěIsrae

poskytují pěstouní, nejsouce k tomu po právu za
vázáni, dobrovolně a bezplatně výživu, výchovu
litů na poloostrově Sinajském mezi Dotkou 3 Re
často i zaopatření. Pěstouni vůči schovancům ne fídim (Num 3313" ;v Exodu 171 se neuvádí).
Alva (lzór. 'Aiváh, LXX Fold), jeden zpotomků
mají týchž práv a povinnosti, jako rodiče kdětem,
aneb Bří
adopci,mezi
a proto
nevznl
á také
poměr příbuzenství občan
ského. A--i p'održui své
j0n_téno,zůstávají po
moci
vskou a nekprisluší jím

dědické
jmění není
pě—
nů. právok
pra
rawdla
třeba zvláštních ohřadností
ku převzetí dítek v pě

stouuství, nebo kpro ušteni
z poměmotoho
. . .
.Schovancůní resp. jejich
zákonným
zástupců m ()apě
stounům jestv
opo
měru ěstounskěom smlouvu
uzavřiti, která však nevyža
duje soudního schválení, leč

jen v případu že bys
smlouvou takovou stala

ujma
na by
jejich
vech, ditkám
aneb že
se pr_á
jím
ukládaly zvláštní povinno

sti. Poměr pěstounský může
kdykoli zaniknouti, aniž by
rodičové, žádaice od pě

stouna nezletil ldítky, mu
sílí po smysl 111_304 oz.o.
nahraditi
ná ady zpěstou
ům

lezence; slovotovtomto
smyslu vyskytuje se zhusta
také ve starokřesťanských
nápisech náhrobm
Ca
órol, Dict. d'arch. chr t. i,
1295a násl.., srvn. také čl.

nalezencí, křesťanská
péče o ně).
Alunno,

malíř, vlastně

ménem
A.
Noidco_lo
di Lib

er ato re,

dod dělin
uměni_e ch
Gíorg.
asariho,
něsí vyložil obvy lýžpo pís

Obr. m. Alunno: Skládací o
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Alvan (Mr \Alván, LXY Ita/tón),

náčelník
edomitského
(Gen. 3640), syn Sobala syna Seira Horrejského (egrevorozcný
vEsauových,
1 Far. 151
nazývákmene
se Alia
(I:ór. 'Aljáh,
5m)'

Pwlaóá)
AlvayA satorg Petr (Petrus de Alva et

As org a), u. v Carbajales (v diec. compostellské
ve panělsku, vstou il do řádu sv. Frant1ška prlsn

lPar

146nazýxá se Alian

(lzbr, 'Alján, LXX

Ž/Ilwv).

Alvarado František,

dominikán,u. v Mexiku,

observance; byv de šld obu lektorem theologie byl vstoupil
do řádu
dominik.
1574;Oax
.r). cslovník
řeči
mixtské (jedné
: řečí
nyn. státu
' „Voca
zvolen za generálního prokurátoraařádu pr1 rimske bulario
en lengua Misteca“ 1593). Srvanc.Dahlmarm,
„Die Sprachkunde u. die issionen“, 105.

kurii, a spolu
stal se
ln
kvisíčního
soudu.
Za kvalihiikátoremnejyyššího
sv
pobytu v Rimě umínil
si sebrati všechny výsadyhosvého řádu, a vše, co

byb ylo ke cti jeho zakladatele sv. Františka Seraf.
a k oslavě neposkvrněného početí Panny Marie,
veřejnosti
horlivosti mírnosti,
pro ne
poskvrněn odati.
početíAvšak
P. M. ve
jr esvé
rotílmmeze
útočil na thomlsty a sv. omáše, vyvolal veliké
napětí
mezi 1661
řádem
dommgánSKým
františkán
ským, musil
opust'inti
pančlsko aa odebral
se
ošpaně lské Belgie, kde ve sv: litterární činnosti
pokračoval; :. 1667, bezpochyby v Brusselu. B
nesmírné plodným spisovatelem. Ze spisů jeho uv
„Sol veritatís cum_ventilabro seraphico pro
candida aurora Maria in suo conceptionis ortu
_

sancta, pura, (M_adr1rid
immaculata
a peccatodoriřinali
praeservata'
1660;et dáno
na index

„Radii solis veritatís coeli atque zeli illustrantis
fratrum minorum sententiam communcm
ordinis praedlcatorum opinionem singularem ro
ss. Dciparae electione, productione, generatione,
formatione, ortu, conceptione, nativitate in utero
et ex utero“ (Lovaň 1663), ,Militia universalis pro
immaculata Virginis conceptione ex diversis aucto
ribus turn antiquis turn mo
odernis contra militiam
originalis infectionis peccati alphabetlco ordlne“
. 1
, „
narium serraphicum ro tuen do
immaculatae conceptloms t1tulo (Madri 1648; toto
dílo, zpracovan za pomocí několika vynikajících.
theologů ze řádu františkánského, vyniká cenou
nad ostatní), „Opusculum pro conticiendo armen
tario majori pro immaculata conceptione“ (t. 1649),

Alvar.esl

Alfonso, p.ortug architekt, za očal

stavbu kostela S. Sebastiano na Terr eiro do aco
v Lissaboné 1571,kteráž však zůstala nedokončena;
vypracoval plány ke klášteru S. Bento v Lissaboně,

jakož' 1protklášter „Sta Catharina de Monte Simy/“.
—2. Bapříbuzný
a,sar a vynikajici
architekt
století,
žák prede gortug.
; zhotovil
plányXpro1.
. . Bento v Coimbře (1600), vystavěl velikolepe
kostely S. Antuo (jesuítský koštel) v Lissaboně
(zákl.l kámen položenan,1579)
a S.tajemník
Vicente kraievice
de Fora;
kněz,
porktulalskeho—blahoslaveného Ferdinanda (v. t),

s nímh.
zajetí
maurské
Africe
(1437—43)
hožsdílel
smrti,
vráiiv
se dov vla
asti, :).
životopisa
"g
jeho „Cronica de santo e virtuoso itfante dom Fer
nando“

Lissabon

1527, 1577), v lat.

řekl. uveř.

v AClia(,11906)
:.,junius,949— —
mencl.

Alvarez 1. Alfonz

ro.vn urter, No
Toleda, přel. do špan. sv.

Řehoře Vel. „Moralia“ (Sevilla 1512, 1534, 2 sv.

ve
foi)Baltasar
Srvn.l/ur/er,nNomenc1.113(1)906,112%.
— 2.
S. 1.,
33V Cerveře ve Špa
nělsku, vstou il 155515ov. jež., byl rektorem

ruzných kollej1,novicmistrem, visitát: rem a posléze
provinciálem v Toledě; z. v
. Muž
zbožný a rozšafný, duchovní rádce mnohých vynl

kajících osob, na př. sv Terezie, kterouž povzbu
val v jejich snahách o reformu řádu karmelitek,

a bylsepsaný
horlivým je
zastáencem.tObšírnýjeho
životo
pis
. im
udv.
(.yvd v Madridě
1605
5, něm. přeložen Móllerem 1859 [Mtinsterl), je

„Bibliotheca
seuh.Mariae
mare magnum
vel
Musaeumvilainalís
anan um
e. catalogi
omnium
životdo
asketický.—
—3. 1578,
altasar
1,561 vstoupil
Tovaryšstva
pro
auctorum, quor_um proprium et speciale argumen-. velice„polučnýpro
t11m est 'age_r_ein toto libro ex professo de ss. V. fessorn íilos. a theol. z. v Coimbře 1630, vydal tři
vita, encomiis, miraculis etc.“ (3 sv. fol., t. 1649; osthumni svazky spisů Suarezových;.179.„lndex
auctorum damnatae memoriae, tum etiam librorum,
jest to obrovsky založená enc klopaedie literatn
o neposkvrnčnem p_očeti
arle, zůstala vša qui vel simpliciter, vel ad expurgationem uaque
nedokončena; ony tri foiianty zaujímají spisovatelé,
Lissabon 1624), „Tractatus de anima separata“
jichž
jméno
sebliterou
„Monumenta
Do Frphibentsur, vel deníque expurgati permittumur“
minicana
ex počíná
4 auctor-lbus
S. 0.A),
Prae
d.,qui ex prn
Sor
Becker-Sommera
víc! 1[, —4. De
fesso scripscrunt tractatus et sermones pro imma lzslrtžr, Nomencl.
1118(1,907
culata conceptione“ (Lovaň 1666), „Monumenta an;-'
dikt mnich clsterc. klášt. Vald'l lerslas v diec.
tiqua seraphica“ (Madrrid 1665), „Expositio nova
toelgdské,Břel. do špan. spisďrsv
nrda
literallsconceptionsb
cantici MagnificatMpro
immacu diligendo eo" a „Deinteriorli omo“ (M1dr1d 1616).
latae
.V.“ (M imylsterio
1666), „Funiculi
Bernardi
ma IVs]v.Hl
. — pol erna
rdín,
zaka atel kon
regace
'ta (v.
t.
nodi inddissolubilis de conceptdu mentis et conceptu . Srvln.din1a
ventris, seu de doctri1na angelica s. Thomae Aqui —6.iDdacusg(Dieg o).,S.p71. v)Gr adg,
natis clrca praeservatlonem ab omni culpa et ma vsltkoupildo Tovaryšstva 1579, yl 11 1ct£rof.mo
culadpurissimae
animae 1Vir lnis
Del Matris Mariae“
álkfy
a dogmatiky,
posléze předlstavenym
domu
essního
v Sev11,lekdež:
1618;r
„Decisio
(Mad
(11661, Brussel
„Allegationes
et avi pro
samenta joannís de Seegovia, episc. Caesarini ad casuum conscientiae occurrentium in articulo mortis
atres
Basileensis
a. 1430 (Madrid
circa Vilr inis
ariae concil.
immaculatam
conceptionem'
„Exsuřflationes pro defennsione immaculatae cen
ionis Dciparae adversus minutissimos atque
fut les atomos, quihus nonnemo ofiuscar prae
sumpsit Solem Verltatis“ (Sara ossa 1662, dilo toto

circa
sacramenta“ —
(Sevilia
rovn o..,)0Pr
Backgr
Sommzrwwgzl
. 31604).
cus(Dieg
u. v Medina de Rivoseco v Kastilsku, byl roies
sorem theólo1ie v různých klášteřich svého řádu
dominikánské 0, pak v Rímč, konečnč 30 let arci
biskupem v Trani (5.1635).A byl jedním z prvních
a nejznamenitějšich odpůrcu molinísmu, a jeden
v dalA.
pod pseudon
„Pe usaConceptionec“),
isus Aurorae“
(o mem
pseudonymem
,joan. Garcia z ne'statečněiších hajitelů fysicke' praemoce čili
prac etermínace _(praemotio, praederminatio) mi
de
Loa
a
ysa",
anat
11623),
„Naturae
prodigium
gra
mořádné kn e aci de auxiliis
tiae portentum h. e. r. Francisci vitae accta a 0. losti Boží. V mim
byl A. po nějaký čas hlavním m uv im dominikánů.

Chhristi D.1651,
N vitam
et coaptata“
(Madrid
dáno etnamortem
index 1rgagsulata
Několik
spisů Zanechal po sobě několik spisů, ktere se na tyto
zůstalo po něm v rukopise. Sn'n. fur/er, Nomencl. spor'y vztahují, z nichž jmenovati sluší: „Disputa
1V3(1910), 13—15
tlones theologicae' 1nprimam secundae S. Thomae“

Alvarez
'lrani 1617, Kolín 1621). „De auxilii
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divinae

_

on
ou ai„1,3%
es ons onum a
(Ě'am'iežolm
D
mani
“13b“(i.,n51%Ěmmšrůešmóřňmmm
oiecllones adversus concordišmliberi arbi-

3,1; cum divina praescientia, providentia et
praedestinationc“
etc. lib.
(Trani prophe
1622,Lyon
ů), „Corn
mmentaria
in lVlsaiam
am
iluxta sensum literaleem et moralem“ ( im

1599,1615).Srvn.Que'lyfálxard,lslc:lriptores
ord.
praedd.," 481, Hurt," Nomencl 19(1907),

'9—660—

mna uel15. ], filolog,n

1526na Ribeira Brava (jeden z ostr. kapverd—
ských), vstou il do Tovar. Jež. 1546,vyučoval
latině řečtin a hebr., byl rektorem v Coim
hře, voře a Lissabonu, z. v Evo e.1582
Proslul svoji latinskou grammatlkour„eDe in

stitutione
libridtres"
(l.
dene
etymo
logia,
11. grammatlca
de syn
Ill.
soid
a,)
v.yd

8

A

SRUDIMENTA
GRAMMATICES,
Exlnfimionibur

BEMMANUELIS AL V A RI

ěSOCIETATE JESU.
Pro ufu Tironum Latinitatis excerpta.

pozvem
prvé v„Princi
Lissabonč
výtah pod
ia seu1572d(krátký
rudimenta grammati

cae“ v šel 1575.1(nihy této užívalo se ve

všech kolách jesuitsk-ych. Různých vydáni
knihy té jest bez počtu. Také jednotlivé části
7.ni byly přečasto znovu a znovu otiskovv_ány.
v jednotlivých oblastech jaz kových_pořizo
ván b ly jeji překlady ane aspoň vydání
s č ste ným překlzadcm pro žáky v jejich ma
teřském jazyku
věd
dání pro ceskou skolni
mládež Jesu
uvádldme:z1.
mmanuells
Alvari eSo
cietate
de institutione
grammatica
libri

Ill locupletati et seholiis nuper aucti ac re
cogniti. Pragae ex typograaphia Wenceslai
Marini MDXCVlll“ (str. 149 + 88
, for
mát 15 )( 91/, cm. Na konci: „Prague. Excu

debat Wenceslaus Marinus a Gcnczicz anno

.

.»

„.

:,

WWWWWWWWW

EDITIO NOVA

MDXCVlIl“. K veškerým vzorům mluvnickým

um Author-ir Edition: prima Anni 1)'7)' 44mm—
apřeklad
příkladům
l. a na11.pr.
_jest
připojen
Býmmmmmaommwmmm
měr;
českýv a knize
německý,
„hocl
tč rollam . Addim , pmrmpeudio Perm/urna,
plum, tento kostel, die Kirch“, „bonus, tento
“verborumfwmuíauiůur.
4.

dobrý,de
t', „hic, ten, der“, „cum fuissetis,
s'ter ávno byli, (la ir \varet gewes en“ 5mCum privil.Sac. Cerf.Regizq; Cathol. Majců.
2 „Emmanuelis Alvari e Societate Jesu 7.3
PRAG/E Typis Univers. Carolo-Fcrdinandca , in
arammaticarum institutionum libcr sccundus.
Collegio SoeictntisJESU adS. Clementem.
e constructionc octo partium orationis. Pra-_
Anno 1721.
33
gae,
t
ypis
universitatis,'
m
colle
'olSociet.Jesu
'Šd \ . lementem anno MD
“jen la

&MCIJMCOm
mm

:iL-deGLdSÁJ
a?;db

Obr. 187. Alvarez. Titulni list pražského vydáni : r. 1721.
tinskšJsbez
českého
i německého
(str
formát
14%)(91/„c
m.;) 3. prekladu
„Em
mn
nuelis Alxari e Societale Jesu Institutlo
num grammaticarum liber tertius. De syllabarum zr. 1724; 9. „lnstitutio syntactica Emmanuelis Alvari
dimensione. Editio nova correctior. Pragae. "l'ypis sententiis, proverbiis et exemplis maxlme historicis
universitatis Carolo- Fcrdinandeae in Collegio ad ab orbe condito usque ad nostram aetatem instructa
8 C1emcntem anno MDCLXV“ (pouze lat str. 215, er Amadeum a S. Joscpho, institutiScholarum
iarum saccrdotem. Anno MDCCX . ragae,
formát 141:
,2 ><9 m.;) 4. „Principia seu rudimenta
grammatlces, ex institutionibus Emmanuclis Alvari typis Wolilgangi Wickhart, archleplscopalis et in
Re i Bohemiae statuum tvpograp hi“
e Societate Jesu rpo usu tironum latinitatis ex clytoru
cerpta. Editio nova. Pra ae, typis univers. Carolo (str. 468,torm. 16V.,x1.0cm,spřekl.nčm.ačes.);
10 „Emmanuclis Alvari e Societate Jesu gramma
Ferdinand. in Collegio ocietatis Jesu1 ad S9 Cle ticarum institutionum libri primle ltome, syntaxeos
nientem
anno a 1702“
142, form Alvari
15 X9 e So
m., item faciliora praecepta, ex ejus em authoris libro
spřekl. čes.
ném.) ,(s5tr„Emmanuelis
cietatc Jcsu Grammaticarum insiitutionum liber se secundo excerpta, in usum mediae classis
am
cundus. De consiructione octo partium orationis. matices Soc. Jesu per Provinciam Bohemiae. Pra ae,
Pragaae, ty is universitatis Carolo- Ferdinandcac in
Carolo-Ferd
in CollegiočesSoc. ěesu
Colleglo ocietatis Jesu ad 5. Clementem 1704“ typis
ad 5. univers.
Clementem
1729“ (s překladem
(3153340111157 )<91/9cm., pouzelat.;) 6.„ n
str. obr.
160,139);1
torm.1116x
9',.' cm.; s_eu
viz laksimilsetit.
listu
cipia seu rudimenta grammatices ex institutionibus ua
„Principia
rudimenta gram
Emmanuelis Alvarl e Societate Jesu pro usu tironum matices. .Pragaae, typis univers. Carolo-Ferdin.
lement. anno 17 "
latinitatls excerpta. Editio nova. Cum authoris edi in Collegio Soc. Jesu ad
tione prima anni 1575 accurate collata. Additis, (s překl. čes. aněm.str, .144, form.16X
m.);
12. „Emmanuelis Alvari e Societate Jesu Gřamma
e con
rocoempendio
verborum
formationibus.in ticarum Institutionum liber secundus.
typis panr_vulorum,
m.vers CaroloFerdinandeac,

Colleag'loSocietati esu adS. Clementem. Anno 1716“
(str. 144, form. 15 /2 X 9% c.,m
řekl. čes. a něm); structione octo partium orationis. Pra ae, tygis
7. totéžz zr. 1721(viz faksimile stit. llstu na obr. 137 Universitatis
cietatis Jesu Carol-oFerdinandeae
ad
lee entem 1740“
(str 312,
in Collctgio
&iaksimile první stránky textu na obr. 138); 8. totéž form. 15 Xgl/, cm.); 13 „Emmanuelis Alvari e _80—
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DECLlNATlO.
m: , generisfzminini. numeri GngularIS.
jí: drcliuabimr,

N hzcMuf: Coro Umění
G.Mufa:
toooto Umění

SDí:sans
bermm)!

D. Muf:
tomuto Omán)
Ac.Mufam toto Umění
\',6 Mufa
6 Umění
Ab. &Mura ob robota Umění

berStam!
bic$""“
::buRuna
von berSunít

531:„%an

Dorokt j..vyda eho,

fol.).Šrvn.Ba: cr-Sammzmagel
1,0.
aku

:.

DOMINUS,Nomcn
Dcclinationis
fccundz,g
neris mafculini, numcri
Gngularis.
lí: iinlinabnur.

tomutoApánu
1

Kay a,SP1m

)502u3
jen latinské). _.iSrvnBarber-Smmemagr/
abr el S. I.,
u. vOropese
1564, —248.
vstoupil doTovarlyšstva
1582,
byl roi.
theologie a Pisma sv a rektorem kollejí na
Ma' orce a v Barceloně; z. v Tarazoně 1645;
lsaias ex ositus“ (Lyon 1623, 2sv. vu

Sicinjigčiuinrur:Har mii/Hummin , bt: [em/4

aéerba, barfnúla minax, ac,
SEC
CUNDA DECLINATIO.

majori tyronum infimae grammatlces classis
commodo boemice reditta“; posléze na str.
31—48 nalézá sc lat. ačes.: „Parvi cate
chismi catholicorum, auctore Petro Canisio
Soc. jesu theo lo
oo,g prima duo capita. Vejtah
velikého a maleho katechismusu od pátera
na otázky uvedený. První dvě hlavní stránky“.

Numero plurali.

D. Domino

saná

Formát
objemné
této
knihy,
731
stranu,
jest 15
><9cm
.)-1čít5ajícícelkem
„Principia
seu rudimenta grammatices, ex5institutioni
bus Emmanuelis Alvari e Societate jesu..
Cassoviae. Typis Collegii academici Socie
tatis jesu 1772“ (kniha tato, obsahujici 557
stran, skládá se : týchž části
11, jako kniha
předešlá, ale překlady příkladů a významů
podány jsou maďarsky, německy a česky;
stručná gram ře
a 'tah 7. katechismu

G. Mufarum těchto Dmtni
bcrrnKlinika
D. Matis
těmto Dmčnjm hmm ůilrftm
Ac. Mufas tato Umení
bit .fřůnlicn
V.6 Muf:
ó Umení
o1bťSanita:
Ab. *:Matis ob tčdýo Umění bon bmmítňnjic n.

N. hicDominustento pátí
G. Domini
robota pána

1—30 krát k,á česky

IVJL tionumjacobi retseriSoc.jesu extracta,et

USA, Nomen Dcclinationis pri—

N.hz Mu'fz Esto Umení

nasatr.

mluvničkařeckéhojazykaFOdnázvem„
udi
menta mguae raecae,ex ibro primo institu

zTo leda, ryt. řádu alkantarského,

kustosb kzráL bibliotheky,

:p. špan. jazykem

dějiny světa od
do potopy
s gen
dissertacemi:
1. ostvořeni
poloze ráje
pozemskh
o prvotní řeči. 3. v kteredobě roční svět
byl )skčm
stvořen,
textu he
av 4.eotrozdílech
,.5 oečítání
spisechv Henocho
vých
(Madrid
1713 ve fol) Srvn.
No
0
mencl.
le 9110,)807—
—ll.Hurter,
(Alvares

Alvarlo)
janVeruele,
(juan), 16022
cisterc., vstoupil
do
1. ve
n tamtéž 1565
za

Ser QC“
bcú33mm
btm53mmA

oplata, stal se„Vida,
1613penitencia
biskupemy solsonským,
milagros du
nuestrogřorl oslssimo Padre Melifluo S. Ber
o

gossa 15 ). Srvn.Xcm'a Bemardz'nal
nardo, traducida
latin An
en romance
"\;Sarř
Baena del
losef
.rp. „Hijos
de
Madrid, ilustres en santidad, di nidades,
(4 svazky, Ma rid 1789
cietate jesu Grammaticarum institutionum libri primi
lvr es) Ludv k 5.
1791)
armas,
ciencias13.03.
artels'
epitome, syntaxeo item faciliom praecepta ex až
ejusdem authoris libro secundo excerpta in usum v San Roma—n1615, (vstoupil do Tovaryšstva 1629,
mediae classis grammaticcs Soc. jesu er Provin
b
of. v v Lissaboně,
oim
mbře, posle/že
domu
kdež zsuperimem
- :p. „Amor
am Bohemiae. Pragae typis Univers. arolo- Ferd. professniho
in Colleglo Soc jesuuad S Clementem 1746“s překl. sagrado“ (Evora 1673), „joseph zRalchelis filius illu
Obr. ms. Alvarez. Faksimile první stránky pražského vydáni 7. r. 1731.

čes. a nem., str. 160, form. 151/2x 91/2 cm),- 14.

ermoens“l(16881699).
„Principia seu rudimenta grammatices, ex institu stratus" (Lyon1675
Srvn.
Buber-1107711110203!1,250—25
— 14.Palvel
Alvarus.
ePaz jakubbS.l-,1560
tionibus Emmanuelis Alvari e Societate jesu, in v.
voT ledě, :. v_Potosi 1620, vstoupil 1578 do řádu
usum praecip ue Boemicae juvenlutis novis curis jesuitského, dokonal svá studia v Alcale, stal se
adornata, atqplL-ineitripartitom
divasa
quarum
l.
continet
professorem
filosofie,
pozdě
i
theologie
v Limě
a,ntequ
důymnasium admit
tantur, parvulmis1
praediscenda sunt, ll. quae in Parva v Peru; posléze byl provinciálem v Peru. Vynikal
chola, seu elementari Grammatices, lll. quae in svatosti zivota a stal se svymi asketickými spiS)
Principiis, seu infima Grammatices Schola tra
asketiky
a svazcích
mystiky
obé potriuentské.zástupcem
jeho dila')sou
ve trech
duntur. Pra ae. Typis Academicis in Collegio Soc. neÁznamenitějším
jesu
(,Iementem12761“
(s překl.
českým;
rvá ad
máS.208,
druhá12a
třetí
88 stran;
potomčást
na
112 str. připojen výbolr : Cornelia Nepota z listů
Cieeronových a z progymnasmat jakub a Pontana,
a248 sloupcích následuje oddil nadepsaný „Ra
dices latinae Izinruae cum derivatis et compositis
suis“; na str
288 nalézají se stati: „Senten
tiae ex iisdem2derivatis et compositis“ a „Obserr
vationes XXl, nebo užitečná poznamenáni, kterak by
nováček latinského spisovatele (authorem) napřed

fol., z nichž
rvni:
„De šitahspirituali
eiusque per
fectione
libri V“
(1608),
uý: „De exterminatione
mali et promotione bonidlibri V“ (1613) a třetí „De
inquisitione pacis sive de studio orationis libri V“
(1617) vyšly v Lyoně; byly často znovu vydávány
A

je cena
Louis ant.
Vivěs v letech
vposlelzei vydal
v 6 sv.,
.)a 1875—76
výňatky

'1.nich dosv.různých
azyků akost
překládánywykorzenieniu
(do polštiny
přeložil
ll.V michal!
zelego, y 0 pommolženiu P;obrego“, Poznaň 1618).

Alvaro — Alviz
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sacramentali, an contessio prorsus hornini mortali ad
Emmanuel, portug. advokát při král. senátu;gm verae beatitudinis vitam sit necessaria“ (bez místa
„De competentils inter archiepíscopos e icopos ue a roku). Některé z těchto spisů vyšly také německy.

Srvn. Barker-Sommzruagd l, 252—258.— 16. Pe gas

hs

se veSrvn.
spisech
svýchNomenc!.lP
vůči plroltívníkům
tere“
(L onl ag7055tolicumH
brvn H,:trlcr
Nomencl.e1 ati
309108),
ct
nuntium
cum potestate
a
ostře aadřuie
ironicky.
Hurtzr,
(1906),
1.257

2651—26.—17. )Pela O(Alvrarus Pelagins, Alvarus
Alvera josef, katecheta a zpovědník kláštera
Frant. Pac—z,Pelao
ajo)ro
ze Španělska,
studoval
v ologn,
vstoupilDunse
do řádu
trantišk. Thurnteldu
u Hlalluv T assianea.
rolsku; vydával
od r. Zeit
1863
časopis kazatelský:„
Tirolische
v Assisi, práva
poslouchal
v Paříž
Scota
prof. círk. právaav Bolo
ogniaavPerugii; stál zprvyu schrift filr Kanzelberedsamkeit“. Sp. Predigten und
na straně t. zv. spiritualistů (v. t.), pozdě'l však Skizzen íiir alle Sonn- und Festtagc des jahres.
G
vystoupil proti Michaelu Cesenskému (v. t.),i
l
> l_u.a(Alverni |,a La Ve
rixlen
vrrvch T_o
pciolán ke kurii do Avignonu. K žádosti papelžově
skánskunn Bibbien (vých. od Florencie), 1350m
sepsal (mezi(byl
r. 120—1330)
polem.
ecclesiae“
často tiskem
vyd.,spisa „De
př. vplanctu
UIlmu
vysoký,
hrab Orlando
dei C_attam 1213
da
ro
oval sv jejž
l-rantišku,
jenž tu 14.211
obdržel
1473, Reutlin
Norimbercev něm,
1489,žeLyonu
1517
enálk enu11474,
560); dovozuje
moc stigmata a založil zde klášter. V l„klášterním ko
stele jest náhrobek blahosl. jana z Alvernie (z. 1322)
ipapežská
veškeré
moci, duchovní
sv;étské ]CStc
ako hzdrojem
v Kristu jSOu
dvě přirozenosti,
tak a drahocenné terrakotmé práce Ondř. della Robbia.

prycsjednocuje
náměstek jeho
v osobě
své obojí
A.lituje zesvětštěni
církve
a napravu
_spa

AlvernusGuilelmus v.Vi1émznAuverge
Alvin d', Štěpáá,n 0. Min., :;

„De potestate

episcoporum, abbatum aliorumque
Srovn. Huf/er,

třujce
povznesení au"tority papežsské.
B_ylxjrne
novánv velkopoenitenciářem
papeže janaX
Xll., (Paříž 1607,1614).

raelatorum“
omencl. HP

1332 tit. biskupem koronským (v Acha,ji) 13351me

(19005

nován biskupem
byv Srovn.
vyzpuzenzi-b
skupství
svého z. sylvessklýmí
v Silcevl 1.352
lňlrter,

Alvlzd
8e, Martin zprvu jesuilta,
vstoupil
po
zději
do řáduaugustiniánskéhw
prof.
theologie
na univ. vAlcale, :. 1633; :p., De alltissima scientia,

Nomencl.
(l906, e26—627
Alvar "3
\. Alv
Alvarottlsj.

ANUE

A. drže.zrp.„Adriensium eBisco

porumsseries historico chronologica“(

1788). Srv.n Har/er, Nomenc l. lll;(189 5), 371.
71.vCor
oěv vpr\ e'pol.
lX.Alvarus
století, Pavel,
ze židovské
rorddinypochaze'i
ci,
laik, přítel sv. Eulogia, arcibiskupa toledskěho

(v. t.,) jehož životopis sepsal („Vita et passio
'otišt. v Acia Ar. Martinsll ,90—97,

ALVARI
ŠŠĚÉMMĚMÉMMMÉĚÍÉŠĚ
: SOCIETATE JBSU

ŠGRA
MMATlCARUMa
lNSTlTUTlONUM

lllígne, ll.. CXV, 705—720);m mo to .r). asi
r.
„ílndculus luminosus“rn(obrana těch,
kteří vydávali se na smrt mučednickou dobro- 
vťoně, a výklad proroctví o Mohammedovi),
,Conf essio Alvari“ (na __způsob modlitby
Bohu), 19 listů (mezi nimi 4 psané blea
zaroví, jenž z křesťanství odpadl k židovství,
\ nichž pojednává o vyplnění zaslíbení a pro
roctví messiánských a obhajuje křesťanství

proti
a básně
in 5. žldovsitvi)
ulo Lnn“).
Spisy (mezi
jeho nimi
vydal„hymnus
Miglia
PL CXVa X.)(l A. z. as: 861 Srvn. Hurter,

uma emmenvmr,

. Syntaxeos item (aciliora Przeepta , e
ejufdem Autxhorisla
libro Secundo
šla ufum Media: Clnx/Zn
GrammartterSorJE
per Provinciam Bohemia-,

“1,53—

Nomench l8 (1903),
první 849—850
a nejslavnější opatství

cisterc.
ve&Švédsku, zanla
východmm
břehu jea
zera vctternského,
králem
Sverkerem
manž. jeho Alfhildou 11145;zruš. 1527; osud
zachovalv
lvelda sev. zřícenzlnyekzláštera.
Go

Alveldianus
(Alvzeld,
eAlve_lt)
františkán,
lektor
bohosloví,
edenAugustín,
z prvních
a nejrozhodnějších odpůrců jlf'utherových, 2.
k ll. 1532; :. „Super apostolica sede, an
videlicet divmo sit' jure nec ne“ (Lipsko 1520),
„_Malagmaoptimum contra inlirinilatem hor
ribilem duorum vlrorum jo. Lonniceri et M.
Lulheri" (t. 1520), T„ractatus de communione

sub utraque specic quantum ad laicos, nex
sacris literis elici possit, Christum hanc vel
Praecepisse vel praecipere debuisse: et quid
m re hac sentiendum pie, sane, catholice sit

juxta veritatem evangelicam“ (t. 1520), „As
serlaio in canticum Salve Regina contra Dei

garae V.
murmnratores, detrectatores,
lasphematores“ (Lipsko 1530 ,„IOratio theo
logica,
quambipartita
Magdeburaa
cclrurn
habuit
de
Ecclesia
et
Lutheri
omnium—

amento"
(tl
Sermo
de confessione
ue Lutheranorgtliěšuinoso
ac stnltisslmo
tun
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Obr. 139. Alvarez. Titulni lisi. pražského vydání z r. 1723.
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Alypíus — Alžběta

fessora cirkevnich dějin na universitu frýburskou,
kde setrval až do své smrt. R. 1869 učinil jej
Pius lX. členem _do atickě přípravné komise pro

inscrutabili voluntate, investiĚabilí praedestínatione
ac ineíl'ahili Trinitate67
(Alca 211.632)Srvn. Huf-ler,
Nom'nce
907,

ius 1. sv., biskup tagastský,

přítel sv.

Augustina, o němž se tento světec ve svych„ Con chrlstl.
sněm vatikánský.
ydall841),4
BZUniversalgeschichte
der
Kirche“ (Mohuč
.
846) a další
fessiones" často zmiňuje. Pocházel ze vznešené

Eod názvem „Universalggeschichtevd. chrlstl. Kirche,

rodiny
odebral
olu kde
se sv
chrbuch
(lO.-v a
F. )(fiir"akademischedVorlesungen"
Kra s;1882
gl. prci. Pabisch
stin
nem vdoTagastě,
|maa potom
mdo seMils na,
nhaAugu
roku zprac
od sv. Ambrože byli pokřtěni; 394 vrátil se
Byrne, Cincinnatlíl5,1874 do opolšltíny ]. Belejewski

do
asis432n
.433.v Srv
annie „Un Varšava 185.22“
Dále;v.„ Grundrlss der Patrologie“
amiAdfriky,:
de s. Au
u.,g
Alype“
„Revue , Augustlenne“
l(JFrýburjtš
4. vd. Plenarie
1888,d oim
otr.anc
.
et), v „Die deutschen
XV. přel.
1904,
Základy patrologie
násl. —
2.
sv sam-our,
styllta (Ezau-mg.
vaírqg)192za Adr
zu Anlanšd es XVI.jahrhunderts“ (Frýburg 1874),
těž lánky do různych theologických
časopisů.
ole vbPaflagonll, jáhen, žil v d bě císaře Herlaklia psal
Alzond'Emmanuel
s.MariaMauriciu
us,
()621—
tstríu'djs 108 let.
ekově slaví jeho u. 1810, stud.v Pařižl, vstosupil 1831 do semináře
sváltekbz81895)t,0
lis Ni,!la
du. Srvn.
Les stylintes vMontpellieru, dokončilit.ehol studiavŘímě, vysv.
(Brussel
KalFl,Bele/au,:
335—336.—
, stal se gen. vi diec. Nimes, za
řecký„kostela sv. apoštolů“(„zwv anoazólwv“) na knězze

ložil 1850 kongregaci assumptionistů (v. t.).

nepochybně
Kpli,napsal asl jakožto
r. 431 list
sv. Cy
rillovl,
patr. valexandri'skému,
předsedovi
sněmu etesského, v nymž chválí jeho stálost a po

Alžběta(l:'.llška) kbr. y;l_:_i'_5x'511-seba_—Bůh

přisáhl n. ta, jež přísahá dokládajlc se Bohemítz j.,
vzbuzujeho k bojiáplroti Nestoriovi (otišt. u Mami, jež
Boha ctí, LXX El. wáp'eJ. 'b'/.atLad/93.9,EM
lzate osě Ani
mběv Mexíku
Conci1.1V.1463nst10).r|
aaýéz, vulg. Elisabeth. 1. manželka Aronova
1738, z. 1799, kněz, vynnikaáícl jakožto přírodozpytec (Exod 673), dcera Aminadaba z pokolení Judova
matka
Nadaba, Ablu, Eleazara a Ithamara, sestra
a archaeologě Francouzsk akademie jmenovala jej
Nahasona, náčelníka okolení judova (Num.
do
isujíclmmulenem,
v řovali
úkolyvmístokrál mďxickýlaarcibiskup
1768 vydával 2m
ka sv.Jana F(řtlt
tele z pokolenl Aronova
časopis„ Diarlo llterarloede Měx
(„zmdcer Aronových“ Luk 15), manželka knězze Za
Křt., círki 8d7ěepisec
cněmecký,
11.1av
808 charláše, příbuznáAPannř Marie (Luk. 13“. Nepo
v Alzo
Olav "Ja
ve nSlezsku
Frýburg-u
Breis
“chybnně byly sv.

anna Maria při uzny _po

ském. Studoval
ve Vratislavi
aleBonně,
byl dom
cím
učitelem
v Cáchác
;1834 stal
se knězem,
1835b
povýšen za dok orha theologie v Milnsteru
ma 1
obdržel protcssuru církevních dějin a exegese při
semináři v Poznani, kde též hájil arcibisku a hně
zdeňsko--poznaňského Martina Dumina.
845
stal se kanovníkem, proote ssorem a re en
ntemse
mináře v Hildesheímč; 1853 byl povol n za pro
05—

straně matek svých, bezpochyby tak, že matky je
provdala se za muže z rodu Davidova, druh matka
jich
byly sestry,
z nichž
jedna,
matka(Srnv
Pannšsll
arie.
lžbětina,
za muže
z rodu
Aronova
Sý,kora

16á
[ v syr.-maronit.
Svátek 5.
v cirkvi
25.listopadu,
čnaa. Vumčni
cir
kevnim6v skýtá se zobrrazení sv. A- ale častěji při
výjevu
avštive'm' P. Mari"e; zn zor uje se tu
jako žena pokročilejšího věku; řídčeji vyskýtá se
v ikonografii osamělá postava světice; velice zda
řllá jest na př. soch ze XIV. sto let na dómě re
mešskěm (le0 obr. a140).— 3.„

.

.

“, „D

A“

rka doksanská, sestra kní

žeteubiskupa
vstou
ila[_sesvou
sestrou
Mark
k]indřicha
étou do Břetislava,
panenskěho
kl šte
pre
monstrátského v Doksanech, přlnesšiklášteruavěnem
80 hřiven stříbra, dvě vesnice a množst vl draho
cenných nádob chrámoxých. Od jeptišek zvolena
Ia za převořiši. Stkvěla se svlatostí života
Praem.
„. 1207
ne
brezna 11%.172
(Palaíěý,Děju.n.
r.,358
Čvrmák,

ryšslkiáš
st.,

pochybně
v PrrešF—urku.123111.a
v Mar
burku, dcera
kráe uherského llOn řeje
man
želky jeho Gertrudy z Andechsu, od 1211 vycho
vávána na Wartburgu se snoubencem svým Ludvi
kem, s nem lantkrabčtc Heřmana Durynskěho; 121
provd na, žila ve šťastném manželst.vi jsouc od
dětstvíu upřímně zbožnou a mllosrdnou k chudým
a nemocn m, dospěla pod vedenim mínorit Ro
degera & onráda Marburského k velike do ona
lostí. Po předčasně smrti svého chotě (z. 1247
v Otr antu) byla od švakra svého Jindřicha Raspe
s dltkami svymi z Wartburg-u vypuzena a nalezla
útulek zp
v bise cnahu, potom
svého ujce
biskupa bamberskěho“.Egberta Následkem vyrov
nánl vykázán jí byl Marhur s okolím. Tu žila

Ob. 140. Sv. :\lžbčL1,nmntkn
Jana KřtlSocha ze XIV. stol.
nod měsv.romešském.

otom terciářka
v dobrovolně
chudobánského.
a přísnéžž1235
askesi pro
ja
ožto
řádu franti
hlášenaaby a A. za svatou ehořem1.Svátek 19.
listopadu. ivot její obestřen byl záhy různými le
vpravujlcí o tom,
terak potraviny,
dym ta ně nesla, promě
- ĚeIndaml
(z nich
nežznámějšlď
manželem jejim v růže,
nly se před
vyzvťdajlcclm

Alžběta

3151

vstoupilaVlll.
do prohlášena
111.řádu sv.
Urbana
za Františka.
svatou 16 Od
Svápaplež
k&
červenec.- Legenda o pážeti sv. A—y(látky ttéeužil

Schiller
v básni v "životopise
„Gang z. Elsenhammer“
tuje
se teprve
z r. 1562. akvkytys
div
s růžeml vyskytá se mezi legendami o této světici,
podobně jako do A-ě Dury
Srvn. Acta S:. ju
lius
11,169,1)
Mouclierann(Pař.1996)z,
De
Vartm
cello: (2 sv. Coimbra 1894).—
anfaln u,
u. 1592 v Remiremontu Lothrinsko), z.a14. le na
1649 v pověsti světice v anc;y po smrti manže
lově založila útulek pro padlé divky a 1631 kon
gregaci N. D.
refu e. — 10. Reutská, blahosL,
terciářka řáduc|franti
obyčejnně zvaná „Bona
„Dobrá“, „guteB ct“h ), u. 1386ve Waldsee (Wuar

temb.), dcenratkalce Achlera, vstoupila 1403 do kl.
v1420.
Reutu
(Reule) 1vábsku
Waldsee,
kdež veliké
:. 251istopažu
V Horním
požívala
úcty l

votopis V; sepsal duchovnl jejl rádce Konrád Kli
gelin zza blahoslavenou
ldsee1421 jazykem
německým
prohl.
1766 svátek
14. listAóbyl_a
.

11 Šénavská:, lslv. (Ellsabeth
nediktina,k
.18. čna Sclonaugiensis),
1164, vstoupila be
do
řádu 1142.složilla29slib 1147, od 1152 byla mystrynl
(maagist ra) konventu klášttera schónavského (diec.
trevnrská).Přlte1kynl jei byla sv. Hildegarda, s níž
si dopisovala. Od r. 1122měla A. častá vidění. jež
jsou sepsána ve „Visiones' av „Liber viarum Dei"
(dle vzoru spisu sv. Hildegardy „Sclvias“), jež

zpracoval
její opat
Eckebert.
jeji fantastická
zjevení
o bratr
sv. Voršilea
aprův
odkym
nichj
veliký
vliv načasto
vytvořen
nl (vyd.
legendy.
jejll
vsĚsč/x by
\;
ve
středověku
čitány
Mígnt,v
Rath 1884. jménoA -y po ato
Martyrologia
r. 1584, k ež ke dni 18. červra sc čtoe: „Sconaugiae

s. Elisabeth Virginis,m
onastlcae vitaeohservantla
celebris“. —12. Uhers,ká b ahosl., domlnlkánka
dcera Ondře_jelll., krále uherského, n. v Budině1297,

vstoupila do řádus vDominika,

Obr.141.Sv. Alžbšlubggasčágjglefbruuv

klášlcřo

:. 1338, pam. 6.

května Srvn Acta SJ“ Malus " 123 nás i_

vysk ýttá se stjlž( ve
stol. Montalembert
XIII.). Životopisyi
sepsali:
835),
(Pař žsv.Bag-By

často vy. lÍčeskly zpracoval jakv Prncházklaž„ lvot
Alžběty“ i.iákl „Dědlcv Cv.y.ra Metho .
Elisabtěth.
Ein Vllm
Buch
Christeln“(12.
rn 856),
manrftir
(1895h),A
|1$tolzd„Dic1904),
hl.
Horn, Saubin (Pař 1290). — Bývá zobrazyoctána ja

kožto mladistvá sličná pani držlc v záhybech svého
roucha růže. Někdy zobrazuje se v rouše řeholním
se třemi korunami, z nichž jednu má na hlavě, dvě
v ruce (tak zobrazena jest na oltáři v síni pro ne
mocné v klášteře Alžbětinek v Praze; viz obr. 141);
tim se naznačuje, že vedla svatý život ve ojin.
stavu: panenském, manželském a vdovském. asto
zobrazována jest, kterak uděluje almužnu chudým
„života (viz
jejiho
2_neljžrastějl
div
sZeružemi
obr.býlvá
ásnym zobrazován
c klem vý'evů
ze života tak
světlce
1 Wartburgu.
55 ořic
Schwlnd
zv„, vylzdzobils
cohdbu v letech
A“—yna

— 6. (lsabella), sestra Ludvika l.X sv., blaho
slavená, 71.1225,z 23.1in.1270vklášteře klarisck
vLongchampu,
jejž
byla
založila,u:.S
za blahosl.
1520.
tek 31.
srp.
Srvn.A
45.1 —v7. _Pařlžská, blahosl.,
domlnňriánka,gv
z.

11177,
proo.sSrvn.u/R lda,Cirk.ro,k15
8. sv. (_lsabella), královna portugalská, 1151Ž71,
dcera infanta, pozdějšího krále Petra Ill. aragon
si(,ého z. 4. července 1336v Esttr;emozu na křtu ob
držela jméno dle sv. A-y Du nské, pratety své.
.128'1 provdána byla za krále portugalského Dio—
nysia (1279'—1325); byla vzorem křesťanské man
želky a královny, častokráte zprostředkovala mír.

Ovdovčvšližila v kl. klarlsek v Coimbře, posléze
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Alžbětinky

polohou, kde bylo také dostatek vod,

oněvadž

ll.Alžbéttnk
Řád tento,
za základ
11.řádu
sv. rantiška
Seraf. mající
a jméno
0 sv. rže uli nalézala se tam kaple Bolestné Rodč;
oži, za
lDurynské založen byl Angelinou dl orbara (v. t.) mlouvalo se toto místo zvláště řeholním sestrám.
nappč. )ČV.s 0.1 a potvrzennveL mx. Uvede
en bvl Zahrada dosti prostorná ve výméřc bccz mála
do Cech na 5začátku století sedmnáctého. Podnět
korců
rozdělena
b
Ia
éna
víničku,
zahradu
k založení kláštera dala zbožná a duchaplná hra skou a ov.ocnou ak obytná stavení tu kuchyň
se na
bénka Karla Schonkirchová, která učiuivší slib,
Poskytovalaemo
pro začátek dosti vhodných
o způsobu Alžbětínskěho kláštera ve Vídni lézající
mistnost djak pron
cn,é tak ro řeholní sestry.
-—
Zaluututo
s
přiloéchajíchuil
b
udovami
a
kaplí
takgv
Praze
zřídí
nemlocnicí,
ochotna
byla
k
účelu
tomu věnovati 15.000 zl. Na její přání vyslala řed určil kdysi světící biskup jan gnác Dlouhoveský
louhé Vsí zau tulek pro sesltárlé kněze, složív
stavená kláštera vídeňského MadrieJosefa de upe, k tomu účelu ještě kapitál 10.0(11z.l Časem ne
ro
o
dem
z
Nizozemska,
r()
171
dvě
řeholní
sestry,
dostačovaly
již
místnosti
pro
nával
hlásících.
se
M. Angelinu rodem Nehr
ua M. _lo
ohanku rodem
kněží; arcibiskup Breuner koupil tudíž na místě,
Vogelmeierovou,
drruhdyrřeholnice
ském
Hradccí,
mitnékláštera
řípravyv kŠtyr
za kde pred válkami husitskými rozkládala se část
kláštera zderazského, dům někdy TalmberkoVský
ložení klášteradAlžbětivnskěhonprovedlyil Ses yty a založil tam nový vhodný útulek ro sestárlé
Prahy na
6. dostia
ledna vážné
1719. překážk.y
Bohužel8hned
szavítaly
počátkudonarazily
jed kněze s kostelem sv. Karla Boromejsk ho. Budovu
nalot se o dotaci pro nový klášter, kterou žádalo útulku i s kaplí Panny Marie olestné v Slupi
křteí
české gubernium, ježto nová řehole neměla býti daroval arcibiskup Breuner Trinitárům,
jednak na ú u stávajícím již řádům při dobro tam byli uvedeni dne 24. srpna 1705. Avšak řád
volnych sbírlltách, jednak nemélo se ukládati obe
ten pobšl
jen do kláštera
r. 1708, nejsvětější
kdy přestěhoval
se
do
své o zde
nového
Trojice
censtvu žádných nových břem
dotace, smluvilo se několik vznešených šlechtických v ulici Lazarské. Majetek svůj v Slupi prodal řád
teru OO. Servitů, od něhož ak
paní, z nichž 'menujeme Františku Leopoldinu sousednímu klášte
Póttingovou, harkétu hraběnku Valdštýnovou, přešel na řeholi sv. Alžb . — Majícc v ru ou
Eleonom hraběnku Valdštýnoovou, Antonií hra— svolení duchovní vrclmostí o rátíly se totiž obětavě
bénku Černínovou, Adelhaidu hrahénku Thunovou výše imenovaně šlechtické dámy na kabinetní cí
a joseíu hraběnku Thunovou, že opatří ohuos
s prosbou,
aby milostivě
no bylokancelář
získati koupí
Slupskou
zahradu i spovo
při
241110 zl. jako základ pro zřizující se klášter, sařskou
lěhajícrml budovami
od řádu Servitskěho
obnos
jehož úroky
hy selouožilyna
pro 4 výlohy.
řeholní 600
účelům nemocnice,
a k velikézaradosti
sestry,
pro 6n
ných aživobytí
na léčební
A byl výslovněnevytčen účel této nadace: „aby
tohoDbrzy.
nejvyšší
dašlo
26:1e nase1722.
n17. že
května
1722svolení
byl evlikým
chudí nemocní ženského pohlaví, ode všech opu dočkazl
štěuí, náležitého ošetření tu došli a zkázy na svátkem
uč.-[ženskouřeholi a pro všechny
spáse
11e své nevzali“ Další nemalá starost šlechetně dobrodíutelky, které svou neobyčejnou
horlivostí přispěly k dóvršení velikého díla. Značně
bylateorvlyhlědnutí a zakoupení místa pro nový množství lidu zbožného se tu sešlo, aby obcovali
klá
o mnohých
úvahách
vyhlědnuta
slavnostnímu požehnání kláštera knížetem-arci
Sluptská
stráň
s přiléhající
zahradou
nedaleko byla
k
era OO. Servitů, vynikajici zdravou a vzdušnou biskupem hrabětem Khuenbur em a uvedení ře
holních panen do klausury.
en den b la také
volba první představené a hlasy všech reholních
sester snesly se na zbožnou, horlivou a neúnavnou
sestru Marii Angellnu, rodem Nehrovou, kterou
ihned kniže--arcíbis_kup potvrdil, odevzdav jí na
znamení její
v záležitostech duchovních
i světských klmíčecdomu, knihu řeholní a pečet.
Dalo se očekávati, že klášterní nemocnice za ne
dlouho nebude dostačovatl ani pro nemocné, jichž
důvěra v ošetřování u klášterních panen rostla,
an pro řeholní sestry, službbu u nemocnýcch konaa
jíc. Odpomocí těmto nedostatkům bylo Íze jedině
přístavbou kláštera. Ale odkud získati penél, k tak

naákladným stavbám? "ul řihlásíla se zbožnáa
hohatá hraběnka Marké
aldštýnová, pocházející
ze staroslavného rodu ernínů, hotovva jsouc při
nésti značně obětí na novou úpravu kláštera.
Povolavši k sobě znamenitého tehdy stavitele

Kiliana Dienzenhotera z Rottenbachu nakázala nu:
v)
v době
nejkratší
předložil
jiglány
pron
kostel,
kláštera
síň pro
nemocn
Dieuzeuhooíer
dostál svému úkolu znamenité, jak nynější celá

stavba kláštera svědčí. Dne8. srpna 1724 polo

žen byly základy k novému kostelu a již ná
sle ujícrho roku o svátku sv.Kateřiny posvétil
biskup pražský Daniel z Mayern zbudovaný
stánek Boží
vní oltář jest ke cti Bolestné
Matky Boží, vedlejší oltáře jeden kc cti sv. Anny,
druhy ke cti
lana Evangelisty. Nad.- průčelní
chrámové dveřevvsazen b'l znak rhaběcí rodiny
Valdštýnské, aby na véčn časy hlásal památku

štědré
dStavba
budovy,
k níž
položendobrodítelky.
byl záklat dne
18.dklášterní
dbur 17,26
ukončena

bla

Ohr. 145. Alzhůllnka.

16.1istopadull727. Nemocnice klášterní se

vemi potřebnými úpravami odevzdána byla svému

Alžbětinky

kancléř
arcibi
iskupské
účelu
7; knížecí
září 1732,
když
jí bylkonsistoře,
dříve P. ]ans větil
Frik,

Za války o dědictví rakouské (174l)uutrpěl klášter
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zrušení kláštera.
Pláč
řeholnic
se sester.
v pro
strannýchc
hocdbáh
a vt
ichýchkroozlnéhal
urkách
V klášteře tou dobou žily také ještě čtuyřiCelestinky

nesmírných škod. Spojená vojska bavorská, saask_á_ ze zrušeného řeholního domu svat
ojmě. Kd ž řady řeholnic úmrtím se tenčily a
klášter nem 1 dosti sil k ošetřování ncmocnych.
vzala útokem Prvni prací nepřátelských vojsk odhodlala se (r. 17%) představ ená Marie Dominika
bylo vymáhati násilím válečnép riláněvky,Akter
odeslati tri kldand átky k císaři joselu 11., který
v první musil
řadě ulozeny
klášterúm.
bluášte30002
lžbě
tínský
složiti byly
válečnou
kontr
tribuci
epr v
lézal ve vojenském tábořoe blíže Prahy.
ak ub tovatl a živitl 150mužu V r. 1743 bylo ještě
Císař vlídně kandidát
přijal depáutaci
klášterní amajíkladl
zkoumaje.
-li otáztk
kt
ůřc. e svlzelům válečným přidal se hlad a draa jednotlivým
těžkým pracím povolání.mNa konnec dle amětní klá
hota, jisti
dostoupivší
takové jehožk
výše, kže
řeholnice
byly
konské maso,
onečně
ani nuceny
nebylo šterní knihy seprohlásil: „Nezrušime va ířehole, ale
lze dostati. A opět nucen byl klášter dáti nepřáte ještě 'í rozšíříme v našlch zemich, pokud Bůh nám
lům vý alné v obnoOuS
uz2000
R. 1744 zmocnili se
Prahy ruso
50vé. Klášteru Alžbětinskému bylo opět
během 24 hodin opatřltl výpalné v obnosu 151032
a
navšltlvll
osobně
ještě s jedním důstojn josef
kem 2.ll.října
17% pak
byl klášter na pokrajizzaniknutí.
této peněžité šter Alžbětlnek, aniž byl :; počátku poznán. Před
49 kr. Následkem tak citelných Ženěžitých ztrát stavená vodila neznámé pány po klášteře a oba po
tísni přispěl
pomocí
Sverls-ŠJěork'
zapůjčlv chvalovali rostranné vzdušné mistnosti, vzorn
klášteru
značný
obnos hrabě
14.00021.Poz
ějl dobrodinec
pořádek a tisotu. Na to obrátlv se první důstojní
ten peníze
Alzbětlnk
m odpustil,
jich
více.
Hrabě
<-v -pork
i chotbnevfymáhaje
koštelní
ržohodll:
pakvejsou
moje rekrutky
ždyt byly„Kde
u mne
vojenském
táboře a(novlcky)l?
obdržel
kr aptě
u Alžbětinek
a dcerayŠejich
vst ou povolení k obláčcef' Vtomto okamžiku poznala pře
pí
sem
do řádu. oli7řbenitrpěl
klá ter střelbou
stav ená, že mluví s císařem. Radost celého konventu
pruských vojsk a Alžb7ětinkám bylo opět platiti z císařské návštěvy byla nesmírná. Císař dal si řed
zl. vále
ných příspěvků.
Na památku uslavného
stavltl ještě 4 Celestinky ze zrušeného kl štera
vítězství
císařského
vojska nadpPrusy
u
dala představená kláštera Marie Alžběta Mólltorová
znojemského
a pravil
knnim:
„Dosud
jste sloužlljov
Bohu, nnyl budete
sloužiti
také
bližnímu.“
Nat
vystavěti
při kostele
ke ctibiskup
sv. Thekly,
kterou obdařil císař klášter 23 dukát . Od té doby přio
zřái 1762
slavně kapli
vysvětil
naKasey

a francouzská obléhala Prahu a konečně také ji

R. 1765 mře
ela první zakladatelka kláštera Karla
hraběnka Schónkírchová, která zbytek svého života
v tomtéž kl teř
božné strávila; úmrtní pa
mátku jeji uctívá řehole každého roku zádušn 1mi
službami Božími. Připomenoutl ještě sluší, že zklá
štera pražského založen byl r. 1732 řeholní dům
s nemocnici v Celovcl a roku

leány byly o ět anovicky.
tom očase prodal
láštertímpozem
avby
na "10.000
„Bašttě“žlkterébyl
před
koupí zísakaslt
za obnos
dCele
stlnek. sousedníhok
Do velikýchknesnází
Alžbětinky
šením
áštera gřišly
ervntů,
který) trnzru
byl
13.000 dlužen, za nčlž měly nyni dostati prázdnou

1146 v Mnichově, kam před

stavená Marie Františka s né
kolika sestrami se odebrala.
V

1770 a 1771 panovala

echách veliká neúroda a
následkem toho nastala ne
smírná drahota životních po
třeb. Z hladu požlvall lidé
otrub, trávy a listí se stromů.
Klášter omezil se na nejnut
néši
životní
potřeby,seu forlny
kl terní
rozdával
černý
chléb a teplá polévka zvláště
dětemzachoval
a starymse lidem.
tento
až na Zvyk
naše
časy, kde každý pátek po
skyluje se žebrákům polévka
a chléb. Po smrti císařovny
nove
,Marie Terezie
hrozi$1780)
o klášteru.
L Francie zavanul k
duch nevěreckeho osvícen
ství. Katolická zbožná bratr

stva
císařskými
byla
zapovídána,
na dekrety
klášterů
vzalo za své.V době husitské
byly kláštery, jež v sobě cho
valv tolik okladův uměle
ckých a byy sídlem vědy a
Dravé zbožnosti, ničeny z ná
boženského fanatismu, dv této '
obé vedomnělé
znameníosvěíto.d
a
ara
porem
Alžbětinky obdržely cyísařský
rozkaz, .že nesmě"| více přijí
mati novicek.
lášter měl
takto vymříti, což rovnralo se

Obr. H+. Koala! & klášter Alžběllnek \“ Praze.

“,

Sv. Alžběty milosrdné sestry — ama

budovu. Z nesnází těch vyvázly, kd ž náboženská
matice zrušený klášter sama prevza &. R. 791 dne
14. září navštívil nově korunovaný český král Leo
old ll. klášter.“ Za panování jeho nástupce císaře
grantiška !. hmuly se nové útrapy na klášter. Vá
lečnými daněmi &státním finančním ú adkem skleslo
jmění kláštera až na třetinu, násie kem čehož se
álo, že zahyne. Na 0 ětované naléhavé žádosti
dostalo se ldášteru po pory od státu, tak že se
poněkud mohl finančně zotaviti. Vydatnější pomocí
přispěl císař Fr ntišek i., když dovo il, aby se ko
naly po celých echách k udržování k áštera sbírky,
a když česká šlechta jala se ořádat ve pros ěch
kláštera i nemocnice divade ni přecstavení, on
ceríy i různé zábavy. R. 1832 věnoval čeští stavové
nemocnici Alžb'ětinek 10.000 zl. a r. 1825 udělila

císařovna
rie Anna kášteru korunovační dar
12.000zl. Klášter Alžbětinek 'est veliká, pravidelný
čtverec tvořící budova s rozs hlou zahradou. pro
stranných světlých chodbách jsou rozvěšeny obrazy,
ocháze icí namnoze ze zrušeného kláštera Servitů.
dolen chodbě nacházi se_veliký obraz, před
stavující upálení Servitů r. 1420 zbouřeným husit
ským lidem. Pověst vypravuje, že duše upálených
Servitů v podobě ohnivých koulí letěly k nebi.
Nedaleko toho obrazu umístěna jest pěkná socha
Bolestné Matky Boží. Ve veliké přízemní hovorné
visí mnoho vzácných obrazův od malíře lgn. Raaba,
ličtcích život sv. Františka Regis. Na chodbách
prvniho poschodí rozvěšeny jsou obrazy téhož ma
líře, znázorňující výjevy ze života sv. Františka Xav.
a sv. gnáce z Loyoly. Také v refektáři jest asi 10
slušných biblických obrazů. V zimním oratořl na

nemocnice spočívá nyní v osvědčených rukou před
stavené Marie
atie Rabasové, rímářem jest
MUDr. jarosi. Lenz a ordinářem MU r. K. Heinrich.
Klášter čítá nyní 45 řeholnic, totiž 37 sester kůrních,
5 sester laiček a 3 novicky. Knížecim arcib. ordi
nariátním komisařem jest kapit. děkan vyšehradský.
prelát dr. osef Burian, řádovým zpovědníkem prelát
dr. Franti ek Zapletal, protonotár apoštolský a sid.
kanovník vyšehradský. Mimo ošetřování nemocných
vedou řeholnice i život rozjínavý a zachovávají
přísnou klausuru. Srvn. Dr. A. Jclláfntr', Geschichte
des Ordens und der Heilanstalt der Elisabethiner

Klosterfrauen in Prag; Fr. Elert, Posvátná mista
král. hl. města Prahy. — A. mal v Rakousku mimo
Prahu 10
mateřinců
s 401 řeholníšemi
(Vídeň
sester,
Linec
48 s., Celovec
s., t. Hradec
46 58
s.,
ablunkov 15 s., Těšín 25 s., Kadaň 28 5., Brno 19 s.,
ešt 33 s., Prešpurk 43); v Německu 5 mateřinců
s 37 filiálkami a 688 řeholnicemi. Kláštery A-ek
nejsou ve vzájemném svazku a nemají generální
představené.
Bm.

v_

Sv. Alžběty milosrdné sestry („šedivé

stry"). R. 1842 předsevzaly sobě Marie a Mathilde
Merkertové, Františka Wernerová a Klára Wolfová

uzneuctili
sv. Klárš ušíce
ve Znojmě,
r. 1645
_védovpřed
jej
šavlemi kde
do něho.
Poslední
stavená johanna Tamová odnesla jej s některými
obrazy r. 1782 po zrušení kláštera ze Znojma do
Prahy, kde v klášteře Alžbětinek trávila zbytek
svého života. V síni, kde koná se volba ředsta
vené, visí podobizn druhé zakladatelky kláštera

ošetřovati
nemocné
přibytcích
dnemvinocí.
Prvním
jejich
působíštvjejich
m b la
Nisa (Neisse)
Prus.
Slezsku. R. 1846 za přisp m' tamního kaplana Fr.
Fischera řevzaly jakožto „Verein tur áussere
Krankenpíege“ nemocnici v Prqdniku (Neustadt)
v Prus. Slezsku. Bisku vratislavský F
tvrdil 1859 „spolek sv. lžběty" a dovolil roku ná
sledujícího, aby starší sestry směly slo ,iti jedno
duche sliby. Lev Xlll. pak kongregaci jejich 26. ledna
1887 potvrdil. Hlavním účelem jejich jest ošetřo
vání nemocných v soukromých príbytcich; mimo to
řídí také nemocnice a věnují se i jiným skutkům
milosrdenství. Podporují chudé, ujtmají se chura
vých, řídí opatrovny a v krajích missijních i obecné
školy. Nyní má tato kongregace 295 působiší a asi
2500 sester. Mateřlnec nalézá se ve Vratislavi, kdež
sídlí igenerálni představená. (Srvn. Dr. K. Kašpar,
Církevní zákonodárství o náboženských kongrega
cích [, 162—165) Tyto „šedé sestry“ dlužno roz
líšovatl od „šedých sester“ pražských (v. „Šedé

')
Markéty
hraběnky
aldštýnové
a synaNa
jejího
který
vstoupil
do řádu
kapl-c-nského.
kurujalpa,
o
stelním umístěna jest staro aylá památná soška
Panny Marie. V zahradě na bývalém hřbitově stojí
kaple svaté Barbory a o něc) doleji ka le Panny
Marie Lůrdské, kterou zřídit da r. 1
na pa
mátku svého pětadvacetiletého' kněžství nynejší
kapitolní děkan vyšehradský, relát dr. Jos. Burian,
tehdy řádový zpovědník klášterní řehole. Veliká

Alžír (Algerien. dioec.), arcibiskupství, jehož hra
nice v jedno spadají se stejnojmennou kolonií fran
couzskou. V A-u bylo biskupství zřízeno r. 1838,
bylo zprvu suttr. biskupství aíxského, r. 1866 po
výšeno na arcibiskupství se sutiraganáty Constan
tinou a
tomto území jest asi
2.
katol. (celkový počet obyvatelstva: 2M.,
millionu). Velikych zásluh 0 A. dobyl sobě prvni

chází půd
se památný
na prkně ně
na
zlaté
. Obličejobraz
MatkyPanny
Boží Marie
"est porouchán
kolika pruhy, pocházejícími od! ostrého nástroje.
Tento obraz býval někdy v klášteře Celestínek

vzdušná—a výslunní

síň pro nemocné

v 1. patře

ozdobena “est 19 velikými obrazy různých světců;
při výcho ní zdi stoji oltář sv. Alžběty, kde v ne
děle a svátky slouží se mše svaté. Klášter Alžbě
tinek může se vykázati i jednou českou spisovatel
kou. Byla to řeholní sestra Marie Antonie rodem

sestry“).

arcibiskup
kardinál
Lavigerie
t. ve stare_ církvi
ama (hama)
též amula
zvaív.
a se
ona nádoba, v níž chováno na oltáři víno, věřícími

pro
obětované,
dřível. než
to do
ka
ichumši
bylosv.vlito
(Ordo Rom.
13). vino
Papias
praví:
„Amae vasa sunt, in quibus sacra oblatio conti

Pedálová
1831), akterá
i při
svých
namSLavých
obětívych
pracích mnohé zbožné knihv see
_
, „Keř rozmarýnový"
atd. V přítomné době (1909) čítá
nemocnice 681ůž'ek; v roce 1908
bylo tu v ošetřováni 1142 nemoc- .,

svého založeníposkytl
kných.
ášterOd
147.852nemocným
lékař _; '
ské pomoci. Připomenouti sluší,
že ošetřování děje se v.nemoc-y
nlci Alžbětinekrzdarma aže ob'ě—,
tavost a sebezapření řeholních
sester nezná mezi. Vrchní správa Obr. 166. Staroklesíanská
*
.
nnlézají
ve zvětšonám
ama. c íPohled
s obou měřítku
stran; uprostřed
reliety na::xí se

ama — Amadeus '
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netur, ut vinum“Těchto velikých nádob pro vino zachovával. B v 1459 na kněžství vysvěcen, dostal
obětní (amae oftertoríae neb oblatoriae) užívalo dovolení zakl dati konventy přísnější observance,
se při liturgii mešní tak dlouho, pokud věřící ři a tak vzniklo několik klášterův jeho observance
mši
vždy;
přijímali
a obětní
víno
K en
yž
)ak sv
tento
o yčej
přestal,
užívalo
se přlnášell.
nádornbekm
ích (am/mila: nebo urna/;), nynějšíchto mešních
knnviček. A--ae va,zly ejména ve větších koste

lích, velice těžké, yvážíce několik liber, a byly tu a
tam zhotovovány ze zlata a stříbra, ano někdy
i drahokamy a pěknými skulpturamí ozdobeny (viz
na obr. 145. stříbrnou a-u, ozdobe nou polo
ukli
nami: „Kristus odevzdává klíče sv. Petru" a„ zdra
vení slepého'k
Binterim (Denkw
w.!lrd IV,„1, 183)
soudí, že podobných nádob užívalo se i pro jiné
obětní dary, zejména pro olej a vo
7716/1
ma, amma u Koptů a Řeků tolik jako abatyše.
Srvn. Cabral, Dict. [, 1
ánsl.

vdiecesích
lánč založilkremonské,
s omocí brescljskéamllánské.
vévody a arcibiskupalVlMi
klášter Panny arle della Pace. Když generál řádu
František zRovere jako Sixtus 1V za apeže zvolen
byl, odevzdal A—ověkongregacl kl šter a

ostel

sv.
na Janikulu
(S. Petrusé=1mn
Montoríov
& Petra
činil A-a
svým zpově
A. pro il 10ímě,
let

v imě, potom chtě e lombardské kláštery ještě
jednou navštíviti, vyáal se na cestu a skonalv M1
láně v klášteředella Pace. Památka 10. srpna.
8). „Novakterou
Apocalypsis"k
nevyd..)
jeho
kon
gregace,
jakok (dosud
os pod
vrchni
správou

generálovou řídil,měla za“jeho života čló konventův,
vzrostla
žeč ítalaPapežové
28 kon
ventův. a za
téžjeho
do Šnástupce
panělska tak,
se rozšířila.
Amaad (kbr.'Am ad, LXX AWM) město v kmeni Julius 11.4 Lev X. snaž 11se různé větve františ
Aser (Jos. 1920), někteří ztotožňují je s nynějším
Umm el- 'Amad, západně od Betlehemu zabulon kánskě v djeden celek spo 'inti. Papež Pius V. apo
štolskou konstitucí 23.1
a1568 zrušil amadeisty

ostatni kongrelgaceafrantiškánské a spojil
Akkou
ského, ajiníyseChirbet el- Amúd (na pobřeží mezi jakoži
je s observant. Srvn Alca .
—
Amabilisy r(trnanc. Amable) sv.. kněz, z. 11. čna Hal[,zapfel Handbuch der Geschichte des 1“ranzls
koL 475 v Riomu v Auvergne Šrvn. Ana Sr. ju
níus
kanerordens (1909) 1538.—
4.maedeus)biskup
s. osepho v.
SchusterAmade
5
(
madassa, někd. bisk. ve Fry'í (Phrygia Sa laussannský, 71.kol. 1100 v zámku Chasse (v dep
zlutaris).
r. 451 aGamr (Series 446) uv dí d\'a biskupy Dauphiné) jakožto syn Amadea z Hauteríve, byl
vychovván v kl. Bonnevaux, od 1121 v Cluni, potom
Amadaathl hbr. Hammedáthá', LXX Ž4yuóá309,
pri dvoře
Jindřicha
V.; e11125
Clairvaux
ádu cis
sterc., stals
1139vstoupil
opaatem vkl.
Haute
otec
L&bsml)3),Agag1ta.
AmAmanův
lamo, n. kol 1483, vstou 11do
řádu servitů, přednášel theologií v Bolognia ieně, combe (Altacumba) 1vSavo' sku a asi 1144 bis ku
9by poručníkem nezletiéeho
stal se en. vikářrem svého řádu v Německu ' :p. lausannským
Hu
urnb erta 111.Savojského,
59. £.V111).
hom
ilií
mariánských
(otišt v Migne, :.PL1 CLXX
Srvn.
„7Apolo
54.3 asull'
— 2. immortalítadell'
Gi uillano, opatanima
ama(Milán
ve1J18)
Flo Acta S:. Seep temb Vll, 377,
urlcr, Nomenc [ 113
renci, malíř miniatur 1446, oblíbený umělec papeže
1936,
— 6. vévoda savojský, vzdoro apež
avla ll.;

14.96
Felix V.), 71.4. prosince 1383.51původn
hra
Amadeisté, Amadeané, kongre ace reformov bětem savojským, pracoval o odstranění rozkolu,

lrantiškánů, založená blahosl. Amat eem (v. t.).

byl pro své zásluhy od císaře Zikmunda 1416 na

vévodu savojského povyšen aoobdržel 1422 hrab

Amadeo(Omodeo), Giovanni Antonio, vyi stvl genevské v léno. Po smrti své manželky Marie

nikající
sochařastavítel,
1447v
Paví
:.
32 lombardský
vMi láně Provedl
značnoun.část
plasticklé
\y'zdoby průčelí kostela v Certose di Pavia: od
něho jsou zejména malé ploche reliefy s výjevy
ze Starého a Nového zákonoa, jež se t nou nad
celým soklem fasády, jakož 1 krásná orámování
oken (v. ohr.146) V leet ch 1490—97uprovedl ge
niální stavbu okupole
milánského
dóm
o.s Alois,
n. l701vLivorně,
sekretář
a archivář trí biskupů ravennských,z 1773. Vyda

dila sv. Petra Chrysologa tlr750; v čelo edice tétol
položil rozpravu „De metropolítana ecclesi
sia ra
vennatensí“, v níž háji řednost biskupského stolce
ským. Srovn. Huf/er, No

a eus 1. a s. Antonio v. Procházka

Jan

.
aocensís, kapucín, :). „Paulus
ecclesiastes sive eloquentía christiana, qua orator
evangelícus
ad 1662,
ideamBe
Pauli eflor
matur'!
(Pařlž
eet
n. doctrlnamvs..hurler,
No

mencl.
304. —3. All;
eus, Peza
an IV3e(1910),
sius) blahoslaven,
františkán,
kladatel františkánské kongregace amadeistů.
Okolo 1420 v Portu
rtuga l,sku :. vMiláně 10. srpna
1482.Pocházel z rodu šlechtického, vstoupil v man
želství, za krátko však vstoupil do ednoho řádu
rytířského; byv raněn stal] se k dal ím válečným
službámneschopným,
at potom
Stera jeronymltů v Guadalypri 112.14
vyrosill si
dovolení prestoupiti do kl štera flra5ntišknského,
hu_tova1do Italie a byl pc mnohých nesnázích roku
v Assissí za trátera- laika přijat. V klášte
V 0 pren vdíecesi milánské učinil s některými
bratriml spolek, který by řeholi sv. Františka přísně

Obr. 148. Amadeo: Část výzdoby průčelí kostela v Certose
'
dl Pavlu.

Amadia — Amalekovcí

Místo ono, kde žil, zvané Rocamadur (v jižní Francii

v départ
ot,. arr.
starobylým A-a
mi
stem
poutním
Dle Gourdhon),jest
jiných však poustevníka
nelze stotožňovati se Zacheem, nýbrž byl to světec,
jenž žil ve stol. lil. anebo na konci stol V. Pa
mát ka koná se 20. srpna. Srovn. Ada SJ“-Augu

stus

Amadutius (Amaduzřzízně
Jan Krištof, praeíekt
z rukopisů kni mvny vatikánské vyd. (spolu s]. L.

tiskárny
propaÍandyv
ě, muž
učený,
.17 2,
Banconem)„
ecdota literaria
sacra
et profana'
( ím

73—83, n4esv.; dilo vz ácné);

mim

:p.

„Diss. canonico-filosofica sopra il titolo- ed officlo
archidíaconi“
etera monumenta, quae
in hortis coelimontanis et in aedibus Matthaejorum
adservantur, illustrata“
nunc primum
unummi.-ollectat
notionibus
(spoluin sleK
.Orla iet íd

1779,3 v). Srvn.1!urter,Nosmencl. 111251895),
335.
amae v. a ma.
Amal, hor. 'Amál, LXX [IMG].. čtvrtý syn Ile
lema (v. t.) 1 pokolení Aser 1 Par

Amalarius(Amalhaariuus, Am

rí, Hamu

larius)
1. Metský,Alkuinovým,
liturgickýspismatel,
780.
Byl učedníkem
stal se 817n.
1 okolo
při
kostele metském a pozd
ji (828)sia
tamtéž
Clnlnll'
biskupem.
Sympho
aučil vc

l muž obeznalý v literatuře patristické a vydal
šalácové. škole
mimochodem
též ve školeetlyonsklé.
„De ainstitutione
canonicorum
sancti
monilalium't které 817 pro cášskou s nodu složil;
dále asi 820 dilo „De ecclesiasticis o fíciis libri lV
ad
Ludovicum
"
se podatai
vreškcu
liturgiiPium
církevní a vyložiti
ji mvstickv
Obr. 147. Amadeus (vzdoropapež Felix V.).

_Burgundskě založil 1430 v Ripaille u enevského
jezera rytířsko- poustevnický řád sv. ořlce a žil
tam jako jeho děk'an
nješiě se 7 rytíři blouznivě a
po mnišsku. Basilejský sněm zvolil je ). lístop.
1439 26 hlasy za vzdoropapeže, načež přijal jméno
Felixe V. Byl sice boháčem, ale nesm mým la
komcem, který ze svého na papežskou důstojnost
nic věnovati nechtěl. Byl v Basrleji dne 24. červce
1440 sveelikou nádherou konsekrován a korunován,
a při jeho pontifikální mši osluhovali mu e'ho
oba synové. Sídlil v Lausann a v Gene\č.
dyž
věci vzdal
sněmusebasilejskěho
k smutnému
koncisvé
se hod
chý
lily,
vzdorropapež
7.d bna 1449

nosti, odrobil se papeži Mikuláši V, a byl učiněn

alle nal,
oricky.
Poněvadž
v tomtoáh
ocn
hledu
premršt'ěně
poč
v stoupíl
protisi němu
Flor
rus v. t.),
jenž na n ho podal žalobu k říšskému synod lnimu

sněmu
Chieersy
(838),-ovy|
kterýsněkteré
-ovy
z.avrhl v Další
spisy/1
„ názoryeA'n anti
honarií' z r. 8
de gallický antifonář srovnává
s antifonářem římským; „F.clogae de oificio missac“

asedm
listů. (Spisyj
eohvoyd.
14113717
Srovn. Hurter,
Nomencl.
!3

V.)

2.(Amalharíus)
Fortunatus,
vírsk
ako.mmend
opat arci7bisku7lr:o
mettlašs ý.tre
Karla Vel. kposllsán
abylbyzant.
r. 811 ke
konsekraci
kostela
kaambur
u, 813k
císaři
Michalovi
Ar.
„De sacro baptismate“ (pojednání lituri kce), „Ep.

dieitempore
et jejunii“,
ersus
ž cgmsiecrationis
monda (.,De
duobus Amalariís“

kardin 1lem-biskupsem
sabinskm
z. 71.1435,vnuk
aille 7. 1696) pokládán byl tento A. za totožnéhoL as pře
ledna
— 7.5 avojský,
b :lhosl.,
G. Morin („Revue
ve článku
que
stion
deux Amalaire“
Benedictine“
předešlého, vévoda sav s'k , :. osvatém životě dešlým;esnejnověji
30. břez al472 ve Vercelli v Piemontsku. jest pa 1891) háejikidentitu obou, zaleedvo' itostDosob novými
spseř Die Messe 1m
tronem nSavojska. Srovn. Acta S:. Martius lll, doůvody

87—

88%ítschiuMiatzteÍaltert'FI-a“(1902),3515násel.Mig-na L XClX,

maalberg sv. ]. panna, ze vznešeného rodu
Amadia
Akra,turecké
dvě diecese
katolické challdej
ského
ritu v&Asii
(vilajet mosulský).
5
byly prozatímně sloučeny pod jediným bisku 1em. franckých knížat, benediktinka v kl Mtinster-Břlsenu
Belisia),
10.červce.
Ata! Sr.
Ill,2.7772.Památka
2. — 2. (Amalo
er Srvn.
a, Amelie
Obyvatelstvo území diecese „Anoiadia“jest větnilinou ulius
vdova,
zkol. 692, blízk řibuz (snad sestra)
moslemínské;“křesťanů
jest"p ze 6000,z
cž
asi 3000k
3000 nestorioánů.
Katolící "mají
Pipina
staršího,
manželka.,i
v
vody
Wítgera
Lothrin
14sfar,
16 kostelů,
13 kněží,
6 škol. Rovněž
v die
„Akra“
veeliká většina
obyvatelstva
jest mosle
ského, pozd
Idi u.beugu
oba manželévstou
ili do kláštera,
Dítky jeji udiia,
Reinelda
meínlská,katolíků jest pouzeaasli 1000.
této die A.
a Ememlbert prosluly rovněž svatosti. Pamáátka 10.
cesi jest 13far, 12 kostelů, 8 kněží 2 školy. Srvn. če
ervence Srvn.A cta S:. julius ill 63
B
42301v
„Revue
de
l'Orient
Čhrétien'
(Paříž
mnelc,h hbr. 'Amálěq, LXX Anál' x, vnuk
1896)l,
-450.
Amadori Giuseppe, hudební skladatel vRímě Esauův ,syn Eiifaze a ženíny jeho Thamny( en. 3611),
vletech 1670—1732, složil oratorium „ Martirio kníže v zemi cdomské (Gen. 3615).Vulg. koncovým
di S. Adriano“, jež bylo provozováno v ímě 1702.
cl:
odlišuje
jej od názvu kmene Amalekovců, Ljejž
Aniadur (Amator sv. Dle francouzské legendy
s koncovým
: (Amalec),
ale v hbr. a xx
Zacheus po smrti rlsta Pána odešel do cizrny & piše
obě jména
psána jsou
ste
Amalekovci, starý arabský kočovnlcký kmen na
žil jako poustevník
Francii sve;jeskyni
odložlv poloostrově sinajskem. Dle podání arabsk 'ch mají
původní
svoje jménove nazýval
uis amatoť'.
(Srvn. Ollivier, Les amitiěs de Jesus,"l ařlž l895.) původ svůj od Chama a jsou tudíž spřizn ní s Ka
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nanl .Balaam nazývá e „počátkem národů“, t. ).
něm tvorů,
odpočívaly.
a jsoucností
všechv B_ůhjest
jakohyiností
se vracejí
do Boh
ha
náro em pradávným. ji za dob Abrahamových po vvšcc
hubil Chodorlahomer se svými spojenci všecku kra všecky věci, tak i člověk. Spojuje však se člověk

s Bohem láskou dokonalou, ve které přestává býti
tvorem, sebe pozbývá a přijímá bytnnst božskou
. svýrazy scholastickými a církevními spojoval
s územím tilištinskýrni
(1seSam
25) smysl zcela jiný. jeho přívrženci, Amalrikovci, blou
a1330),sousedill
s pohořím Seir
3), at
od Súru
znili o trojím věku světa: Bú Otec působil ptý
vilu
v Arabíl
ké,požeCha
ně ve Starém zákoně skrze zákon, Bůh Syn v Novém
(pustého
kraje lvš'cmlodněT)od ZE psta)i až
skrze svátosti; nyní nastala třetí doba, ve které
kteří
A. již zá
v Palestině,Z
územi
efraimskěm
se yusadili
(Soud v5pozdě
121).šímIsraelští
svatý
působí
v nivtru
lidském a která
bude do
konce
světa.
AVbrahamovi
stal setrvati
člo
vyšedše z Egyptat táhli tři dn51přes poušť Súr. Duch
věkem Bůh Otec, v Kristu Bůh Syn; Duch svatý
A.b_yll
se s (Exod
nimidna179).
další Pro
cestětoto
k hoře
sina)
ské prvni,
v bojikteří
utkali
ne stává se člověkem denně vnnás. jako panství Boha
Otec a jeho zákona přestalo, když nastalo panství
přátelství bylo vyhlazení jejich od Hos odina usta Boha Syna a jeho svátostí, tak přestanou za ano
novenoisraelským
(2Mojž.173).
Ještě za M0
Mojžžíe4%)
spojilia se
proti
s KanJaníty(4
za .vání Ducha sv. svátosti a všeliké kněžství apež
doby soudců s Ammonity((.SSoudSŠ) a Madianíty jest antikristem, Rím Babylonem. Duch sv. osvítí
(Soud. &*,7m). Krozkazu Hospodinovu vytáhl Saul všecky vnítern a oblaží bez činu zevnějšiho.
Blouznění Amalrikovců dosáhlo vrcholu, kd ž tvrdili,
jinu
Mojž. 147).
Dle Písma
by
dlíli Amalekovců
A. jižněo od (Palestiny
(1 Mojž.
147, 4s.vMož.

válečně
a zajal krále
jejich
(l proti
Sam. nim,
14 a plobíl+cch
aké mnoho
David šťastně
roti
nim válčil
Sam 273) 30, ZSam 812). Pos ední

že Duchem
sv. jest duch
lidský,
že jako iežíš
jest
lkaždý
Amalrikovec
Bohcma
člověkem,
e v kaž
zbytky jejich vyhladili za krále erc hlášeSSim o děm chlebč est tělo Páně taak přítomno, jako ve

sv. hostii, že Ěůh se právě takz “evilv Ovidovi, jako
stínovl. Proto zaavrhli učení Cl'vrke ní 0 nehi
t.) bsylo tálým1ménem a peke. Z pantheismu vyvodili praktický důsledek:

novciea usadili se vg území) jejich (1sPar. 443).mZdá v Au

ejm

králu
(4(Mojž.
247, 1hlavníhlo
San
,jako antinomismus; dovolovali všelíké prostopášnosti a
Farao amalekítskýchg
králů egyptýskch.
ljméno
města
jejich nikde se nejmenuje.
iěc to A-ů roze zavedli společenství statků)
en.
. sup
znávati Esauova,
jest potomky
maizeka
(Amaleaeha
t.), kommentáře
špýrskýs 91,—893zprvu
benediktinský,
k Pentateuchu mnich
&k listům
sv. Pav la, "?i
vnuka
nebot těch
aAbraham
aještěv. ne

„však se nedochovaly; vynikal prý také v básnic víž.
znamenitým
se A.býti
býti ještě
objevu'í
bylo a za dobnám
Mo' žíšovýckh nemnhli
tak Srvn. Hurtar, Nomencl. l3 (1903), 821
mponío, ital. malíř,u.
(2Mojž.173,
Mujž.2473Šíljméno
vdokumentee
Livenza, Po
:. 1588v
eFríau 1505v
lu
u, žákMotta
Por
egyptských a4assyrských)
osud A.
nalezeno
nebylo. dí Amalteo
Amalfi, exemptni arcibiskupství u Neapole, zřiz. denonův od mistra toho přiučílse malovatl tresky
na velikých plochách, ale neměl vynalézavostí ani
987(biskupství
již v Vl. stol.);
podřízeny
byly jako suífraganáty:
Car dříve
Lettere
Minorimua
velike
dovedně
upovati,jeho.
výjevy.edov
živě,dl nčk
kdy massy
až přemrštěné
Scala, jež vesměs zanikl
tátistická data: 36.003 originality
katolíků, 54 far, 279 kn ží světských. Kathedrála znázorňovati; kolorit jeho není bez půvabu. Za to

jest krásná stavba, provedelšá ve
slohu románském
(lombardsko-normanském)s
malebným
průčelím
(viz obr. 1 ). V ní jsou ostatky sv. Ondřeje ap..
ježAmalie
1208 z sv.
Cařihradu
v. Amaslem byly přeneseny.

ma
AAmlalricli1ániAmalrikovcig,
aAmaurláni, sekta v.

Amalrich
Amalricus)
1. augus
Au ge
riův
(Amalfi([Amalrlk,
cus Augerii),
převorkl.
sti
niánů poustevníků v Asprlan u ve Francii kolem
1362, doktor university montpellierské a kaplan
apeže Urbana V.“, sp. „Chronicon (Actus)
icum romanorum“ (sahající do 1321; v.yd
v Comp. hist. med. aevi ll, 164 —1Š24, Maraton

chrípi. 644.—
rer. it. lll.zBen
č.22.Srvn.
Hurter, Nomencl.ll3
y,(Amaurfcus,
Amau
dle Bennes, de Chartres), u. v druhé pol Xll. stol

ve vsi Ben ( ne)uuesChartr uo(dtud příjmí
de Bena); učil v Paříži dlalektice a později též

theologil aPařížská
vzbudil universita
sv 'm pantheistickýmu
podlveni.
zakázalam učením
vučo
vat-í, p otí čemuž se k papeži Innocencl mu.o volal

a do íma odcestoval. Papež rozhodl roti němu,
a on musll veřejně před universítou o volati. Ze
rnřelasi1205. Avšak zanechal posoosbě ektu zvaonu

„Amalrikovci, Amauriáni“, kteráž učení jeho dále

vyvíjela a rozšiřovala. Jejími hlavními zástupci

kněz
Godlnus,( pařížský
zlatník Vilém
ibyli:
David
z Dinanta
t.). Pařížská
synodaa snad
1210

odsoudila učení A-ovo a dala
koosti z posvě
cené země odstranlti. Sněm všeobecný lateránskýlV.
1215 odsoudil A--a znova. A. hlásal všebožectví,
iak dosvědčuje Gerson. takto: l_dejev Bohu jsou
tvořen a sam oět tvoří. Z nich vycházejí věci
a rozlišují se; vracejí se však o ět do idejí. Bůh
jest cílem všech věci; tyto se o něho vráti, aby

Obr. HB. Anzani. KaLhedrála.
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jeho
jsou mdlě;
zvláště rozděleni
sedních krajinách
králi Da
jeho nepodunajskýich.
ořádnýž ivot,Vytýkaje
byl protovypo
světlatabulové
a stínu obrazy
'est slabé.
2 pracijeho
u\ ime: gobertovi
fresky v kosteee S. Maria de' Battuti v 5. Vito vězen, ale brzo op t ke křtu jeho syna Siegelberta

(v kupoli Nanebevzetí P. Marie, na stěnách výjeg povolán. R. 647 b | a7.volaenza biskupa maastrichbt
ze Starého
a Nového
zákona),z dokončené
15
fresky
v kostele
v Prodolo
1542, r.kostele
ského.
R. 650ž
ag);eneži
Martinu
I.,r665
z úřadu biskupskéhoal
propuo
t nby.l
Papež
konečn
barl se
kolem
vBaseglii (1544—1550, scény&z1legendy o sv kříži). vyplnil jeho ross,bu
Amam lxbr. 'Amám, LXX
17V. město v jižní do kláštera lno (u Tou ad),bpo něm zvaného kl.
„.sv Amanad
“ kit
te seoslednlch
stal semeništěm
věd auměni
letech svého
života
celou Beíi
čáštima.kmene juda (jos.15"); poloha jeho jest ne pro
Amama Sixtinus, reform. theolo, prof. hebr. obrátil mocné ()1hr ete Allovina nebo Bava
.biskup bisceglijský a1153
ve Frenekeru (Frísko), 71.1593, z. 16 ,zasloužilý mřel 6. úno
o povznesení studia hebre štiny v Hollandsku; až 1179, :p. r„lnventi_o ss. Mauri, antaleemonis et
vydal 2 grammatiky asslovník. Pracoval na opravě Ser ii_martyrum (otišt. v Acta Sr._lu1ius Vl, 359
holandského překladu bible. Byl vášnivým nee-ná
s,v. třti biskupbordeauxsk, lz.18.čna.
jest na
vis nikem katolické církve; hlavně officielni vydání asi 432; několik listů sv. Paulina z

Vu gaty z r. 1592zavdalo mu podnět k vydání spisů:
„Dissertatiuncula, qua ostenditur praeclpuos Pa
.pismi errores ex ignorantia Ebraismi et Vulgata
versione partim ortum partim incrementumssump
sisse“ (161_8),„Censura Vulgatae atque a Tr iden
tinis canonízatac versionis quinque librorum Mosis“
(16%), „Antibarbarus biblicus“

něho adressováno Srvn./1m: S:. _luniusolll,484. —
4. de Castello, benediktin, převor kl v Anchínu,
později opat v Merchienne= :p. 1113 list o smrti

hlahoslkbisku
_Odona
a
z Lambra
(otíštScriptores
v Mig-m
L CLX
onum erm.
xv,2
.
g lsalbský (v Italii), vo—
jenský
důstojník,
(c_omes)
Gisalby,z.
5115,6 později
a.Actapraefekt
S:. Aprils
is 1,547města

Aman ((On-|. Haman, LXX zlyu'w, jméno to od — .sv ., biskup strašs burs
rs,ký dle nespolehlivých
katalogů první, jinak pověřen toliko podvrženými
vozuje řcnseno dJména elam. boha „uH
murnan'; akty koncilu kolínského z r. 346 (ač falsátor užil
[Humba
), syna Ami
ata (Amadathi
v. t.),e Agagsky
velkovezír
perskéhokkrá
Xerxa [. snad starších seznamů biskugů). A. ode dávná
(Vt..) milec
Oct. )(,1 827 násl.
(Esther 3'). Citě euražena židem Mardoche rn, vStrassburku se uctívá. Acia
. na konci
trassburku
Cist., písař
XV. a Ord.
na počátku
XVI.asmalliřmi
\ kl.
strýcem
hsthery, „Xmohl
aby
12. královny
dnne
ar“ královský
(jak loseemrozekaz,
[Idar niaturz
purim] rozhodnutorlšěvlšickni

idé v perské říši bez

ohledu na stáří a pohlaví byli pobiti a vyhlazeni

langheimske'm. jeho práce (graduály a antiflonáře)
chovají se v král bibl. v Bam er u.
.

nvivApulii,
1143
Peregrini“
(otišt. v xp.
Ada
S:. „Translažzos._Nšcolai
jm
Včasným zakročenlm královny Estllťiešyse
mu to vTra
r o
nepodařilo
Aman bňllardocheovi
k rozkazu již bylvupřipravil
oběšen skup wormský kolem r. 627; král Dagobert poslal
na
šibenici, a kterouž
-(viz kn. Es her
mu dary pro kostel
wormský.—
št. jmeno
Suso
— 10. zkl
eZierikzce
Amaan Atqui)linus, františkán, z. 1727, moralista bl.ahJindřicha
(Hollandsko), 0. Min., lektor'v ruznych konventech

Aman srvn.
v. Ab aaaader, Gelehrtes Bayernl
bavorskýa,

Amanatl
1. Bonifác. .r.p
1397kara.
ectur
jáhen
titulu (Ammanati)n
sv
super Clementirias“a
es 1522).
Srvn."líurt'zr,
ub de
Piccólo
Nomencl. "3 (1906 7šjour Í2.121
mini, kardinál, u.)1422, z
od14550
důvěrný
přítel a rádce papeže Pia 479,
ll., kpříbuzný,
ekre
tářem kard. breví
Domenica
Ca eranikl
(v. 111.,
t.), 0později
sekretářem
za pape
Ka mm
1460
“bis
skupem pavijským a kardinálem, 1470biskupem
v Lucce a legátem umbrijský m, vynikal jako theolog,
dějepisec a státník. Sf.„ ommentarii rerum suo
tempore gestarum libri 7“ (1464—69) a dokončil
“paměti Pia 11.„Commentarii Pii ll." ; obojí spolu
se 742 listy A-vyd.
-ovými
a života
oaisem ngťsanýma
ja k.
Volaterranem
tiskem
v hl
) a Frankl.
1614. Srvn. Hurtcr,

Nomencl. 113(1906), 1038.

mand v. Ama nudus.

akvardián,
ministr
kolínské,
martyro
laogiu
frantikš.
prav provinciem
1
že b [ v„prodigiis
clarus et vitae sanclitate policii-"S",z. 15
. mimo
kommentáře (nevyd.) ke kn Genesis, job a Ekkle
siastes, objemnou kroniku od stvo řent světa do
1534 (AntverpygzlŽSll)

A

Srvn. Huf/er,

Nomencl. 113

e,(Amange Danange) acques d',

(1905511116123

kanovník v Mettách, z. 1510. Po smrtie eana de Ran
conval vedl (nepoch bně jako„ maitre de l'oeuvre“)
stavbu kathedrály. rvn. Theme-Buku. ], 376.

Amarm 1. Jisří, na
katol.
theolog,
». 1780
vDeeggen
dor11805v
kněze,
stal se
1813kazatelem
v Laundshutu, 1826 professorem

dogm. a morálky

univers. t., potomvvnM ichově; .rp. „Die 7 Briefe
_lesu des Vlerherrlic2htMen
6m die 7 Kirchen in Asien“

(1828);
S„chwesterEu
Dorer, Urslulinerin.Ein Dg„
Le ensbild,
zugl en hemia
Bei

Amandin, žoldnéř, mě. v Ostii za cís. Klaudia 11. tra zur Geschichte des Klosters St Ursula zu
(268—
—270p) am 24. srp. Srovn. Kulda, Cirk. rok Freiburg i. Br.“ 1904.

Amatnla Santo,

ital. spis. v.yd „Prima juris

vAlmandusl. sv., apoštolBelgičanůvVll stol., canoniaci elementa“ (Catania 1815—22, 3 sv.;) dílo

m. v Herbaugu v krajině nantesské zc vzncešené
rodiny aquitanské r. 594, opustil tajně otcovský
“dům
ode bral se do anglosaského klásttera na
ostrově Ogii (Oye u La Rochelle), odkudž se od
-„svého otce ani sliby ani hrozbami vylákali nedal.
Byv na kněžství v Toursu vysvěcen, odebral se

to
vydal také
vlašském 1822. Srvn. Hra/zr,
Nomencl.
1112vjagz'ku
(19

ntlssimae voluntatis, apošt. list papeže

Lva Xlll. zed e1.4 dubna 1895, jim

národ an

gčlickývyzývánnk
do církve
anoniste contem návratu
1895 str.
282 nn.katolické. Viz

Amantlssiml ďedemptoris,

encyklika Pla 1x.

jako poustevník
askesi 2 3. května
'vdioBourgesu,
R. 627p kde
val 15dolet Řím
a dostal odv papeže
0 appplikaci mše sv. (Walter,
Honorial. r(p)7.kaz,a
ajabyako mis
issionář na severních
3 w viurls eccl p. 569 nn.). Viz applikace
hranicích Gallie Krista hlásal. Vrátiv se do Francie Fontes

r628 za kra inského biskupa (beze sídla) vy
Amantlus sv., 1. muč. římský, tribun vojenský
svěcen a hlásal rista s dovolením neustrlckého
sv. Gctulia.
Rom '
lO. císaře
čna. AHadriana,
Acta Sr. ubratr
nius II,
27. Mart.
— 2. muč.
krále Dagoberta veFlandrech, v Nizozemsku,potom za
krátkou dobu též u Slovanů korutanských &v sou římský spolu se outlkem,lrenaeem a Hyacinthem,
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Mart.
Rom.
10. ún.
— 3. jáhen
odebral
|:)(_-tuje
r 560
spolu
s jinými
se sv. římsnký,m
Am
mv.(
t.) Akko, Gezer, Gaza a především Uru-kSaalím
m) Chabirůoíčiní
v nichz
neptáte
(v. t.),sejež
někteříztotožňují stanu
s e
19.března
Ada gři hlásání
Mariu s,lll
— rejci.
Žlo Bel cm
ie, aby
mu pomáhal
evan elia.
4 biskup v Como v ltalíí asi od 402, 42;3 Amasa (Mr. 'Amásá') 1. syn ethcra lsmaelity a
Mart.
8. idu.bna
,sl 747. — Abigail,
dcery
KDalvldovy,
privor
enec
a
vojevudce
mě. Rom.
v Nor
odunu Atta
spoluS:.seAprili
sv. iAlexandrem
Absalomův (2K
17252“); oorporážce přijat od
ě

„Tifemi sancti Amantíi presbyteri, gratia mi

raculorunt illustris“ — 7. biiskup

rodezský

avida na milostá l(2 Král. 1913), ano i vo 'evůdcem

učiněn, ale od joaba zabit (2 Krá1.201-' . Daví
čínt tentouložil
na h(ocn
mvjoabo by
i pomlstíttinemohl,
umiraje
balomounovi,
pomstil krevA ale

(Rodez, Ruthenae Sagodnm n. Segedunum Ruthe
n-orum) Mart om. 4. is,:top „Apud Ruthenos in (BrKrál. 25'5).— 2.jeden 7.knížat kmene Efraim, kteří
sraelské
z vítězné
otí Achazovi nse \u'race
pohnuli
tomu,války
by pro
zaja
a a
Gallia beatí Ámantií epíscopi, cujus vita sanctitate icí
enjamln na svobodu propustili a kořistí je obda
et miraculís extitit glorios
Amanus (Amanus mons), pohoří dělící Syrii rovali (2 Par .m28
od Cíiicie, nyn.
-aDa;gh přebývali tu mnozí

masaj,
Amasaí
(lzór.'Amásaj)
1. syn
levita
z rodu
Kaath (1P
r. 6“).— 2.el
vitaElkan,
zro u
poustevnílci.
82,eta
11,7portug.,n
Amaral deSrvn.
]. l't'nšllar, KalFl,
., exe
vZurařc 1621, vstouptíl do Tov. je. 1636,
rot Merari,
syn Boniův, uvedený
genealogii
Etha—
nově (1P640.
.jeden zvtěch,
kteřípřipojili
v Braze a Coimbře, z. vLissaboně 1711, :p., an se k Davidovi prchajícímu před aul,eni a zato
tícumMariae
Marianum,
hoc nempe
est sanetíssímae
Dei žeitte učiněnOLcdnítn z vojevůdců jeho; někteří exege
trícis
canticum,
ej'us Magnificat
tově
láda'í jej za totožného s Amasou, \nukem
ralíbus pariter ac mysticís illustrationibus investi Daví ovým gv
.
n 1 kněží,
atum“ (Evora 1709). Sr\n.

3. — 2. Prudentlus,

(neber-30mm„7105511, kteří troubili na trouby plřed archou úmluvy, když

původu ortug., n. \' jižní

[přenášelna
domu Obededom
omva do jednoho
jeru sa
se).—
ma (1 abylarz
. ec Mahatha,
lzeIevítů,bohoslužby
kteří nápomocnirbšgl
Ezechíášovi
při ob
2 Pa
l“);
snad jménem
A.
v „Constitucoesl
primeíras
do Arcebispado de Ba novení
hia
(lissabon 17.19)
Srvn.11'1'urler,Nomencl.1V3
na tomto místě min n ro_d od A 1. pocházející.
Americe 1675, z. 17
„Catao o dos bis os
que teve o Brasil att:lo anno de 167“ Uveřejn no

(1910), 902.

Amasea (Amasia. Am as it.),někd. metropole
Amarant (Amaranthus) sv. mě., v Gallií za pa
nování Decia; ostatky jeho v kathedrálním kostele v Pontu v Malé Asrší.Z biskupů vyníka' í: sv. Atheno
v Albi. Mart. Rom. 7. lístop.
orus, nič.
bratrkol.
sv 322—
eho23řeT
275, [ Ba
sileus,
Asal'lrius,ms ísovatc
círk.

Am
mnara
nte Carlos Luiz raz
Ferreira
dav Cru
stavitel
portug.n,
e, z. 1815
Poruto, vV. stol. Poslední arcíb. těpán přesídlil do
vystavěl nádherný kllášterní chrám „Bom jesus do Ktpole. (Gamy, Series 442.) Nyní arcrb. titulární.
Amasíáš ("7-HC—\,)i.král judský, así838až
Monte" u Bray
Amariáš, Amarias, Amarla, l/ór. 'Amarjáh a 809, dle jiných asi 798—769 ř. Kr. Ujav se vlády

'Amarjáhú, LXX Hyagiag, J_uageía, také l'a dal pobiti vrahy otce svého oasa (V. Mojž. 2410).
S počátku sloužil Hospodinu věrn'ě, ač nezrušil ne
mwía. 471111310!
. velelcněz,
Merajotův,
Achitobův
(1 Par. !67-52
—2. veesyn
lekněz
za dobyotec
jo—z zákonitvcho ltářů na výšinách. Poraziv Edomity a
safatovy, syn Azariášův, otec Achítobův (l Par. B", dobyv něsta jejich Petry, klaněl sc pohříchu mo
2Par. 1911,Esdr. 73),-josefus Flav. (Ant. lX, 1, 1) dlám ee ornským. Když mu pro to domlouval prorok
Hospodinem poslaný, zakřiklho slovy:, ,Zdaliž rádce
nazývá jej Ayaaíav
TGV LGQG
a — 3. levita, syn královský
jsi ty? Přestaň at nezabím tebe. “ (2 Pa.
llebronův n. jahathů \'(1 Par. 2319,2421)—4.ejed
7.levitů,
které ustanovil
lovali ostatnim
lcvitům Ezechíáš
dary (2 král,
Par aby
3115rozdě

2513)]
hrdostí
vedl válku
králem
ísra
aelskV m
po svěf
neš astně
bitvě s ujoascm,
Betsanies
byl
zajat,č st hradeb jcrusalemských pobořena, všecky

z paláce [ chrámu uloupeny a synové krá
šovu zapudil
ženy cizo ekteří kllEsd
— poklady
jeden
ze synů Baniovy'_,zch
rozkazu10').
Ězdrá
lovští odvedeni do Samaří do zástavy. Propuštěn
6_.jeden
předků
Athajášme'ýchy(v.
(2113de )114). na svobodu přežil joasa ještě 15 let a byl konečně
.j z nz
kněží,
kteříse vrátili t),
se Zorobabelem
od spiklenců v městě Lachis zavražděn (4 Král.
ze zajetí
e(2 Esdrsmlouvu
12%; vyskřlá
seetakě mezi
těmi, 14l'-',“ 2 Par. 251-5). — 2. kněz modlářský v Be
kdož
potvrdili
s ospodinem
učiněnou
thelu; zapovídal prroroku Amosoví prorokovatí

(2. sr.d 103).— 8.jméno rodiny kněžské. jejímž v území Israelském a obžaloval ho u krále jero
náčelníkem
dnů veleknězebylotcem
joakíma boama ll., že pobuřuje lid jeho (Amos 710). — 3.
(21:12'3).—byl johanan
9. otecza
Godoliáše,jenž
otec josy z pokolení Simeonova (l Par. 4“). —
proroka Sotoniáše (Sot 1).
4.1evita, syn Helkíův z rodu Merarí (l Par.

marin (Marinus ) sv., op tz Auvergne, jenž

v Vll.stolet1žil.v Elsasku acvaněelíum hlásal a jako
poustevník

5
Zechriův,
za doby
200.000
mužův
udatných“
(2 osatla7tlowynáčelník
7).
Amaski (Zamaskí) Bazyli, Rusín, unita, .ro.

Ama:pahrbku
a(Tell- v elAmarna),
jméno
zřícení
novělio
Horním
E,vgyptě
němž
naale lnterrogationcs et responsiones de processlone
Špíritu5.5 a Patre et Filio, tlesumptae ac breviore
zeny pozůstatky
aláce Amenofise
hojně1hli et dilucidiore ordine dígestae ex libro Gennadii
nněě
tabulky s kíinopísnými
listy 7.l\'.
let a1450—1370
Scholarli, patriarchae Constantínopolítaní, in quo
před Kr. jsou to jednak diplomatickélldopis; asij quín_quecapita defenduntur, quae in sancta et oecu
ských
(na př. babylonských
králu Bur menica Fiorentina synodo continentur" (Vilno 1581),
naburi anovníků
e 11.aK aclišman
ga, jakož i assyrskeho
panovníka Asuruballita), jednak 7právy palestin vyd. v překladě ruském „lspovědaníeoizchoždeníi
ských vasalů posílaně egyptským panovníkum svjatago Ducha“ (Ostrogn 1583).
massai lzbr. 'Amašsaj, LXX J_uaaía, syn
Zvláště tytopoměrů
zprávy sou
velice
důležityíppro
oznání
kulturnlc
alestin
ny před
p 'cho em
ná Azreelíiv, kněz v jerusalemězaadoby Nehemiášovy
roda israelského. Vys
íse v nich zmínky o mno
eh. 1113),
snad (iP
totožný
Adielovým
r.9 sa)_Másajeni (Maassaí),
bych, i později vynikajících městech, jsou to na př. synem
Český slovník bohovědný ].

24
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Amastrl(Amastris, zkrác.Amastrian),někd.

lectiora dublahistoricoresolvuntur“
a(tlfuca
„Anim
dogma
cae, 1739),
chronologico
biskupství v prov. Paflagonii (v Malé Asii); Gama adversiones
criticae super aliquot acta et canones conciliorum
(Series 442) uvádí biskupy v ll.—ix stol.,- nyni Ecclesiae atque super nonnulla historicorum mo
bisk.
tituisávnv. Amatu
Amat
numenta strictim concinnatae“
n. 1739, 2 sv.),
„Lettere erudite ecclesiastico- civili, academico
krále
KarlavFelix,
[V.,
kevní dějiny critiche“ (janov 1714,
Amatls.
tlit.50arscib.
18glzlllmyrský,zpovědník
s.v), „Congressi
pod názvem„'lratadodela lglesmj Chr.“(Madrid academici sullo discettabile storico della Bibbia“
1793—1803,12sv. ), Observaciones pacificas sobre
6sv .), „Pantopologia Calabra, in qua
la potestad eccl.“ ( arcelona 1817—23, sv., pro celebriorum ejusdem provinciae locorum virorumque
názory gallikánské dáno na indexi
825\;
„Diseno de la ! lesia militante“ (dílo posmrtně, illustrium monumenta ex 7enduntur“ (Neap1725),

Srv
rv.n Hrát-Fer, No
]
elix Torres, biskupastorzský „Museum literarium“ (t.
melncl.
lVS (1910),
1543—17544.l. mědirytec
cv XVll.
stol. , z prací jeho ncesco,
vynikají:
(Astorga), 11. 1772 v Sallentu, z. 1847
iadridě,
E
přel. zdařile bibli do španělštiny: „sLa
_leronym“ a „Sv.
malíř
blia, nuevamente traducida de la Vulgastalatina al l„ttSovjosef s eižoiškemn ,_ „Sv. 01110 starší,
neafpolský,
71.11:75,:.
nkol.
1555,
žák
Sisivestra
Bruna,
espaňol, aclarado el sentido de algunos iugares
nia luz que dan los testos origmales hebreo
yogriego, e illustrada con varias notas sacadas de později vstoupil ve šlépěje Peruginovy; ma10\al
la\ně aobrazy
mariánské.i.Ant
Z jeho
raci synovec
málo se
zach
—4. Gio
miapra
dsí,
los santos
Padrzsesly espositores
(9 sv, a žák vpředešiého, u. v 1“Neapoli kol. 1535,
Madrid
18—231832—35
vyd sagrados“
v 1 sv. v Barce
98
oně 1876); z ostatních jeho spisův uvádíme: „Me
morias para auydar a formar un Diccionario cri z maleb ěeho vyniká T„růnici Madonna“ v (museu
neapolskěm obiraz pečlivě provedený, jasného
—3.d
raveso
n
a veselého“
tico de los_
esc'ritores catůalanes“ (Bare—clona
1h
v Nea iolcor
729,(kněz,Adr. to)M
theol.icahael,
obo
deáš, u. v Barceloně veGšpaanělsku_
18104.vstoupil jiho práva,oproltonotářapoštolský, znamenitý aznalec
do řádu lazaristův a působil jako missionář v Loui
rečí, člen kon77regace
apošt. při
missií
24 kaplan
král.přaikathedrále
arnim ko
sianě, byl od 1841 novicmistrem v klášt. lazaristlů neapolské,
v Missouri a Filadelfii, 1854stal se biskupem monte stele \ Castel Nuovo, 1719 visitátora všech král.
reyským v Kalifornii, 1859 se svolenim sv. Stolice kostelů; .v). „De opobalsami specic ad sacrum
W=

conficienduml
requisita“
(Neapol 172),
přeložil
sldlo zásluh
biskupské
do Losdieces
Angelos; získal chrisma
sobě
velikých
o rozkvět
„Do piscium
atque avium
esus consuetudine
apud

meta (Am
matha, zkrác. Hamatheen), někd.

bituskgljatvív Syrii ll. (Syria secunda);

nyni bisk.

quo
odamdáno
Christi
fideles1725;
in antepaschalei
jejunio“
(t. s1723
na index
A. míní epoživání
ptáků v postě je dovoleno), „Disserfationes histo

rico--do

aticae: 1. in quaaad trutinam revocatur,

Amata
sv. 1. (Talida)l,
noe
v Thebaidě
v V. stol abatyše egyptská \ Anti quibus ecausis in antiquis fidei symbolis Nlcaeno
et CP. articulus ille ,descendit ad inferos' fuerit
anmuarius
[, 25.
klariska 5net
dsvataě dmoi
Kláry. praetermissus, 2. de infemi situ adversus novum
20. ún
Acta S:. 2.Martiusl,
498.-—
nikánka v 8010 nl, družka blahosl. Diany (v. t..) commentum cujusdam (Swinden natione Angli,3
in qua enucleatur, quomodo hristus in ultima
lic/amSs.
1,33.63
ath unius
us, Amathaeus,
Mr. Chamáti, LXX
coena eucharistiae
benedixerit
utruimuuno
pluribus
calicibus usus
fuerit, et
4. der
,quo an
in
0 APUČH,
jedenáctý
posledni
synů Chanaá
nových
(Gen.
1'30, l aPar
.1'5; naze tomto
ruhmě primiti\a Ecclesia fideles s. eulcharistiam percepturi
místě vulg. má tvar Ilam ataeus [če.r. překl.dHama manibus excipiebant, ubiexpenditur, quidnam fuerit
teusl). Amathěové jrsou nepochybně Kananejci b dominicale, quod mulieres afferre debere ubeban
dlíci \e městě Emath na severu Palestiny v. tur“ (t. 1728). Snn. oHurfar, NomencL l 3 (1910),
1255—1256. — (=,-.
Paolo, kněz, činný jako stavitel,
kreslič a rytec \ Palermu,
634
Emath h1).
Amathi
lfór. 'Amittaj
proroka Sicilii, z. po 14 Vy
yrpaacoval hojně návrhy na
_lonáše
(4 Král.
14%, nLXX'Audmmtec
1
oltáře, náhrobky, architektonické dekorace a slav
amathitlská
in Amathiteregione“;
Mach. 122'),krajina
krajina (vu/g
u Liban
nu kolem města nostni stavby
110jeho
„Nuova
Pratica
di Pro
nuove
upi
Emathu, od něhož tak slula. V0této krajině jona spettiva, nel a quale si spiegano alcune
thas Machabejskýksetkal
s vojskem
ll. nioni etc.“ dokončeno byloateprve po jeho smrti
Nikatora
jež však jato se
bázní
v noci Dcmetria
dalo se na
(Palermo
Aormat 171\;1—33101.33t
1. bisk autunský kol. 270, Mart.

útěk mathus
(1 Mach.12.'24
1.\ .

Amathnsius,

ta.
. (Amatunte, _ll;
—
(Amatr
auxerrský,
418, Mart. Rom
m2.
. 1.
května:e)bisk.
„Antisiodori
sancti
někd.mlais.na—C) ru. Ga
am: $e Rom.26.1istop.
Amatorisepiscopi et confessoris Acia Sr. Maiusl,
dorově; umučen od
ze IV —V 11. století. i\yní 50—60.-—3. ně ., m“

s 439)
titul1uvádi biskupy
it“)iiesk

Maurů spolu s Petrem mnichem a Ludvíkem r.855.

mati, árodinaV.znamenitýcholvlašských
v Krcmoněv
aXVll.s
Ni houslařů
oiaus, Mart. Rom. 30. dubna. Acia S:. Aprilis 111,806.
Amatori (degli) Mariano, seudonym domini

člen
slavně
rodiny ahousisařskš,bvi
podle
mnichem
u této
sv. Kosmy
Damia
v Bolo
omg všeho
_za'libyzabýwl se houslařstvim. "Nástroje opatřeny
jsou ná isem: „D. Nicolaus Amati fec1t_Bononiae
apud S . Cosma ef Damiani 1713“. iz Lumm

kána P. Fulgencia Cuniliatihoťv. t.),j enž pod tim
jménem uverejnil spis: „Biblioteca Eucaristica in
cui dopo rifenti e riflettuti i passi del Nuovo Te
stamento, ne' quaali Dio parrla del Sacrameioitodell'
Eucaristia, si apportarno gli Scrittori che pel corso
dar/f, „DieA(.ieigen- u. Laatcnmacher'ň
Ml'
di tredici secoli successivamcnte nella chiesa fiori
matus)
Vincenzo,
71..rl.
1629,dr.
ařediteltiA(kůru
při dómě
v Palermě,
Sacri theol.
con rono. .Ope ra utilissima, proposta da Mariano
degli Amatori, professore di teologia" (Ben. 1744,
cerfi“,
r, ;. Antonín
70.
Am několik mši al iáneššpor
š(\lříve
řečený), 25s;v.) totéž dilo dal autor r. 1752 do prodeje
karmelitán, u. 1666 v Montalto v Kalabrii, magister s novým titulem, na němž uvedl pravé své jméno:
tc.o
opr dcl Padre
theol. 3.1748, gp. „Epistolae polemicae,_ quibus „ll Predicatore Eucaristi
nonnulla ecclesiasticae et ciulis historiae se Fr. Fulgenzso Cuniliati de l'Ordine dei aPredicatori“.

Amatrice — Ambert

Amatríce, Colla dall', vlastně Nicola dl Filo
tesio,
malíř va Abruzzách
architekth ,italský,"
asi 1480—1490
v
Amatrice
plodný a nadaný
umelec,
později v Ascoli usedlý, v jehož prracích jeví se
vliv prací Crivelliových, později i Raiíaelových a
Michelangelových.
Z
jeho
prací
uvéstl
dlužno
obrazz
1514v kostele S. Vittore v Ascoli,oltářní
jakož
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slaveného, kdež zove se jáhen HŠracllus a. Eufre
mia,bískuplaD
Theopolského
áhen
štěpán
a. biskupa
ccsarejské
Du Cangz,ó oss
sarlum
ad scríp.
med.
et int. lat. ,1 ). Ve středověku užívalo se jména
to ho hojně; nyní při kurii římské označují se ná

zvem tim vyslanci první třídy (velevyslanci)
l. Bernard, rkav
,švýc. malíř
azsochař kolem 1850,r uíB52r vystavil obrazy
Zmrtvchvstánt Páně“ ak „Kristus na hoře Oli[
Amatunte v. Ama th srz
vetske',
jakož
l
krucitvixze
dřeva
vyřezao'.
— 2.
vc.ý,
1844 v iironu
Amatus 1. arcíb. bordeauxský, byl dříve od 1073 ]an, farár v Lucernu
bisk. oleronským; působil jakožto pap. le átv jižní íp. „Der Medallleur Hedlinger“ (1887), „Maler Mel
Francii a Španělsku, 1089 stal se arcíb. v ordeaux, chlor Nyrooh"
Amberger 1. osef, vynikaliícíspisovatelvoboru
rovázel papeže ke koncilu v Clermontu, z. 1102
pastýřského bohosloví, u. 181
íahlu, ]
glěkteré listy jeho,
_,žakož i statuta synodální vydal svěcen na kněze, stal se 1841 subregentem Ge
,lligne
:PL.
ClV
Maria
]„ syn
knížete
Galattiho,
vevodmatce?Jan
accama,
„. v S.
Palermu
imunale“
několikrtamtéž.
obrazů chovaných
v „Galleria Com
Z. kolem ._nyní
1550.

orglanta v Mnichově, 1842 mř. prof. círk. práva na
1660, vstoupil do Tzov.7cž. 1677, působil jako pro umňtczn
ě.,1845regentem
semináře a prof.on uastorálky
1852 kanov ní;kem
života
fessor a mispsionář,
;..íý „De1728
principe templo
Panormitano
libri Xlll“ Palermo
oslepnuv4z..v 1889.
S). „Pastoraltheologíe“
amví díle tom svého
(Bs
1850—57,
d. 1883—87).—
2. Kr t,of
podává
chrámuzpráv
toho apro
jeho
tek, Jakož
nmohopopis
důležitých
cír ?i obč.
ějiny
malíř
německý,obra
41x.
z. kol. 1562
Augšpu
azy 01.
jeho 500—1510,
rojevuji rozhodný
vliv
sicilské). Baker-Sommerova! ], 206. —
v. Amato
Montecassinský 71.kol.
malirstvi benátského zvlášt Tiziana; vynikl zvláště
v Salemu, kol. 1060 mnich v Monte Cassino, po
v malířzstviportrétním; hl. jeho dilem jest oltářní
zdeji biskup
kde, a dle
Baluze jest
to— Madonna s hudoucími anděly, na levém kridle sv.
tožný
s A-c-m (Ineznámo
l..) S.)b básně
spolehlivou
kroniku
normannskou, 'ež uchovala se jen ve staroíranc. Oldrich, na ravém sv. fra; na predelle poprsní
obrazy 7 sv tců; v hořejším trojhranném poli Kri
překlad:
stol. (vyd.a vpatron
Odon Delarc
v Rouenu
1392).—ze Xlý.,biskup
diecese
Nusco
stus ob.1.49)
nar kříží s P.
Marii
a sv. Janem
Srvn.
Mal/mr,
Gesch. po
der stranách
Ma erei
(.\'uscum) v ltalii, mnich kl. sv. Salvatora řádu sv. (viz
Viléma 1131, založil kl. ve Fontíglíanu 1142 bi
skupem stal se kol. 1167 (dle jmycch 1158), Mart.

obrazu

v Augšpurku:
uprostřed

Ambert
1. baron 149%ach.,generál
spiso
franc.,d'n,:z.lBO4
.r; mimo jiné:a „L'
he
Rom 31.5srp —6.(St. Amet)ssv., opaatremire vatel

hrabě
montský, :. kol. 625, zprvu poustevník, pak mnich roísme en soutane“ (1876, 25
v Luxeilu, zal. 6
společně se sv. Romarichem Lambert Eliseus, .r). „Histoire de I'_Eglised'Au
dvojitý klášter Habendum (: Remiremont) ve Vo vergne, contenant les événements religieux, civils
gesach, jehož prvním o atem se stal. Mart.Rom. et politiques, la vie des Saints de l' Auv_,ergne du
záři: „ln monasterio omarico in Gallia s. Amati
presbyteri et abbatis, abstinentia et miraculorum
gratiaillustris“. —..7 sv, biskup slons o(ve švýc.
kantonu
valíském,
něm. Sitten,
dMart.
nazývá jej
bisk. senským
„A dSe
nonaosms.mynl
Amati

Velay et du Bourbonnais, la tisondation des rinci
pales e_glises, des _ahbayes, des prieures e c. de

puis saint Austremoinejusqu' ál'annecl 5601,époque
du co
ommencement des erres religieuses" (Paříž
1855,3 sv.), „Histoire et traité des sciences occultes

cpiscopi
et coniessoris“),
benediktin,:. odl3.z
králaeř
Teu
dericha lll
(6713—91)vypvoězen,
6í90.
Svátek 1.3 září. Acta Sry September lV, 120—8.—

8. Vincenzo v. Amati.

Amaury v. Amalrich.
Amazonas (Amazonum do

J.



c.,) bí.$k

silii, zřiz. 1892, suuíf. metropoe ebahijske (Bahia),
24 tar, 19kkněží světských, 13 ře
holnich,
41Zkostelů
a kaplí,
škol.edettí)
Amber
h(Bened
ictus,105Ben

Petr

S._l.,orientalista,n 1663 v Gustě (Foenicne),žma
ronitaO(AmbarachbyloBenedíctus“),vzdělán
rodinné jehojm eno, vjaon
latinskypřetlumočilv,
ímě,
vrátil se
na výchooddojalřgma
missionář.
byv
církví
maronitskou
ve věcechVyslán
úředních,
získán bylvvévodou ilorenckým Cosimcm ]]l.,
řídil tiskárnu, kterouž byl založil Ferdinand Medici
Vydávání orient. knih spolu menován byl pro
tessorem hebrejštiny v Píše; 17 vstoupil do To
varyšs va jež. a zaí'něstnán byl potom vydáváním
a překládáním řeckých a orient. spisů, papež Kle
ment l. jmenoval jej členem komise, zřízené
k revisi a opravě řeckého textu Písmasv Z. v Římě
1742. Hlavní jeho dílo jest: „Sancti Patris Nostri

Ephraem
Syrin P..lsv
era omnia
quae exstant graece,
syr-lace,latine"
17,372.51740,3.sv.l743
(po smrti vydavatelově dokončil Assemani).vSrv.n
Backer-Smmervagel !, 1295—

ambasiator, a mb as cia t o r (ztoho ambassadeur,

vyslanec); název ten vyskytuje se již v době starší

ve významu \ slance cili apokrisíaría (v. l.), totiž
V lat. překladěv koncilu cařihradského, za Menny

Obr. 149. Amberger: Oltářní obraz v dómč augšpurské-M.
*

Ambianen. dloec. — Ambleville

„Porta coeli“ u Tísňova na Moravěz

doby pře

chodnl (viz půdorys na obr. 150). Arkázdylomenými

oblouky zaklenuté rozvrženy jsou na trí men
nši ar
kády Bodobuě zklenuté; stěna nad ními prolomena
jest
rouhlýmí okny,
čtyřlístou
bou. oVnitřeka-u
(vizo vyplněnými
r151) vyniká
ladnýmíkruž
ro
porcemi, krásnou pers tektívou a bohatým detailem

plastickým.
Le/mer
v „uMetliod“
XXVll
190, 72—73.(Srvn.
VelmiF..;ěkný
jest také
_ambltbývalého
au stíniáns ého klá tera v Třeboni zdruhé
.stol. (víz obr.152.)— Stén a-ů b ly ozdo o
ozdobe v
rla lV. bohatým cyklem maleb
vány manlbami0(naljšm
a. kláštera mauzs éhovPraze
biblickych.—)
mchrámú outnickšch budovány
zvláštčyv počínajíc
lod stol.
XVFl
y 0 če'jněus
ka
plemi
nárožích(na
př. a.
na aSvaté
ore
Pří

bramě, vlystavěný
vletech 1659—61,vi7. půdorys
naoobr.
153).
ambitus
u bě: objem melodie, vzdálenost
tónu
od nehlubší
ho. nezřízeně,baženi
amb
bnejvyššího
itío lctížá
ost jest
po
ctiž; nezřlízenym
stává a buď
edmětem,
že bažiem
poct nezasloužené
nám ře
nenáležité
(a po té stránce jest hříchem pouze lchkým); nebo

prostředkem, že omáhámern
se(cti způsobem a pro

|

středkem avněz
agooté stránce 7,ů
stává lehk'm,
při prostařcdcích
jen řišných
take" hří
chem
epřechálehce
zí vtčžkýk
ricc,h volíme-li

ř
\f.

Obr. 150. Ambit klášteru „Porta coeli“ \! Tišnova (půdorys)

prostředky těžce hříšně). Ctižádost příčíse veliko
myslností (Le/mk"
heol. mor l, 706) a čítá se

::'r.
mezi dcery pýchy (Š'. Alp/wm, Theol. moli-.VV,66).
468
(c. un. in konstituce
communpap.
ll. Pavla
4), která2
spolu
„Ambítlosae“,
[. zroku
.—

listoop. r. 6 Urbaniag
iýnmí
církevními
Vlll. ustanoveními
„Humanae salutis“
z ].
ou anmen des croyances populaíres sur les etres skonstítucí
tvoří základ právoplatného zcizování církevního
surnaturels, la magie, la sorcellerien la divínatíon etc., jmění (viz „alle
ce“)
depuis le commencementdum
ehsqu'
nos
Ama , někd. bisk. v Lykaonil; Gamr(Se
jours“
,_I2 sv.,) Srvn H:?rter, omencl. III2
1895 , (.t 1857,
biskup us),
z letOSB,
325—879.
Am451)
arduvádí
(AIllblar
opat solignacký,
( AmbílanerT.
dloec.: biskupství Amíens_(v. t.). ríes,
Ambícus sv. mč Mart. 0m. 3. pros.: „Nicome
diae passío ss. Ambici, Vlctorís et _lulií“.

kol. 1000, od některých ztotožňován s Aldebaldem

(v. t..r), PLC
proxfxranc.krále Roberta život sv Eligia
ambít (ambitus, něm. Kreuz ang), otevřenkle (Miglia,
Amblevillexd' Kar el S. J.,
Bvour rgogne,
nuté loubí \; přízemí budov kášternich, obklopu
jící čtvercové nádvoří. Přiléhá k boku (zpravidla .v Rouenu 1637, hudební skladatel, vydal: „Coto
ru,m seu cantlc mB. V. per diversos
jižnímu) klášterního chrámu. A. tvoří především narium sacru
ecclesíae tonos decantandum“ (Pař.1634)„,Har
chráněnou
řcd ncpohodoue
nostmi
klá terními
a kos komunikaci mezi míst
lem Mimo to slouží ku přo
cesím a ku rocházkám ře
holníků v době oddechu. Ná
dvoříupraveno bývá zpravidla
vmalouzahradu( ,paradisus“,

„rajskýd

[5.rlve bývali

v nádvoří i'')v a-u pochhová
vání řeholníci a dobrodinci
kláštera. V jednom z rohů a-u
bývala studně v přístavku na
způsob kaplice do nádvoří
vystupujícím. K východnímu
ramenu a- u přiléhá zpravidla
síň kapitolní. Rovněž tak
vchází se z a- u do retektáře.
Také přichrámech kathedrál

nich bývala

Tak k býva
ale

románské basilice sv. Víta na
llradě Pražském přiléhal a. na
straněmsevlerní
(srovn. Leitner,
252—253).
Mnohé
klá terní la-y náležejí k vy
nikajícímstavítelským památ

kám. Nj krásnéjším a-em o
stránce stavitelské v zemích
koruny české jest a klášítra

Obr. Ibl. Ambit klášteru „Portu coeli“ v Tišnově.
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ambo — Ambrogino

grostorybchrámové, mezi presbytářem a lodí. Že
y bývaly
(jedna
pronení
čtenízaručených
evangelíah,
druhá
pro čyiyy
enla-ydvě,
epištoÍy),
o tom
zprv jako příklad starých ambonu víádíme a-u
v
dóméAgnellus
ravennském
(vizo b.r 5154),
kterou dal zříditi
bisku
553—568)Jes
tzporíyruamram
oru
onbea um le tes
esanými postavami zvířecími
(v
řaděv nejlaíořejšllspatřují
v řaděholubi,
druhé
řadě čétvrt
pávi,
řadě třet e,lenl sevberáncl,

v řaděpété7husy, v řaděšesté ryby). Výška obnáší

3Vavřince
»: šírka7fuori le aura,yv sv.
říms
basilikách
Kleých nt,a
P. Marsiv.
in Cosmedln a sv. Pankráce nejsoue dle Caumonta
starši 1x.
stol.; Nesbittd'arch.
klade chrét.
je do XII.
a Xllii stol.
(Srvn.
Caórol,Dict.
1,1330—347.)
Později místo a. zaujaly kazatelny (v. t.) —-V ruské
církvi jest a (amvon, 3313031) polokruhový výstu
pek plošiny (on."—41)před t zv. carskými dveřmi

ikeonosiasu (vlztna obr. 155 místo označené pisme
ma). Mim ento a. „predaitamij'“ jest v ruských
kostelích
ješte!ta.
„archiercjsklij'k
uprostred
kost
ela, kde
archierej
se ob eká. misto
A. metropolity
má 8 stupňů, a. biskupa 6, archiereje 4 stupně.

Ambro lDomenico

řečenýMenichio del

Bri7 .olo, ital maliř v Bologni, n. ko1. 1600, z. po

1678, učiteli jeho by

Bemardino Baldi, potom

P.arM freska
v.S Mar
rizino;Pmaloval
v ko
n
S
e“ v S. Giacomo Mag
giore v Bologni), jakož i oltářní obrazy.

ogino da Soncino(„ frater Ambrosinus“),
maliř na skle v Bologni," . red1 o. XV.
v Soncinu
u Cremony, vstou
jkaostal
bsratlr
laik
do kl. dominikánského
v ušílllogni, kdež
se
žákem proslulého malíře na skle fratera Beata
Giacoma da Ulm
ma
A.1emanna : Ulmu),s nimž
až do sm
mtri byl inným. Ze spoicčnn'ch jejich
prací zachovalo
sei oknookna
v Ca na
ellajednom
dei otari
vS
Petronio
v Bologn
P. Maria
poselstvi

Obr. 1.52.Ambit býv. augustiniánského kláštera v Třeboni.

v ikostele
udal

jšřijimagj'icli, na druhém

anděl ztvěstuulimcíu)

Giacomov
A.
ajevos Soncinu
sepsánímVděčnostksv
jeho životopisu

(„IVita del heato uGiacomo d' Alemama“); z. asi

27.

monia Sacra seu Vesperae in dies tum dominicos
tum festos totius anni, una cum missa ac litaniis

v. at.rn.bona
B. ambo
Virginis“
1636).
Amboise d' 1. Františka

blahosi., n. 1427,

z. 4. listopadu 1485, dcera Ludvika d' A., vícomta
de Thouars, zasnoubena svévodou Petrem 11.Bre
tonským, zal. 1
ve Vannes první klášter karme

litek v Bretonsku, vsttžupila do něho 1467; d1476
prevorkou
Nantes
_865v nčrn.
překmivotogís_její2napsal Richard
boy
vChaumontu, stal se
r. 1483 bisskupem montaubanským a almužnikem '
Ludvika X1.,1492 arcibiskupem narbonnským, 1494

rouenským, 1498zklamaně
kardinálemna
a prvtnim
Ludvik
ddějes
use ministrem
papežem

byl
dušiiři,
francouzské
politiky proti
julioviiL,
:. 1510.
— 3.
s novec předeš
kardinál,
11.1487,
stal
se 15 1uarci
1545kkardinálem,
_:
15.50
vik, rouenským,
rovněž synovec
A. 2.,
mál
„.
1479, stal se 1501 bisk. autunským, 1503 arlcibisk.
\ Albi, 1507 kard.,
1511.

ambolagium v. anabolagium.

ambona (: řec. dvap'uivew: vystupovati; jiné
názvy: p'qya, nugyog, pulpitum,suggcstus, audi
torlurn tribun
a,l exedra,
analorečm
iurng,tě,v na
starokře
stanských
basilikách
v výšené
něž po
stupních se vystupovao S a-y předěítáno bylo
ísmo sv., odtud biskupové a knéži promlouvali

k lidu; odtud
p'i mši
sv. %ředčitána
zpiváno
evangelpium.
A umíst
na bývala epištolaa
uprostřed

(_

Ohr. 163. Ambit na Svaté Hoře " Plihrumě íllůllorysl.

Ambrogio — Ambrosiánky

374

volán do Vídně, kdež obdržel misto v ministerstvu

2Ambroi ano
o 1. (Ambrogino
di Lorenzo
v. Lorenzdi etti.
— spravedlnosti a mimo to proiessuru na konserva
o, Ambrogio
Antonio
da lUrbino),
druhé toři;
korunního prince
Ru
dolta. zároveň
2. ve řibyl
Vidnil učitelem
6.5) .Geschichted.
Musik“
..XV l_lvýtečnýsochař
d.p0Č XVl.s tol.hornoitalský
Narozen v vMiláně,
při!činným v Urbinu,Ferraře, Benátkách a v'lodi.
Benátkách
phrovedl
dveře ko
stela
San Michele
di 1470—73
Murano, ozdobné
1475 zhotovil
ná
hrobek Lorenza Roverella, bisk. ferrarského, v ko
stele S. Giorgio ve Ferraře, vletech 1516—20 ra
coval na výzdobě kost. Madonna della Consolazrone

(4
sv. 186—2—78),
velice dcennt':
pohříchu nea
dokončené
(sv. lVdlllo
jedná
ěŘalaestrinově

(Ambrosius Theseus), n. 1469v Pavíi, z

výtahru
pod titulem „Der Filhrer durch den Dom
ra“g.

.

seo (ze šlecht.rodu Albonesi)

o počátcích hudby dramatické); nejcennější jest
2. svazek pojednávajícío hudbě středověku. R. 1858
v dal dějiny a popis velechrámu sv. Vítav Praze:
er Prager Dom“,dílko to vyšlo také ve stručném

uAmbrosl (Ambrosi 1115a Concept. B.V. Ma

u sv. ana
v Lateráně,
roi. v Bologni,
jkanonvnzikprvních,
kteří
v ltalii p stovali
studium riae), n. v Římě, vstoupil jako frater- laik do řádu
oricentálmch jazyků, zejména syrštiny; .r). „lntro piaristského, vynikal znalosti mathematiky a staví
telstvl vojenského; byl učitelem v rodině velko—
ductio
chaldaicam
atque armen.vy
et
decem in
alias
lingnas“ linguam,5syr.
1539). Připravoval
vévody
toskánského Ferdinanda
ll. ak jehoarchi
při
mluv vsvěcen
z;e _r.p„ltinstutionles
deání žaltáře v jazyku chaaldejském, ale nepodařirilo tecturae militaris“ (Florencie
e1530);z
mu dilo
to uvésti
meencl.113
(1906),1
6. ve4. skutek.
AmbrogioHarta-,
Traver'o
mbro siana 1. basilika, kterou vystavěti dal
sari v Ambrož
Traversari.
v Miláně sv. Ambrož ke ctis
muč. Gerrívas a a

Protasia,
která však jižosvěc
zacena
jehobyla
života nazývána
byla
„rAmbosiana“.
. Vl tu
byl sv. Ambrož pochován. Basiiika nezachovala se
v původní podobě, nynější stavba ve slohu lom
bardsko- románském pochází v podstatě zc stol. IX.;
ve
stol.—Xll.
byla nově zklenuta
věna.
2. (Biblioteca
Am ar částečně
ana), přesta
biblio

theka,
kterou
zřídil
Milátněskardinál
Federico
Borromeo,
nazval
ji 'v kec
.Armb oe,ž
a1609

vystavěl
ni zvláštní
Bibiiotheka
tato
má
. ro tišt.
sva/.ků, budolvuí
8401) ukopisn
z velik
části velice vzácných (mezi nimi několik palim
psestů). Při knihovně jest sbírka rytin, minci, me
dailli a zbraní, jakož i obrazárna. v nižrn ojiné
est Raffaelův karton ke „Škole Atliénské“,mstudie
Leonarda da Vinci

Ambrosiánil. lBratří ambrosiánšti (tratres
scti Ambrosii ad nemus) utvořili se v Miláně z pou
stevníků, kteří v lese před branou zvanou Porta
cumena bydlill, kde již sv. Ambrož rád meškal a
kde od starodávna dieli bratři mající v čele pře
Obr. 154. Ambonn v dámě ravennském.
vora. Tři šlechticové milánští, Alexander Crivelli,
Albert Besozzi a Antonín Petrasanta, pokládají se
Ambros Aug. Vilém, n. 1816v Mýtě u Ro za zakladatele této řehole Papež Řeh'or x1. dal ]lm
kycan, kdež otec jeho bvl poštmistrem; studoval ambrosiánskeho
1375řeholi sv Au ato
stina;
bohoslužby
řeh
iní družinakonalidle
rozšlřilaritu
se
gymnasium
ráva v do
Praze,
povýšen
na a papež Eugen lV. spojil 1441četné kláštery vjeden
oktora práv,a vstoupil
státní 1839
služby,
1848 stal
se státním zástupcem u zemského soudu v Praze; celek: „Congregatio fratrum sctl Ambrosil ad nemns
Mediolanensts“. Tato kongregace zanikla 1646. ——
ongre ace oblátůs
mbrože, kterou
od
mládíhudebni
zabývalkklrt
setik;
horlivě
byl činným
akožto
1869hudbou
stal se amimoř.
pro 2.Ko
essorem hudby na pražské universitě, 1872 po založil sv. arel Borromejsky 1578 v Miláně k vý

pomocivduchnvní správě, k mi,ssiim péěiochude
a pod Papež ehoř Xlll. kongregaci uto potvrdil.
Byl to spolek duchovních, kteri učinili slib, že
vkongregaci stále zůstanou a biskupa úplně po
slonchati budou. Slib chudooby byl dobrovolný.
Oblati, kteří neměli povinnosti resrdence a učinili
slib chudoby, žili po 10 neb aspoň poovB tak zv
kollegiátnich domech a měli přisny domácí řád.

stávalasse
duchovenstva
oblibenou.
[Končregace
iai ové mohli
se státi u členy
kongregace
a pod
ptorovati
dle svého
stavu
v jejich
povinno
ste
ech. R.oblaty
1844 byla
zrušena,
1848
obnnovena,
kar
dinálem Wisemanem 1857 do Londýna uvedena,
1877 papežemk sch1\álen

Ambrosián
nkš'nských,
. ženské
kongregace
bratří
ambrosi
měly odvětví
svůj jediný
klášter
na hoře u Varese nedaleko Laago Maggiore. Zalo
žila jej bl. Kateřina Morlgia z Palantle (da Pal
lanza,
:*1478tam
abl. žijuliana
z Purisellj,
které jako
oustevnice
K nim
se pridružily
jine.
Ohr. 15b. Ambon v ruském kostele (misiu označ. písmenem n).

apež Sixtus lV. dal jim řeholi au ustinskou s hně
ým habitem milánských ambrosi nů. Zachovávaly
přísnou klausuru, vyznamenávaly se velikou zbož

Ambrosiánská basilika — Ambrosiánský zpěv
ností a zachovávaly amhrosiánsky' obřad. Sv. Karel
Borromejský vážil sl kláštera a navštěvoval jej ča
stě 1. Ale pro svou přísnost nenašla řehole žádného
rozšíření, zůstavší obmezena na jediný klášter.

anar

Tat/amanh'ur, „Ecclesiae et Parthe

nonis B. M.

rvn

e su ra Varesíum plena hi

storiau et
— 2. Seestry
sv.descrigtio“ž
rož e(M1án
a sv. 655).
Marcelliny
viz

Annunciatky.

Ambroslánská basilika v. Ambrosrana
Ambrosíánské hymny slovo

1.

užším smyslu

hymny
sv hymny
Ambrože
složlene
zejí od od
něho
čtyři:
l„Aeterne
. (zcela jistě
rerumpochá
con

ditor",

Deus creator omnium",3.. „lam surgít

hora tertia“, 4. „Veni redemptor genti“um

mimo
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miani, ve stol. XV. kardinál Branda da Castiglione.
Nicměně udržela se, ano i v cizině nalezla tu a tam
obliby. Tak 1134 dva řezenšti kanovníci řádus
Augustina vyžádali si z Milána zaslání liturgických
knih, chtíce zavěsti a.!. Karel lV. zaaložil v Praze
na Novém Městě benediktinský klášter ke cti sv
Ambrože, papež lnnocenc Vl. kjeh o žádosti do
volil dne 26. února 1353 mnichům kláštera toho,
mše sv. i jiná officia konati směli dle ritu am
hrosiánského (,,quod missas et alia divina ollicia
in ipso monasterlo secundum ritum Ambroslanum
le ere valeant et cantare, prout in ecclesia, civi
ta e et dioecesi Mcdiolanensi legitur et cantatur“),
s tím však závazkem, ab ' lekcce, responsoria,
žalmy aj. říkali dle zvyku ř du sv. Benedikta („ita

tamen, quoda abbas et conventus praedicti duo

to přičítají
mu„Splen
s velikou
tyto
hymny:se 1.
ndor pravděpodobnosti
paternae loriae ještzě decim lectiones et duodecim responsoria et duo
„Aetema Christi munera"
„Som
nrno re ectis artu decim psalmos cum tribus canticis una cum evan
bus", 4. „0 lux beata Trinitas“, 5. „Fit porta Christi gelío secundum morem ortlinis s. Benedicti dicere

teneatur“) Srvn Ceriam', Notitia líturi iae ambro

pervia“hyůmn
; v širším
se tak
hymny
dle sianae ante saeculum Xi. medium" ( ilán 1895),
vzoru
s.v smyslu
Ambroženazyvaji
ženě.
Srvn.
Cabral,
Dicr. d'arcrěol. ], 3417—1352.
Lejay v Díct. d'.archěol chrět. !,
—1442.

Ambros tnský chvalozpěv v. Te. Deun
Ambros ánská knihovn v. AmbrOSlana 2.
Ambrosíánský zpěv nazývá se l7iturg\i_ckýzgěv
Ambros ánská (miíánskaá) liturgie (Am
mbro pramenem,
milánské církve
sv.ŽAmbrožemupraveny
'ejstar lm
v něm
mzpěv ten dochován
n,
siánský rtus) vyvinula se dle jedněch (Probst, jest
kodex britskěho musea ze stol. Xll. jenž obsa

Ceriam Nagistretti) ze staré liturgie římské, dle huje část (od první neděle adventní až k Bílé so
jiných (Duchesne. Mercati, Cagnin) z liturgie galli botě incl.) a uveřejněn ve faksimilu v V. sv „Pa
ka'nskě (v. t.), jež má mnoho společného s liturgii lěographie musicale“ benediktinů solesmesských a
řec
c.kou biskup
Duchesne
míní, (3551—374,
že ido Mílánla
ariánský
Auxentins
drlý zzavedl
Kap vrukopisů
transkripci
v Vl. sxv.těže
2 X111.
XV. stol.,publikace.
a značný Dosti
počet jest
ze

padocie,a že sv. Ambrož upravil jive shodusortho

doxíi. Mercati myslí, že zavedeni liturgie a-ě ne
stalo se rázem, nýbrž vlivem dlounoletěho styku
ariánů západních s ariány východmmi; poukazuje
mu, že : desíti předchůdců sv. Ambrože na
stolci biskupském sedm biskupů má jména řecká.

!. mešní jevi sej alrso

sobřadů řimskýcha

gallikármíských.S liturgii římskou má a !. tyto věci

společně: Gloria in excelsis offertorium po evan
geliu, oraci super oblata. znění kanonu, lámání ho
stie a následující bezprostředně „commixtio“, po
líbení míru
před
'rmáním.cSclhiturgiígallikánskou
shoduje
se a.
l. vpritěctoh
po „Gloria" ná
sleduje třikrát „Kyrie“,přede eh ištolou a evange

liem jest četla
čtení se
z knih
protrockýe„eGsta"
S. Z., odotyčného
svátcrch
svatých
místo

svatého;vpři
evangelia
se npředyjměno
„ježíi“š ždy čtení
„Dominus'“
,pohvkládalo
evangeli_u_
ásledovala
homilie;v po evangeliu následu'e třikráte K rie
eleison, jakožto zbytek někdej ich litaníi; ary

stol. XV.
a XVI.
aTytosvrukopisy
zpěv
officia
a mše
Tis kemobsahují
wydáv nveškery
bylo
z antrfonáře pouze officium defunctoor,urn nejprve na
konci XV. stol., jež častěji bylo přetiskováno; po
sled nílvyd. v po aci XIV. s.lol uspořádal kanovník
Garbagnatl 1898.Týž započal vydávat „Dlrectorium
chorí“, z něhož vyšlo „Hymnarium' (1897). Teprve
kanovník Luigi Mambretti vyd. 1898 úplný antifonář
(„Antiphonarium ambrosianum, missas et vesperas
complectens ad fideem veteru
rum codicum“ s notaci
dle ruko isův). Otficielni vydáni missálu z r. 1902
podá\á ástky zpěvní v notaci tradicíonální. :|. z.
eshoduje ze zpěvem gregoriánským v principu
rhytmu, v dlatonlce, v stupnicích tónových a základ
ních tvarech melodii; liší se od něho v melismati
ckých zpěvech jednotvárností thematického zpraco
váni, někde' 1větším rozsahem tónovýnr, hojnými vo
kalisamiatvrdými přechody, vantito nách,h ymná h
a recitativech melodickou chudobou. Příkladem
uvádíme některé odchylky od zpěvu greg. Lekce
končí se kvartou a ne kvinttuo

obětní
přinášeř'í
se káv průvodu
způsob
procesí
(kathedrála
mláns
živi desetnastarců
laiků
zva
ných „vecchioni“ a deset stařen; z těch vždy dva_
starci a dvě stařeny v tradicíonelním oděvu při
oliertoriu přináše'i dary obětnt); „Pater noster“
následuje po lám ni hostie, místo „lte mlssa est“
„Procedamusin pace“. „Credo“ následuje po„ Otter Jube domnc lzcne.rlice-rc. 'I'u autem Domi-nc nostri
toríu“ ; umývání prstů děje se bezprostředně před
II
ll
konsekrováním. Praelacr jest veliké množství,
. ll
téměř pro každý svátek jest praeface zvláštní. Li
mi-se-rě-re.
turrické texď'
vzaté z Pátky
Písma čtyříicetiďěnního
sv. jsou řejaty zpostu
ltaly
amkoliv
z ulgaty.
jsou aliturgickě. Advent trvá šest neděl církevní
Lekce při mši svaté, epištola a evangelium mají
rok počíná se svátkem sv Martina (11. listopadu). takovouto kadencci:
Liturgickou barvou při uctívání Nejsv. Svátosti jest

:.

barva
červená.
Humcrál
se na
albu. T „(E
při
jiných
obřadech
m
náalobléká
!. svoje
zvláštností,

příklad
křest
ponořováním
mergit in
aquauděluje
ln crucis
formam“),(„ter
a r ooccignt Sermo sancti Amhro-si-i episco-pi arl exliorlándam
\! uspořádání brevíře. Nové vydání missálu ambro
siánskěho vyšlo r. 1902 („Missale ambrosianum
ll
'
Ferrarri archiepíscopi auctoritate editum“). —
i\ěkolikráte staly se pokusy ooodstraněni a. 1., tak
zasazoval se o to Karel Vel., v Xl. stol. Petr Da plé-bcm.

naj

Ambrosiaster — Ambrož
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Orace mešní zpívá se takto:

Ambrosini (Ambrosinus) 1.Alexander, vy
nikajici právn
italský,_n. ve Fossombrone, .rp. vý
klad
lule ehoř
eccle
siamm" (Parma
16083,čas ._„De
vy..d)immunitaten
— 2.
nt.,

n., :p. „Enchiridion philosophícum universam
Aristotelis philoso hiam com lectens iuxta mentem

A eunctis nos qua-sumus Domíne, 'mentis et corpo-ris

!

:

I

.

I

. . .

!

.

coti“(Ne_ap0119,4 sv.; 693

. . '

.“.

ullus, řeholnlkanovnlklateránsky',

71.v Mant vě "1580 vstoupil 161K)do řu,ad buylui-č

telem filosofie v Piacenze a j., vydal: „Matthaeí

de.fénde pe-ricu-lis... benignuo ct páeem.

Bossi prlmum
opera varia
collecta,
expoiitaé
nunc
in lucem
edita“recognita
(Bologna et1627)„
jak viděti, shodují se obě osledni kadence s ka methodo lntentlva, rationem explicante non solum
dencemi feriálniho tónu pre acc gregoriánské.
inveniendi et prope in infinitum multiplicandi con
introit nazývá se v ambr. liturgii „j'lngressa ; na
srovnanou podáváme ambr. :: gregor. introit Bilé siderationes ct demonstrativa aríimenta ad quod

'
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lac concu-pi se|

l n. n.
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|

.i

.n i
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._ .1'

„_J

alle. lu-

českýche
v ouychlině
Parcicich,
vyzname
aavasi bratř_i
ladno
znalostía latiny,
řečtiny
a he
brejštlny; skládal básně latinské i řecké. Nejlepší

jeho
-poetickou
jest rozbor
para
rase prací theologicko'
mi XV. analysis
exea etico
didactica“

(Byloom 1632). R. 1624 vydal v

oruni:

„Trenodia cupressus exequialis“ na pamět smrti
Šimona Gracyana, superintendenta bratrských sborů
velkopolských.A :. 1646.
1702, doktor theol kanovník a probošt, jakož i ře
ditel theol. studii vjagru, a. t. 1792; .rp. „Historiae
ducum ac rcgum Hungariae synopsis“ (jager 1757),
„Mausoleum potent l ungariaet re_g7um
et primorum
militant. Hun ariae ducum“ t. 78,
Compen—
diosa chronoo
gia Hturiázaríae:7
sive Appendix
atalog-us aut
series
Hung. re
ad
compendíosam

|

l

k!

libet
scíbile disputandum"
Ambrosius
v. Ambro ž(.l lt"
Ambroski Maciej pocházel z rodiny katolické,
71.1600vBytomi,po dějistulse duchovmmsprávcem

AmbrosovszkyMichael, n. vGalántěthrách

rn ..

n.

u.
- ...
te,

.

si-ne do- lo

'

.

alle-

I
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tí-ona-
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íníantcs.
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-

Qua—símodo gc-

.. cannon.
o

14.I

_

|

.

ia

alle-

o -1. .l.|
lu

in.

chronologiam

1Hu1581garíae“
(t. 1758),

„Nova series episcoporum Agrlenslum“ (t. 1759),
„llias in nuce, sive Chronologia sacra et protana
ab origine mundi ad nostra plane tempora continua

seriemilligata“
(t. 17
rosy (Ambrozy)
Samuel,

11.v Selnici 1748,
evangb kněz, \edl duchovní správu nedříve ve Ve
líčné v 0 avé, pak v Radvani a posl zc při něm.
církvi v ťávníci. Obstaral nové vydání Třanov
sék ho „Cythary“ a vydá\a1 „Annales novi eccle
Našemu gradualc odpovídá v ambr. lit. „psal siastico- scholasticí evangelicorum Augustanae et
mellus“,
našemu „communío“ odpovida „transito
u
alie- lu

!__.

_

'

l

:.

.. TI

.

ia

i

n. l' '

2.4
__u_H

n

elveticae

echové
slyšeli_ ncencí_ůvvc
a. z. po prvé Fontes
1158 přiRer
tažení
proti
Milánu
(Letop.V
Boh.
442), později slýclhali jej v klášterním kostele sv.
Ambrože zal. \' Praze Karlem lV.; aalea. z zanikl
v Praze spolu s klášterem v bouřích husitských a
neměl, jak se zdá, vlivu na vývoj českého zpěvu.
Srovnn. A. Gatard v Cabrolově Dict. d' archéol.
chrét.1,1353—1373, Orel, Rukověť chorálu řlm
_.

oB3—84,Nej_e_d1j,Dějiny
předhusitského zpěvu
eechách,
46—

Ambrosiaster (Pseudo- Ambrosius), ne
známý pisatel důležité o kommentáře k listům sv.
Pavla (_vjímajíc list k idům), kterýž se ve středo
věku prišital neprávem sv. Ambroži. Sepsán jest
za papeže Damasa (366—384), o němž se v ] Tim. 3H
děje zminka
jakožto ojá Eapeži
současném,
dle ně
kterých
od římského
na Hílaria,
dle jiných
od
Hilaria, biskupa v Pavii, dle Langena od římského
kněze Faustína, dle Mo
oirna od vznešeněho řlm
ského laika, jenž jmenoval se Decimius Hilarianus
Hilarius a byl 377 prokonsulem v Africc,408 re

contessionis

111 austriaca

monarchíla“

( fávnícc
Ambrrozll_793—1803.)/1806.7i/cček,Ruk.l,
us (Ambrózi) jiří, zeman z Dolního
Kublna v Orrva
u. 1694, van . su erintendent,
1746- :p. „Libezné jádroe cel ho řestanského
cvangcíického" učení“ (1745; jest to objem ný spis
podávající úplnou soustavu theologie lutherské),
atechismus učení křesťanského ro mládež větší
i menší" (1738), „Rozebráni částe katechismu M.

Luthera“
(1742)
aj ]lit.Srvn.7;iríčeole,
Ruk. 1.13, 7m.
Vrtek, Dějiny
čes.
ll.

Ambroz

áclav Bernard, 0malíř, 11.v Kutné

Hoře
1723.
0d_byv
humaniora pod
a filosofii
se
v
Praze
umění
malířskému
vedenímoddal
hlavně

strahovského
a došel
vnněm takové kapituláraeSiarda
chvály,ž
seNoseckého
c.k. vomim
ma
lířem a starším cechu emaliřského. ZV raci jeho
u\'ádímea oltární obraz sv. Alžběty Durinské v kapli
zámku v Měšicích (\iz obr. 156), nástro ní malby
tamtéž : r. 1775, a obraz sv. Havla ve i.i kostele
v Brlohu u Citolibb. A. z. v Pra

1806

Ambrož (Ambrosius) 1._st., opat kl. agnun

ského,s
Rom. 2.
hsopt „.ln monasterio Agau
nensi Mart
Ambrosii
ahlatísp.1exandrijský,

fektem
Vydán byl od
Mfgnzgo
PL Xglw
" v __Rínmě.
Bardm/uwcr,
Patrol.
(1901)38
01. 390, :p. polemický spis proti
Sou/er, Arv"Study of Ambrosiaster (1905 1214477173871, žák Didym
Apollinarovi
ůLaodicejske'mu_
dogm tibus"
Revue Benedict. 1903, 113—131, Huf/Cf, omencl.8 komentář
ke knize
_lob.—3.A „Dendrijský,
p ři t ela
ríge nův, bohatý a vážený lúředníkdvorský, jenž
(1903),1 184.

Ambrož
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t.j. časná a blízká příprava k dobré smrti“; ale : pře
kladu
tohone\íysvitlz'l,l
že by autorem
originálu
A.
Srvn.7ir:čet,
1,12.—5.
Autpertus
sv., byl
OSB,
opat a theol. spisovatel, rodem z Gallie, mnich kl.
sv. Vincence na Voltuurnu u Beneventu; :),. komentář
kPatr
Apokalýyasi403
(otinšt.lv,
Bibliotheca
veterum
sl.), Maxima
„Deconflictu
virtutumetviti
orum“
myslněspřipisovaný
sv. Ambroži
skému (spis
o. sv.stAng-ui
vy.tlšt uMígm
PL.XMvillán

svyaíma
Pothem,
ajenžs
ůsltojuosti
7opatskě
domáhal,
XL); 776
zvolen
za (špata,
povvolán
spoolu se
s odpůrrclem
9čce7 87(7l. 78 . sSrmgii.
Hurler, ahomencl. lsa(19053),676—

skup cahrorský (caturcensis)6 7(od r. asi\,752),

vzdal se důstojenstvi svého, vedl
poustevnický,
načež
Říma;v Bour
rijna
kol.7
Seryvykonal
(Seris upout
Charostu);
gesu u jeeho hrobu založeno bylo opatství pro ře
holni kanovníky. Mart
.řijna. Srvn. Acta

Oct.8.Vllz,lOŠGrnásl.
—7. Calepinus
v. Calepinus.
—
(Corianus,
Coriolanus),
Aug.
Erem., zvlacstn Ambrogio del Massari, humanistaa
theolog, od 1476 generál řádu augustiniánů pou
stevníků a zpovědník papeže Sixta IV.; _rp.v klad
aobranu řehole a dějiny svěho řádu, jakož i etná
pojednání dogmatická a asketlc á; 1483 proslovil

pohřební
o Sixtu
lV.,
od jehož
cence
Vlll.řeč
1484
byl u\
čzněn;
z. v iŠistupcc Inno
(Amvroosij)

Obr. 156. Ambrozy: Oltářní obraz v zámecké kapli \' Měšicicli.

Dubne vič, 1722—

heol.

kyjevské akademie, vletech 1731—1737pejifřetditei,
poslězke
z. 1750;
zanechal
několik biskup
spisů černigovský
theologickych1742
tiStem
nevydaných
(l. čtyřletý kurs theologie pravosnavné, 2. dvouletý

veden,zprvu
dychtivostt
po vědění
zabýval
horlivě stu
gnostik,
stal se
ežákem seOrigenovým,
3. filosofie
na základě
Aristotela)
Srv lilosofický,
Palmrzrí, Nomenc
.,l 42—43.
— 10.
sv. m
od něhož kol 212 obrácen stal se jálmem a osvědčil kurs
\'I'ru svou jakov znavač v pronásledovántch v době
M
sr ,umuC.za
„Ferentini
in llernicis
s. Am
ferštňtRnsmkýd
ssetnik
ronas
Di okleciánova;
Maximinově
(
—237).
Povzbuzoval
|__při_te_le
Origena
k pracím
literárním
a
ejej vsvého
nich bro_siicenturionis,p qui in persecutione Diocletiani
variis modis cruciatus. novissime per ignem iiiaesus
rvn Bardzn/taazr, Gesch. tl. altkirc.hl Lit.!l,161 transiens, demersus in aquam, eductus est in refri
šodporoval;
:.a.sv pro
onásledováni
Deciově
kol.augu geriumJ' — 11. (Amvrosij) Grenkov, ieromo
.
Andrea
(Benedikt
Salvo),
stinián v__lanově, n. l
vvpověsti světce; nach, poustevník kl. vOptině Igub kalhl,žská) 71.
1812,
.v s.em tambovském, byl potom učitelem
erMa riajazykem
Vl donospisek
il cuore
e l'anim astřelni
mia“ duchovního učiliště, 1839 ode bral se do řečeného
:p. cvulašským
o modlitbě
("v Římě maz, 1655 a 1656), jehož český překlad poust. kl., 1845 posvěccen na ieromonacha,1860
pořídil nejmenovaný minorita v kl.
Jakuba zvolen za představeného („starce“) družiny klá
v Praze 1672. Knížka ta má tento titul: „sKrátkěse
;proslul svatosti svého života, z. 1891, zje
psání milosti a dobrodiní dosáhnutých skrze po
spisů byly vydány: S„bornik pisem i statefwoptin
Na-sskago
božnou
a svatou
modlitbu
Ježíši mou.
s Marií
starca,vieroslchimonachaAmvrosija“(
oskva
..l 1894,s
97), „Poučenie starca ieroschi
matkou tvou,
p_oroučim
ti s střellni:
těl em duši
světlo daně v Rimě léta 1655 od velebného kněze
Amvrosijlao
tom,o skol
sabo
timsja o tělě
i skol malo
dušě mn0%
a taž my
opoka
Ambrože od sv. Ondřeje, augustiniana bosákaa, con monacha
gregaci \l,askě nyní v nově z vlaskě řeči na českou
přeložené skrze jednoho kněze řádu sv. Františka joanii“ (t. 1896), „Dušepoleznyja nastavlenija starca
otinojpustyni,
ieroschimonacha
Amvrosilja“(t.1898),
bratří menších conventuálnich v klášteře s. Jakuba „ieobran
isemkmirskii'n osobam“ (t. 1906). Srv
v Starém Městě Pražskk.ém S povolením vrchnosti.
P"_alm1er1
omenc.l 1,43
12. řeholník
kzlášt.
enkreuzskěho
(Dol.—Rakousy),
:p. 131
„De
Vytištěné v Starém Městě Pražském u jiříka er heili
nocha 1672" (str. 8 neč.+ 151
neč., form.
Rudolpho“
(vyd. Thzelo
Ka
1'52
ox 75 tm). Před titulním listem jest rytinka, na actisgjudgeorumi
rajanl
— sub duce
rdce,
kněz husitský,
tický
stoupenec
strany
ižk0\y.
R.
1419
jako
farář
niž uprostřed jako v trojnásobně duze napsána jest
chav Králové Hradci pobuřoval lid proti
zminená střelni modlitba vlašsky, česky a německy;
katolické
církvi.
Vypuzen
za
to
zm
města
od
purkra
nahoře v oblacích spatřuje se vyobrazeni Mariánské
sochy v chrámě Svatojakubskěm ch0\ané a po stra— bího královny vdovy Zolie, odesel do Prahy a pod
nách sv. Františe ka sv. Antonín; v části dolejší
jestpohled na Prahu3Knížka připsána jest„ urozené nítil měšťany a lid k dobytí Malé Stranv a vyá'pá
Na jaře
120 pořá
Dani Anně Marii íčanové rozené z Kolovrat“ , ja lení
sspouldvorunarcibiskupova.
ynkccm Krušinou
a Di\1išem
z Midlo
kožto dobroditelce konventu. Na konci na stránce tlnka tábpnorbranného lidu na hoře Oreb uTřebe
chov
víc; 5 lm |Oreblty vytáhl do Po ízen, spálil
119—148připojena
nadepsaná
„Zázraky, klášter Hradiště a odtud je vedl na o ranu Prah
které
se staly při 0 Lost
razečást
zázračným
blahoslavené
roti králi Zikmundovi a křižovému vojsku; .
Rod
dičky BOŽI Panny Marie Bolestné v chrámu Páně
u sv. jakuba v Starém Městě Pražském bratři men včtna 1420podnikl nezdařený útok na hrad pražský.
Odtud kvapil k novému vojsku, jež u Kunětic sbíral
ších
sv. Františka konivcntuálních“,
a na str. 149—151 Ales 7. Riesenburka, a účastnil se nočního jeho
isničk.MaoP
7un7z,gmanHis..t12530a
Jireček, Ruk 1,12 aurvát'lěji,že 1644 řeložen bvl do útoku na Králové Hradec a dobytí města (25. čna).
češtiny'jiný spis A-ův „Přední křest. lověka starost, Odtud byl duchovnima světským vládcem v Hradci
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polník
17 husitský
let, drže měl
faru účast
sv. Ducha,
a jako
vynikající
ná
na všech
důležít'
ch bězích
svého času; h i na sněmu v ásiavi 14 [, odkudž
ubiraje se do radce, stavil se v Chrudimi, kdež
dva kněze táborské, Martínka Housku a Prokoopa
Jednookého, zašlé do bludů pikhartských, marně
>piučoval; i poslal je k nápravě arcibiskupu Kon

utonuio v Labi, ostatní pod knězem Martinem Pro
středěkemschránili se u táborské posádk na hradě
ze
Strážnice
& tu
zemřese 0do
osv. Kolínaek
Hav
Sioně
A. pak
uchýlil
edřichovi

(Amvrosij)

]akov ev Orin, ieromonach 1781,

archimandrita 1790, biskup ve Vjatce 1796, arcib.
rjaza nský 1804,z. 1809; :p. „Slova, propov. v boišoj
rádovi do Roudnice. 0 sv. Vítě 1421 přitrhl s Hra— pridvornoj cerkvi i—azanskago Spasopreobražen

deckýmí k vojsku pana Krušiny na dobytí Brou
mova. Ale tu způsobil \'elik0u různici, popouzeje
branný lid proti šlechtickým vůdcům za to, že po
volili posádce broumovské slušnou kapitulaci a ode
přeli dalši tažení na dobytí Slezska. Odiud zane
vřel proti všem r zvážným vrstvám v zemi, v Praze
poomáhaaanij u ze eiiva jítřiti lid proti konšeiúm a

skagol
1792.uškeviě
a'rmen',
menci. monastyrja“
[, 44.
15.(Petrohrad
(Amvrosijl_
n. No
Ju
skevič, n. kol 1690, studoval na kjjevské duchovní
akademii, stal se mnichem, 1731 predstaveným kl
sv. Ducha ve Viině. Od Poláků byv vypuzen ode
bral se do Moskvy, kdež stal se archimandritou
kl. sv. Simeona- 1736posvěcen na biskupa voiogd

způsobilsetím
převrat, kterým
Stará
Praha Tiskem
ského, 1740
se arcib.
:: 1745.
dostala
douásílgý
ruk uradikáiů.
Není pak
pochyby,
vydalstal
několik
řečí,nolevžorodským,
často dotýkají
se
že v následující veloikěroztržce vČechách 1423—24 i politických poměrů ruských. Netištěn zůstal po
kněz A. nadržoval ižkovi proti pannstvu a Pra ieemický jeho spis proti cirkvi katolické: „Oovsn
vateinoe pokazanie raznostej meždu grečeskoju
ravy,
ri smrtí
u Přibyslavě,
a mrtvě
žauům,i lb)ylpři
Žížkoržiižkově
když vytáhl
na dobytí
Mo i rimskoju papskoju cerkoviju“. Srovn. almzeri,
jeho tělo„o vezl k pohřbu do Hradce l v dalších
Nomencli. ,44. —(16. VKamaldu
Iský v. A. (svi-ět
letech držel se strany sirotčí ve východních Ce versar
sij) Kijučarev
hách, a když od r. 1432 děly se okusy o smír
echů s církvi, účastnil se toho na se ůzích v Praze;
ale jako umíněný _protivnik císaře Zikmunda hyl
dobr ě shodě na prekážku. A když na sněmu ji
hlavském země česká téměř venkoncem poddala se
Zikmundovi, A. zůstávaiv odporu, opevňovai město
Hradec a povolal z kraje branný lid pod Zdislavem
z oudnicc na obhájení města. Když pak vojsko
královské pod Vilémem Kostkou zPostupic přitrh_io
radci, kněz A. tak rozjilřii svuj lid že odrazili

útoklist.a 1436).
vybéimunvšei
městta,se pana
zabili
-9.
Ale žz chýliia
moc Kostku
jeho ke konci.
byli již
znaveníposádky
válkou
aMěšťané
žádali hríadečtiepolvětšině
S n mi souhlasil
i velitel
Zdislav zI“Roudnice. V noci na 4. března 1337 opa
novali město, přemohli stranu nesmiřitelných, ude
řiii na kněžsky dům, a A. prchajc spustil se se zdi
přišel k úrazu na ruce i noze. Měšťané před
lety vypuzení vrátili se do města, které poddalo
se císari 21. března. Nesmiřítelní sice pokusili se
ještě o jednu vzpouru, ale byli přemožení, 22 jich

sk' ník
m jménem
Aleksějruský,n
josiiovíč),Vvlylnikajicíduchovní
ře
& spisovatel
iexandrové 1820,
stud. v mos evské duchovní vakademii, \ysvěcen
na

ěze 1848, založil r. 1860 v Moskvě časopis

„Dulšepoleznoe
čtenie“
, stal se1878
protojerejem
mnichem
1877, na
ačež povýšen
na biskupa 1864,
mo

žajského; 1882stal se arcib.charkovským;1884 za

ložil časopis„ Věra i azum“. Z. 1 1. Jeho du
chovní řeči, vynikající zvláště po stránce apologe
tické, vydánny po eho smrti („Polnoe sobranie

propovědej vysovkopreosv. archirep. Amvrosija“ ,
Chacrkv1902,
55 v)—
zLombezu
(Languedoc),
O.
Cap.v(rodinným
jmenemzjan
de Lapeyrie),
askel.
spisovatel, n. 17
omzezu z rodiny šiechticke,
vstoupil 1724 do řádu kapuc., slynui jako učený a
5\vla ý vůdce du,ši byl zpovědníkem mnohých vy
nikajicich osob7(mimo jiné i král
aovny Marie Lesz
xšnské),
:p. „Traité de
la paix lntérieure“
král. ..Migrii8Leszcyúské),
k upokojení
úzkost
lívých duší, Paříž 1757, 2.v
.
, dílo velmi

oblíbené
mnohokráte
znovu
vvdaně Lettres
(přel. dospiri
lat.,
němčiny,aviámštiny,
špan.
a vlašt)„,

tueliess sur la palx intérieure jet autres sujets de
piétě“ (t.1766)„
raité de la oie de i'a
crhě
tíenne“
(vyd.
pojeho spisyv
smrti 1779,Frant.
několikránteznovu
toištěno);
sebrané
de Běnéjac
(,.Oeuvres complétes
du P. Ambroise“„st
iariž

881—
—1882.)— 19. (Amvrosii)
Lotocki, n. na
poč. XIX. stol. vManačiuě (gub. volyňsk ), stud.
na duchovní akad. kyjevské, 1823 v sv akněze,
1825 ovýšen na protojereje, 1860stal se mnichem,
byl predstaveným různých klášterů, posleze vladi
miro—voiyňského
o,
;
' čto ob uniatskom
duchovenstvě v carlstvě polskom“ (Kyjev 864),
„Razgovor rektora kievskoj akademii ioanlnikija
Goijatovskago s iezuitom Adr'ianom Pekarskim
o rimskoj iearchii [1653]“ (Petrohrad 1867), „Ska
zanie o počaevskoj uspenskoj lavrě, na osnovanii

(ítomír1870,1,lmilán
dŽoukrnentov chranjašěichsja v slavrskom archive“

ský,kprvní
velikých latinskýchbučite
ů cirkve,
kolo0340ze čtyř
ze vznešené
rodiny křesťanské,
ne
poch bněv Trervíru, kde jeeho otec Ambrož jako
vrchníbnáměstek Gallie (praefectus praetorio (jai
iiarum) sídlil. Po smrti sv ho otce (z. 354) na vrátil
e A. se svou matkou do ima, studoval rhetoriku
a práva a rováděl svou výmluvností soudní ře
tak obratně, že praefectus raetorio Annicius Pro us

"hr. 457. Sv. Ambrož. Tabulový obraz ze XIV. slul. na Karlštejně.

učinil jej přísedícím
sou u (praetoria)
v žMiláně
a
doporučil
je císadři Vaientiniauoví
i., jenž
jej 370
učinil misto ržiteiem (konsuiáreem) insubrie, Emilie
a Ligurie se sídlem v Miláně, v kterémž úřadě A.
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naklonil si lid tak, že jej jako svého otce ctil. mětem má Boha, a která se jeví úctou Bohu proka
zovanou; na ní spočívají čtyřictnosti stěžejné. Zlo
Kd
4 Auxentius, biskup milánský a sgoludeden záleží v odchýlení se od ctnosti a nemá svůj původ
zmocné,
náčelníků
ariánské
strany, tenkrát
iláně ani v těle, ani v nějaké podstatě, našemu úsoobí
zemřel,
shromáždilis
da ještv
duchovenstvo
k nové vollbě do chrámu; skatolici a ariáni stáli cizí, ale v naší vůlí syobodné, která se odchyluje
proti sobě tak příkře, že b 10 se násllnosti obá od dobrého (Srovn. [čí/za, „Svat" Ambrož, biskup
vatl. A.dostav1l se do chr u zjednat ořádek a milánský, a Cicero, řeěnik ímsky, akožto pracov
ma
promluvil několik vážných slov k lidu. u zvolalo nici na roli mravovědné“ v
náhle ditěz zástupu: „Ambrož, Ambrož, biskup“, tickés spisy čelí protl Ariánům; jsou to: „De ide“,
a veškeré slziromáždení volalo za dítěteezm „Ambrož
„De
spiritu
sancton
,
„De
incarnatíonis
Dominicae
sacramento“.
ou
historickou
cenu
mají
budiž biskupem“. Avšak .byl sice vyznavačem
Kristovým a katechumenem, ale nebyl dosu po jeho smutečnířeči" o bratru jeho Satyrovi („De ex
křtěna neměl potřebného bohosloveckého vzdě cessu fratris Satyri“), o Valentiniánu 11.a Theodo
siovi Vel., dále 'eho „Sermo contra Auxentium de
lání; protoAvšak
nechtěl
přijmouti
a vzdálil
se basilicisnontra endis?,jakoži91 jeho listů Srvn.
císařvolb?
Va entínian
l. potvrdil
volbu,
po čem
mž A. se odrobil, přijal křest 30. list. 374 b'auna d (do němčiny přel. ]. Bittl). Gesch. d. hl.
Ambrosius (Freib. Br. 873),Fó'r.r1er, Ambrosius,
a 7.svělým
rosince vzorem
by na bisku
p05\ěcen.
884 , Kellner, „Der
se
křcsurpství
auského
biskupa. A.stal
Úřad seln Leben u Wirken 1H
blsksupskýzapočal tím,že vešker ě své jmění rozdal
Ambroise Testamelntes“
(Pař. 899),
.
chudým a církvi, a totéž učinil pozděi s dědictvím h. Ambrosius als trklárerSt. deesAlien
|
ehre des hl Ambrosiusl vom
po svém starším bratru Sattyrovi. racoval ne
únavně. Jsa řeckého jazyka mocen, studoval pilně Reiche Gottes (Moohuč 1904), l_ýž,Die Eschatolo ie
řecké Otce a spisovatele, byl výtečným kazatelem,
des
h.l Ambrosius (Paderborn84190'7),$
Sammur,
Z
patrologie(Brno111848—
v..A
zobrazuje
který svými kázáními Augustina ddal tou měrou, se v ornátě biskupském neho arc—ibisskupském.jako
žeeljeeho
obrácenípráv
byloa dokonáno.
yl horlivýi nil.
ha attribut přidává semu
mukin ha, odznak učitele cirkev
jite
církevních
kázně proti vysokým
ního; často i dutky, což nevztahuje se k tomu,
kým. Zamííl
žádostl., císařovně
]ustiny, manželky
císaře
Valentiniana
na'ruživ ariánky,
která na císaři Theodosiovi vstup do chrámu zabránil a
něm
žád,ala aby milánským ariánúm katolic
ícký pokání. mu uložil, nýbrž k milánské legendě, jež
kostelz amčstem postoupen byl, ačkolii císař sám, vypravuje, že sv 4. 1338M ílánským v bltvěs
mladý Valentinián ll.,podporoval přání matkys
zjevil a nepřítele dutkami zahnal; někdy zobrazuje
ovdovělé. A. nepovolil, když 386 hrozbami naň na se s úlem, jelikož dle legendy ditku A-o-vi v ko
stuppváno a císařovna z města chtěla jej dát od
vcstí. Lid valil se do jeho chrámu chránit svého
pastýře, Justina přesvědčila se, že proti. -l-ovi ná
silí
nelze, a pře
stala hov pronásledovati.
Když
císařužiti
Theodosius
I. eVeliký
Solum r. 390 ve
li e'
krveprolití učinil, v němž asi 7000 lidí o život
přišlo, a potom ři své návštěvě císaře Valenti
niána ll.v Milán do chrámu vstoupiti chtěl, za
stoupil mu A. cestu, nedal mu do kostela vkročiti,
pokud by neučinil veřejného pokání, kterému se císař
kajícnč podrobil. A.. upravil v Miláně liturgii (v. čl.
agbs'rorzdnrkd
liturgie).
jako sspípřekrásných
sovatel zanechal
obě 29 spisů,
listy A.
a několik
cír
kevních
liánmy).
Bi
skupovavhymnů
23 léta(v.s. čl.
4. ambraxia'nrkíe
bna
ospisy vy

dali Erasmus v Basileji 1527v e4 S\e'.,Maurlnové
v Pařížla1686 1690 32 sv. to_l.); otisk u Migne,
PL
XlV—XVll,
nejnov
_"vylet—836
je Ballerun'
„.S Am
brosiiopp
omnia“
(Milán
V.);v .Corpus
scriptorum ecclesiasticorum latlnorum“ vyšly pood
číslem XXXll prací K. Schenk/a dosud 4 svazky
sebraných spisů sv Ambrože. Spisy A-ovy vznikly
většinou z jeho praxe pastýřské, jsou to jeho pře
pracmaná kázání 5 převážnou tendencí parane
tickou; látka převzata jest často ze starších, zvl.
řeckých splsovatelů; mluva jeho jest vážná ne
poetická, oplývající
na řecké
azřídka
římskéklassiky,
zvl \'e I.reiminiscencemi
Exe etické
jeho
spisy, z nichž vynlká zvl. vl'klad
exaěmeronu a
komentář k evang. sv. Luká e, byly ůvodnč ho
miletická pojednání k jednotlivým místnm Písma sv..,

jež vykládá allečoricky; pomůckou mub plři tom
spisy
Filonovy,r1genovy,
Hlppolytovy
a asiliov
e spisů
moráln ěasketických
nejdůležitější
jest „De otticiis ministrorum“, příručka mravouky,

určená
především
pro spisu
kleriky
dle vzoru
Ciceronova
.,Demilánské,
otfici “ složená
Cílem
všellké mravnosti a ctnosti jest mu život věčn
ný;
k věčné blaženosti \ Bohu povolán jest člověk;
k ní se odnášeti má ctnost, ctnost, která se k ní
neodnáši, nemá ceny. Tedy vztah k Bohu základem
jest ctností a mravnosti. Mezi ctnostmi zabírá
první místo zbožnost (pietas), která přímým před

Ol)r. 158. Sv. Ambrož. Maloval Borgognone.
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lebce ležícimu roj včel na ústa se posadil, aniž by semináři v Petrohradě a v akademii tamní, stal se
výmluvnostl)
do jiné
úst legendy
mu sná Špryvčely
Na krásném
tabu
mu uškodil; dle
med (symbol
lovém obraze Dětřicha Pražského : druhé olovlce
XIV. stoleti v kapli sv. Kříže na hradě arštejně
chovaném zobrazen světec v knize čtoucí (viz
obr 157). Bor ognone zobrazil v Certose Pavijské

sv. A—
e tl'ůníClřlO,držícího v levici berlu, v pravici,

na knize spočívající, dutky; po stranách zobrazil
sv. Satyra, Marcellinnu, Gervasia a Protasia (viz
158). Proslulý jest obraz Rubensův, chovaný
ve dvorním museu eVidni, znázorňující výje\,
kterak sv. A. císaři Theodosiovl bráni \stoupltl do
chrámu (viz obr. 159) Srvn.1)etzc! Christi. lkono

raphie 1, 59--60.

(Amvrosij)

Morev

( vanovié), n. 1783,_studloval ve Tveru a v Petro
hradě stal se mnichem r.
83 stal se
ředitelem semináře novgorodského, 11816 stal se
archimandritou, 1822 byl ředitelem semináře orel

stals se biskupem orenburským, 1828
volyňským, 1832
novgorodským
1835 opisanle
zským;
„Sozercanie,
ili izjasnitelnoee
liturgii v Aleksandro—Nevskoj aškademii na publičnom
sobranii"
(Petrohrad
Srovn.
mencl. l, 46.
— 22.1 1806).
ov,l O.
Cap.,Palmr'e27ri,N0
vja
nově, :; di
„Alfabetto
vera dis_aBienžasopra
la
grandezza
Maria V.Pfli
Madre
10 immaculata“
(janov 1712—2, 4 sv.), „Dottrina christiana, o sia
mornario
eve per vivel
a huon Christiano“
st. 1710), „11l.parroco diligente nell' uiflzlo, dl pre
icrae e spiegare i vangeli delle feste al suo po

učitelem
npvíorodském
1805 vstoupil
do stavu vmnišs
ěho, téhož semináři,
roku posvěcen
na icro

monacha. R.1808:ta|

se archímandritou a ředi

telem semlnáře novgorodského, 1818 stal se přetl
staveným novospasskěho kl. v Moskvě, 1816bisku
pem staroruským, vikářem metropole novgorodské

1819biskupempenzskýma saratovským,1af

se svého úřadu a odebral se do kirillo-běloozer
skěho kláštera z. 1827. Sps „lstorlja rossllskoj
ierarchii" (Moskva 1807 15,6 V.); „Oplisane-Anto
nieva-Novřoro
odskago monastyrja“(t 1810)|e „0%i'
same Kirilova-Bělozerskařo
(t. 1810
m).
Srovn.
Palmizri, Nomenc ],monastyra“
46—4.7 —24.
vrosij) Podobědov (Acndrej) u. 1742, studovnal
v trojickém semináři v Ser ievu, 1768 vstoupil do
stavu mnišského, stal se 17 1 prefektem aučitelem
filosofie a potom 1 bohosloví na akad. moskevské,
1774stal se rektorem tohoto ústavu, 1778biskupem
sévským,1 2bisk. krutíckým, 1785 arcib. kazan
ským, 1799arcib. petrohradským, 1801metropolitou,
z 1818, :) „Rukovodstvo kčteniju knig Vetchago
i„Corn
Novago
Zavěta“
(překlad Hořímannov
knihy
endium
hermeneuticae“
Moskva
,Kyjev
1781, .vyd. Moskva1840), Sobranijaa pou7ěitelnych
slov
raznyja vremena prolpovědannych“
(Moskva
1810v35V.,2vyd.1816,3.
1.25) korespondence
vvdána Písma v s_očajših osob k mitro olitu A.
(V. Žmakin, v C rist. Čtenii 1902 11368 d.) Srvn.
Pnlmz'eri, Nom nc.| 1,48. —— . uAmvrosij)
Pro

tasov (Aleksijn Ivanovič) 71.1762 stud. v semi
náři perervinském a troicko--sergievském, potom
pulo"
(t. 1718
), „La
buona
morte de'23vr(Am
23giusti preziosa
nel
DIVan
con
etto“
(t. 1723
sij) v moskevské slovansko- řecko-latinské akademii; o
Ornatsskij (Angrrei Antonov1_č), vynikajlcrl
ocsirk.
r. 17.
v semináři
i
historik ruský, " 1778, stud. v alexandroněvském sklončených
telem; 1794 studiiích
vstoupil do
stavuzůstal
mnišského
a stalu se
preeefktem akademie, 1799 po 'šen na archi
mandritu troicko-scr ievského poust. kl. u Pe
trohraduasrektorem
uclt.akademie
lse biskupem
tulsky'm, petrohrad
1816 arcib.
kazaňským,1826 tverským;: .1831. Pokládá se
za jednoho z nejlepších duchovních řečníků ru
ských,
sbirka
reči
jeho
vyd.
p
od
titulem
„Slova
irřeči" vPetroh raéd 1856.S vn. Palmien,
No
mencl. ], 9.— '-26. (Amvroslj) Rostovský,
archimandritla
kl. bogojavlanského
v Rostovna
drpuhé
XVlll.
stol., vydal: „Besědy
evangelista? lMattlreja, perevod s grečeskago“
(Moskva
1781,
jes
s
t
to
oprav.
vydáni
rus. přec
kladu homilií sv. jana Zlatoúst. z r. 16641,
sědy na evangelista Ioanna Bogoso
slovva“ (Mo
skva 1793, opravené \ydáni překladu 1765vy

šlého).

27. (Amvrosij)

Serebrennikov

n. Serebrlakov u. 1745, stud. v seminářlvjat

sk m, po om na
akademii moskevské,
jejímž prefektem se cstal 1778; potom byl od
1782 roektorem semináře novgorotlskélro, po

1783 na bisuk
upa oloneckého,1786n
arcibiskupa iekatčrinoslavskeho a 1789na vikáře
exarchie multánsko- valašské; :. v Poltavě 1792;
„Kratkoe
ruko7v0dstvn
k oratorií rossijskoj“
(Moskva
1778,
791), „Poterjannyj
raj“ pro
sai_cký překlad 1Miltonova „Ztracenéssho rá"e“,

poříz. : překladu franc.

80,85,

1),

několik řeči a j. práce zůstavší v rukopise.
nn. almi',£n Nomencl l, .
.Slenský
(Ambrosius
a zbořžený
dominikán (u. Senensis)
v Sieně116.du ,uéený 5.201?
1236), byl ze vzrrešeírélgobrodu Sanseedonů,
vstoupil maje věku svého 17 let do řádu du
minik., studo val na univ. pařížské fllosoíii a
theologii, poslouchaje sv. Alberta Vel. Stal se

Obr. 1.51).Rubens: Sv. Ambrož brání Theodosiovi

vstoupili do chrámu.

bakalárem a_pomocníkem Albertovým v úřadě
u_čitelském i na kazatteln ě. Byl povolán do
eny, aby strany svého rodiště smlřil a na
pap. Klementu lV. odvoláni interdiktu na město
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„Obzoru“ („Montblank“, „Ojvin“ , „Rigí“, „Bouře
v horách“ Na Sněžce“, „Ledová jeskyně dobšin
ská“, „V Ji'atrách“; do „zOboru“ psal též humo
resky a verše. Pro mládež vydal básně „Pestré
svému
rod
ští
osvobozeni
od
klatby
a
interdiktu
apapeži chořix., snažil se jako papeežskýlegát kvíti“ (1883) & „Nebeský vůdce“ (1884) Kdy'ž21882

vymohl, kterýž obojí úkol šťastně rovedl. Působil
pro křižáckou
protipoTunisu
horlivě
v jižnívýpravu
rancil, Ludvíka
vymohl 1potom
dru

P. Placid Mathon založil časopis pro mládež

velísky smýšlegcí město Florencii s ghibellinskou „Anděl Strážce“ , byl A. po dvě léta hlavnim spolu
Pisou smířitia
enátky s oan vem
Papeež
lnnocenc
V. povolal
íma, porovnati.
aby tam the_olo
ak od r. 1884 jeho redaktorem.
uno
gická studia obnovil.le ádných důstojnosti, ani bi pracgvníkema

ambulantes, jinak též vagantes, íugitivi,
skupského stolce sienského nepřijal. Z.\ opvěsti
svatosti. Papež Honorius lV. pracoval o jehopsvato vaga ntívi (pozar/1501), klcríkové, kteří bez do
volení svých představených zdržovali se v jiných
řečení,
aletneprovedl
ho.
Siena
a
jiná
místa
slaví
jeho pamá ku 20. března; papežové Eugen lV.
dieceslch než v té, kde byli svěcenl, vedouce často
život nestálý a potulný, což působilo arci kleru a
Rehor XV.
dovolili jeho
oííiciluem.s
kSrvn.
Acta S.:.
\lariius
[11,180—.251
— 29.
ský,
augustinián,
cirkvi mnohe nepříjemnosti. Syncsíus ep. 67. (Migwc
kol. 1483 vydal vlašským jazykem život sv. Miku— LXV1,1427) velice si do nich stěžuje a _podotýk
ká,
láše
Tolentinskéhoo(Ben.1511).Srvn.Hurler,No
mencl.113,
.—.30 Traversari (Ambro že tací nemají býti v cizích dkostelích gripouštěni
ke sloužení
sv., bav Agde
ani do can.
kněžišt
že nemají
sius Camaldulensis, Fra Ambrogio), hl., gen míti
přístupu.mšeKoncil
52 odepírá
ta
řádu kamald., humanníssa,t
ortico u Florence kovýmto klerikům sv. přijímáni, kterýmžto trestem
1366, od 1400 žil \; klášt. "Sl Maria degli Angeli ve
Florenci, udržoval živě styky s Cosimcm 'eM  noda
stí á je
též synoda
6 (r. 517)
ys
valencijské
(r. epaonská
546) v can.v 5can
zakázala
jim při
dici ajeho učenou družinou, výborný znalec řečtiny,
řekládal 'dařile spisy řeckých spisovatelů círk.: jetí
dalšíchprosvěcení
pakz zbavila
jelaúcty, která
pm jinak
přijaté asvěcení
příslušela
alladiův ivot sv. jana Zlatoúst., Ben. 1533,jana
amhulatorlum 1. v klášteřich chodba sloužící
IL)

.;

mnichů
doběo
odpočinku,
t(v. t.). se
— 2.
ochoz vkolem
presbytáře
ve zvl.
ve
Moscha
,LyonKlimaka
1617, k proictházení
otišt.
v 11%!le
M1371: PC(.„PratumvsBirituale'g
sv jana
Klíyaš (Ben. 1531, Mígne PG.LXXXV111), Ma likmýchkostelích.
nuela Kalek

Contra Graecorum errore s libri 1

(lngolstadt 608, M/gncPG. cuna ai R. 1431zvolen
ta generálar
řálglu,dbal o pos
bedlivě
zachovávání
ře
hole,
143'iodFugena1L/
slán ke
sněmu basi

am
mubrbalev.v.Ama
procesí.s
Amedeus
de

Amelberga v. Amalbserga
Amelech,hbr 7:29? i(: král,jménose členem)

lejskému,
kdež byb 1ve
horlivým
v le vulg. označuje tři různé osoby jakožto„ syny Am
tech
1438—39
Florencizástu
& ecem
ařckurie,
prostřed
níkem při vyjednávání o unii s eeky, od něho lechovy“ („íilíus Amalech“): ]. joasa, jemuž král

vypracován návrh dekretu o sjednocení, prohláše

Achab poručil, aby věznil proroka Micheáše (3 Král.
22222 poručll,by
118
), jal
2. jeremiela,
jemuž oachim
král
]crrcmiáše &Baruc
a (jer. 36%),
řína. jeho listy vyd. Canneto (Florenc 1759, 2sv.), judský
oedoporicon“ (denník jeho visítačních cest) vyd.
cisternv
do těchto
níž uvržen
l-iartholini (t. 680.—) 31.
es. bratr rodem 3.
bylMelchiášeš,majitele
_leremiáš
XX bahnité,
na všech
mi

něho 6. červce 1439; z. 21. října 1439; pam
mat k.a20

čwg“ .
ee.$kutč a zvolen
Cital spisy
Rokycanovy,
se stech místo vlastního jména má: „100 330101!kejednotě
by 1500
biskupempřidružil
ak usta
novcn byl správcem v Janovicích v r cheňsku. však
což jest
nepochybně
správnější, osoby
jmenované
nebyly
„syny královým
v pravém
slova
Z. na cestě do Štékné v Boleslavil 1520. Ze star

sateyhslu,nýbrž \e smyslu širším: „z rodu králov
šich
jest vznáma
jeho
píseň.kancionálů
— 32. de bratrských
Vignate, prot.
Turíně jedna
kol. 1473,
Amella, Amerla (Amerln. n. Amelien. dioec. ),
„ disp. „Dc usuris“ (in tract. un. urís VII, 50).
Ílurtzr, .\'"omenc|. 113(1906 963.—
(Am'vro bisk.
Stolicíapošt.
pVs.t.,ol'
odřízené,
v prov.
perugijské,
sev. odbřprostzředněv
im
20.700k

síj) Zertis-Kamenski (A)ndrej Stepanovič),

20ktari
a
1.31 kněží 5\ ětských, 43 řeholníků, 78 kostelů
„.
1708v
Něžinně((.gub
z ro
diny
přistěhovavši
se zcmigovsklít),
Multúnska; pocházel
stud. naaa—ak
Aměleaínau E., abbé, prot na „École pratique
demii kyjevské, potom u jesuitů ve Lvově a poslé
des hautes études a la Sorbon
vPai-ížží, uveř.
na akademlii
vstoupiv do stavu
mni
ského,
stal moskevské,
1748 archimandritou
voskresen
překladu
v .ezlomky
cuils de saídského
travaux relatiís
a lakoptického
philosophie NZ
et
ského novojerusalemskěho kl., 1753 biskupem p_e a l'archéologie egypt. et ass yr. 1880“, uveř. v „Re—
reslavským a dmitrovským, oslézc r. 1768 arl'Cl
ib.
vue decs Quest. hist.“ 1881 či. Sainte Bernard et le
movslkevským,z. 1771 rozsápn nbyve od rozlíceného et
schisme
11“ a vyd.ř„1„1—i'istgdS.aB khómc
de sesd'Anaclet
communautés(a
u,;ehož ověrčlvost v době moru chtěl zameziti.
Améline
e(Amelinus) Claudlius, n. 1635v Pa
Přelo
tiny: lgnatija
dvanadesjat
poslaniiilzře
k věrojuši'čm
vo Bogosnosca
Chrissta“ (Moskva
1772 říži, zprvu advokát,od 1660 oratorián, posléze od
177), „.Sv Kirilla archiepisko a íerusalimskago,
1664 arcijáhen
Malcbran
chův,
z. 1 ; pařížský,
. „Tri tdůvěrný
de la přítel
volonté,
de ses
poučenijlgOg
oglasiteln
stvenn
ja“
(t. 1772
1784),
oslovíe, _altajnovo
i obstoojatelnoe
izř'o
ženie
pra principales actions, de setspassions et de ses éga
ments “ (Pař 1684), T„raitě de l'amour du sou
voslavnyjagchrístlianskíja\'čry:tvorenieprep.10anna

Damaskina"(t.14,;l781)

z alt. přel.spis Huga ver.-Iainbien" (t. 1699). Srvn. Huf/er, Nomencl. 11!3

rotia „Razsuždenie protlv ateistov i neutralistov“ (1910), 987—988.
50.
Amelío d' Ant. redivoval a loget. časopis ital.
Ambrož Vilém n. 1846 v Brně, studovalt., na „La Scienza e Fede". rvn. u,rter Nomenc1.lll2
kněze byl vysvěcen r.
kooperátorem
v Dalešicích, v Tuřanech i jinde, poslézeu sv. (18%),11210.
Am sGentilian
pohanskýtilosof,
dnovo
Plotinůvv s.íměv
e.stol 111.,odpůrce
_omáše v Brně od 1873 ůsobil jako katecheta platonik,užák
tku evan.g sv. ana hleděl užití
Při něm. vyšší dívčí škole. cstovav hojně o prrázd křesťanství; počátu
ninách uveřejnil několik cestopisných črt dílem na potvrzení platonské filosofie; u 11,že v božském
V kalendáři „Moravanu', dílem včasop. „“Hlasu a vou; jsou 3 hypostase: jsoucí, Majici, Vidoucí;
(1. 1765, 1781). Srovn. Palm",erz Nomen .l,
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učil také jednotnosti všech duši v duši světové.

jehos

skou až do února následujícího roku.

Ve chrámě

až na nepatrný zlomek, vztahující se strahovském postavítí dal varhany „vzácné práce“,

k počátku evangelia sv. jana, se nedochovaa.ly

jiné
v kostele
sv. Městě
Benedikta
kollejc
Nor
ertské
na Starém
odv vedle
arhanáře
]eronýma
Am
í
l“,eus
sv. l'llČ.,
uctívanívMortaře
z Francie
táhli
ve vojště Karla Artmanna; obnovil kapli sv. Voršily & zřídil pod
o.vary
Velikého roti Desíderiovi do Horní ltalie, kdež
ní
kr
ptu
pro
laiky,
zaakoupll_
stříbrnou
lampu
do
773 vytrp lí smrt mučednickou. Pam. 12. řijna sacela sv. Norbert
rtaa r. 1
ídal od praž
ského zvonaře Mikul Lowa z Lówcnberku veliký
Srvn. Detul, lkonogra hie 11,61.
zvon ke cti sv. Norberta, P Marie a sv. Mikuláše
Amelote(AmelottenDenis
(Dyonisius),n
v Saintes 1609, vysv. akněze 1631, od 1680 o a pro chrám strahovský. Ž. 14. dub. 1
torián, z. 1678, přel. N! do francouzštiny: „Le Nou
amen (17333 'ámén, od slovesa ji:—\).býti pev
veau "'mlestaent de Nostre- Seigneur jésus Christ.
vda,
Traduit sur l'ancienne edition latine corrigcc par ným, adjekt.: pevný, pravdivý, subst._— rav
le couunaudemeut du ape Sixte V. et publiée par věrnost; adv. :v aprv,dě věru, jistě, jako ormule
l'autoríté du
eCl ment \'lll. Avec des notes závěrečná: „tak budiž !“, „kéž se to stane!“
„staň_
sur les principaales ditticultés, la chronologie, la
se!“ jako adjektivuma vyeskytuje se a. v ls. 65“
controverse
et pluricurs tables
pour la commgd
„'elohevvApok
'ámčn“, %„lDeus
n“ (: Amen
Deus (:
tidei),
„Toíoepravi
Pravjako
dité
du 1ecteur“(1666—7—0,
4 sv.azky)
Přek  subst.
]LhOdošel velike obliby; vyšel v XVII. a XVlll. Stoic! Věrnost, t. j. Bůh n."Kristus)“. Nečastějí užívá dse
asi ve 30ti vydáních; mimo toom „La vie de jésus
2Tijallkoapříslovce36Num. 522ezdvojnásobné gag
Christ composée de toutes les paroles des evan a. eve SŽ
1136
,1Par.
1636,
(*
gelístes.
ařiž 1669, ta ě lat. pod titulem:
(zdvojnásobné
veevulg. závěrečnou
mimo to:
13“, To b.a.),
9'2,l.Jer.1
1323,is.,285
25). jakožto
„Vita jesu Christi ex omnibus evangelistarum verbis Nh.
contexta“ t. 1670); rotí jansenistům vydal: „
íeense des constitutionsd' lnnoce tx etd' Alexandre doxologii knalézáme dvojnásobné a. v hebr. txextu
na koncci
tři prvních knih žaltáře, t. j. na
nci ž.í. 4_0(411",
z71(72)",jest
8889(
)53; jedno
na konci
Vll““_(7Par1
); mimoto .rp „Abrégé de theologie“ kon
5)
čtvrté,
j. ž.10151()'a
pouze
a., knih/y
LX
(t.
Amelry Frant., belg. karmelitán, : „Dialogus
na všech těchto čtyřechmmistech „yévonm

de
ecta“11,1574.
(Kolín 7mc'vmro“ a z-uig. „tiat, tiat". V NZ nejčastěji vy
n. R.amante
1,551 2anima;adcognitionemďe
605). l-lur/er,
omencl.
skýtá
očátkuvím
výrokůč
mysluse„va. [_nad “(pra
tobě Pána Ježíše
Amelungzsborn. první cist. kl. v biskup. hildes Mat.
28krát,pMar. 13krát, Luk. 7krát; vu jana a26krát
heimském.
zal.ož řádem
, kultivoval
okolníalekrajinu;
zruš.1542,1629
opět osazen,
jen
zdvojenév(„amen,aamen“
e smyslu „staň se“ při
krátký čas; klášt. chrám máslod románskou ze XIL chází
a
Z na
velice
často
v listech
sv.v a)“poštolů
av Apok.
A.
konci
modlitby
Páně
M.at 6“
sto a got. epresb. ze XIV.

Amelun

A,m oe nus Norbert Mikuláš,

opat strahovský (1653—1656) Pocházel ze staro
žitného šlechtického rodu, jehož kolébka stála
vkuzám Ameluxenu nedaleko Einbecku ve Vest
lálsku. jako mlady muž súčastnil se r. 1626druhé
cesty strahovského opata Kašpara z Questenberka
adeburku za účelem přeneseni těla sv. Nor
bertaa o Prahy. Následujícího roku gři slavnostním
přeneseni představoval
mladyí Mikul
š AmoenusQpři
di\adelním
vý evu na nádvo
strahovskémo
sv. Norberta. ři obraze, jak sv. Norbert, blesskem
oslněn, kácí se s koně, přihodilo se podivnou

v nejpřednějších
rukopisech
se nenalézá.
li
turgii
užíváno bylo
a. na konci
modliteb —
v sVna
gogách židovských a p_řevzatojiž za dob apo tol
skych do liturgie křesťanské (srvn. Kor. 14"'),a
to v půvovdnim znění hebrejském. Také některé
jazyky živouci podržuji na konci modliteb a. ne
přeložené, na př. čeština, němčina, ruština (umunb)

do kláštera

(Wittemberk 1798).—2.

ajiuě; Francouzové však a. )rekládají slovy Ainsi
soit-il“, Vlaší: „Cosi sía“.

Am Ende 1. jan Gottfried,

1752, z. 1821, superintendent

n. veVoigtsbergu

\: Neustadtě na Orle

vSasko-Výma rsku, .rp. „Pauli Epistola ad Philip
shodou,ž
výjev tenÚkaz
náhleepříkvapivší
upro penses graecc ex recensione Griesbachiana, nova
střetl byl epřerušen.
nnpohínul Abouří
ke vstupu
versione latina et annotatioue perpetua illustraía“
strahovskt'5hdo,tekde v žádal si jméno

achim Gottlob,

Norbert,
prvý to Slavné
doklad slib
změny
jména
'méno řeholní.
složil
19. křestněho
list. 1.628 lut. theolo , 71 1704 v ráíenhainichenu v Sasku,
ittembc rku, sta se
pa rem ve
N sledu tcnho roku stal se ruh'm novicmistrem stud.
Za vpá u saského r. 1631 odeslán s jinými do klá
svém rodišti, 1743 inspektorem školy v Schulpftkíríě,
štera praem. v Louce u Zno ma, kde stal se brzy 1748 superintendentem ve Fr' urku Dufyňskm,
praesescm konventu. R. 16 jmenován pod ře 1749 pastoremakons. radouv rálžďanech; z. 1777.
Sp. spisek příležitostný na památku příchodu svého
vorem strahovským a 19. dubna 1637 probo. tem
do Schulpforty pod názvem t„Commentatio episto
v rchatl
Doksanech.
Vtéto hodností
byhlomuse popřrtřikráte
před Švédy
R. 1639 uchýlil
ed bli— líca de quíbusdam NovtiTestamenti locis, quae de
apertíone portae me tíonem íaciunt: Act. 1427,
ícím
se padlo
Bannere
se 24£am1|do
Ač
město
docmrukou
šv dskýach,dovedlitoměřic.
probošt 1 Cor. 169, Col. 43“ (Wittemberk 1744), „Christeis,
zjednati u Bannéraaaop zdiéj u Torstensona pro
id est translat
Acta apostolorum
e lingua
Ia
tinam
et ca mine
oicooriginalis
expre in no
střednictvím
jich manželek
jeptílškám
do odchodu nepřítele
z města
( 16 br. ochranu
1640). až tísque su_bjunctís lllustrata“ (t. 1'1759),několik3nem.
druhé r. 1642 uchýlil se s panuami před Torsten kázání příležitostných a j.
sonem do Prahy, odkudž vrátil se teprve v dubnu
]. (Amendolia)
Joisi.,
dominikán,
vAmendola
San Giorgio
Morgeto v Kalab
1,:p.
„Trac
š644.
létaa přebýval
v červnu tuv
unikl domě
po třetí
před
vědy Téhož
do Prahy
Questen
— 2D
berskěm na Hradčanech s pannami až do přepadu „ur-tn,
tus de Nomencl,
potestate !\praelatonem"
(NeapolA1705).
10), 69

dosia

Tomáš domínlkán, lektor theol.,

mCol

KůžiĚsmarckova
1648. Tou
dobou
stal se
opatem
e ívě kde vystavěl
novou
budovu
konventní,
eapol
okrášlil chrám malbami a oltáři a obohatil vzácnými lectanea in sle tem Ecclesiae sacramenta“
1699, 71 9,1%),S„Collectanea7iln
rouchy bohoslužebnýmí z Doksan. Po smrti 0 ata censuras
et poen
(t. 1702
7), ecclesrasticas
„De jusíítia
strahovského Kryšpína Fuka (z.23 . srpna
l'3),
stal se jeho nástupcem, podržev prelaturu žlellv cae“
et jur(e"1_7
(t 1727), a„Resoíutlones morales et practi—

Amendówna — Americká koliej
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Amendówna Zuzana,

». na poč. XVII. století („loh. Chrysostomi aiiquot orationes graece et
v Krakově z vážené a bohaté rodiny, vedla 0 C latine, ante hoc tempus graece nunquam editae,
mládí život svatý, dospěvši stala se terciářkou; cum E iphanii quadam oratione“ Basilej 1552).
jmění
po rodičích
obracela
chud'ch
urler, spřátelil
Nomencl.se 113
Ve
Vittemberce
s 21906,
eským 1472.
humanistou
nemocných,
1625 zal.
klášterve
a prospěch
ostei františk
nskýa Srvn.
Mat. Kolínem, jehož prostřednictvím vešel ve zná
na
Piasku
v Krakovž,
z. 1644
v ověsti tercyarki
světice. most s janem Hodějovským jemuž se zavděčil
Srvn.
W. Zah/rtf,
„ ywot
swiqtogllwej
posláním básní latinských a v nováním díla Enar
Zuzanny
Amendówny“
(Varš.
1902).
a mensa
separat o v.
rozvod.
ratio librorum Ovidii de Tristibus" (1549), odč
amentes (duševně choří). Tak slovou souborně iovský seznámil ses A-em také osobně, když byl
osoby duševním nedostatkem stiženě, jako choro 1545 na radu Kolínovu zavezl synovce svého Bohu
mysiní, blbci, šílení, zuřiví, náměsiční, posedlí a j. slava do ingoistadtu, aby tam vedením A-ým ve
A. ani po právu církevním, ani dle práva občan studiích pokračoval. Srvn. Truhlář, Ruk. !, 38—39.
ského pro nedostatek rozumu nejsou svéprávni,
Ameretát
v náboženství
jednoho
z dobrýchperském
géniů (Zoroasíxově)
amešas entu
t. j. nejsou k právnímu jednání způsobilí, jsou však jméno
ersonitikovaná nesmrtelnost. Srvn. rei/í,
schopným podmětem práv a závazků, na př. práva v.
vlastnického, b i ho sami vykonávati nemohli, jsouce Allg.
ionsgeschichte 540.
Amerle á koliej 1. v Lovani jest ústav zalo
v té příčině o kázání na své zástupce a opatrov
niky. Právo církevní rozlišuje mezi trvale na duchu žený 1857 za součinnosti hierarchie belgické dvěma
chorými a takovými, kteří mají světlé okamžiky biskupy ze Spoj. Států za tím účelem, aby se '
(lucida intervalla), v nichž jsou k právním činum v semináři theologově jak z různých krajů evrop
způsobili. Vedle práva rakouského však 4., jsou-ii
skš'ch.
tak i vzjich
Ameriky
přizpůsobovali
za choromyslné prohlášeni, ani za těchto okolno vi
dnoucím
budoucím
pusobišti v poměrům,
Americe.
stí po právu platně jednali nemohou. A. nemohou Za tím účelem hledéno, aby SI studenti mimo oby
platných smluv a tudíž ani latného manželství čejně theologické vědy osvojili pro inteill enta ame
uzavrrati (c. 24. X. W. 1; 5 1 . instr. pro soudy rického nezbytný jazyk anglicky, a pak a y tam již
manž. vRakousku., 48. o. o. z.), nelze jim ksoudu
připraviliameričt
se naijimzase
cizí život
heo
státi leč jen skrze z slupce, kteří práva jejich do logové
měli nového
se zdesvěta.
obeznámiti
bývají a hájí. Mimo to soudní doznání choromysl s reči a zv ky těch národností, mezi nimiž měli
ných je neplatné, poněvadž předpokládá způsobilost pracovati. e dvěma americkým zakladatelům při—
svědeckou, které sej m jako osobám zdravého roz dalo se později více biskupův amerických a několik
umu zbaveným nedos .ává. 2 téhož důvodu nemohou z britských držav, kteří složivše značnějši obnos
býti ku řisaze připuštěni, pozbývají moci otcovské peněžity stali se patrony kolleje, která stojí pod
a způso ilosti činiti p atné poslední pořízení (_s566. ravomocí propagandy rimské, kdežto hierarchie
o. o. z.), leč jen v případu, dá-li se dokázati, že americká sučastní se ve správě koiic'e třemi bi
v době té při smyslech jsou. Po dobu trvání du skupy k tomu cíli zvolenými. Dosud vy 10 do Ame
ševní choroby nemohou a. nabýtiůřadu církevního riky z kolleje skoro 700 novosvěcenců, mezi „nimi
nemohou se ho však také v době té vzdáti (c. 5. asi 10 čes. kněží dosud v Americe působících. Cetní
X. 1. 9.1 a jsouce stíženi vadnosti nedostatku du biskupové severoameričtí však po dlouholeté zku
ševní způsobilosti v užším smyslu (c. 2. D. 23.), šenosti nejsou dnes nadšení pro tento způsob při
nemohou ani svěcení přijmouti, ani funkce přijatého pravy daleko od jich dozoru, a posílají raději
svěcení vykonávati, ani skiá'lati sliby řeholní (c. 15.
X. 111.31), dokud se nedokáže, že se uzdravili a evropské studenčy do sgch diecesních seminářů.
(Lovaň
1903action
08),
?. Dc American
Buku, Le olleřc
Col ege ulletin
Américain
et son
dispens obdrželi. jsou však schopni přijmouti Srvn.
svátosti křtu a biřmováníamají-lisvětlě okamžiky, au point de vue economique (Mons 1905. —
mohou příjmouti i Tělo Páně a svátost posledního 2. v Římě jest dvojí: pro státy s řeči an lickou
(The American College of Roman Catholic 'hurch
pomazání.
Nemají-li
světlých
okamžiků,
nepodlé
ají lidským zákonům a proto nelze trestné činy of United States, Rome, italy), a druhá. ůplně roz
jejich očítati mezi zločiny; scházíí 'im zlý úmysl, dllná od oné, pro státy s řečí španělskou (Col
a z to oto důvodu nepropadaji tak trestům ani legio Pio-Latino-Americano Pontificio). Na osměm
církevním, ani občanským. (Srvn. Kittner-Zítek, Cír provinciálním koncilu baltimorském r. 1855 bylo
v souhlasu s přáním papeže Pia 1x. rozhodnuto,
kevní právo katol. [, 92, 203; 11,70,
.
Sri.
Amerbaeh (Amorhach) ]. Bonifác, rávník, zvoliti tříčlenný výbor z episkopátu Spoj. Států
71. 1495, z. 1562, od 1524 prof. na univ._v asiieji;, severoamerických, jehož úkolem bylo vykonali
dlouhý čas byl nespokojen s_novotami nábožen
předběžně
práce k založení kolleje pro státy
d
1534
k
'
skými,_aie 0
mm se přiklonil; v tiskárně
s anglickou
toho byl tak
hlahosi.
_lan reči.
Ne ). Édním
eutnann,z výboru
biskup filadelfský.
Ve
Ro
otc: zděděné —
vydal
spisy otec
příteleřed.,
svého
Erasma srozumění s vyborem tim kou i1 papež Pius iX.
oterdamského.
2 jan
knihtiskař,
u. 1443 v Reutiin ách, stud. v ařiži, zal. 1475 r. 1857 býv. konvent „dell' Umitá', v němž rávě
v Basileji knihtisk mu, z. t. 1513. V tiskárně jeho usazena byla francouzská posádka vojens . ' e
vytištěno několik vydáni biblí („Biblia cum postillis sbírek k tomu cíli ve Spoj. St. zahájených byl
Huggnis de Sancto Caro“ 1498—1 2 a spisů sv. klášter náležitě opraven a r. 1 9 na den Ne .
Otcu, ku př. sv. Ambrože 1492 (editio princeps),
č. P. M. byla koliej otevřena. Na pevný finanční
Anselma, sv. Augustina (1506) a j. — 3. (A cr základ postavena byla r. 1866, kdy sbírkou po
pach) Vit, humanista a konvertita, 71. 1503 Spoj. St. sešlo se řes 600.
K (150.000 dollarů).
v Ammerbachu u Vendin en v Bavorsku. V době Sousední dům při oupen byl r. 1903, čímž koliej
studií ve Vittemberce pridal se k hnutí vzbuze značně rozšířena, a r. 1906 koupena pro letní po
němu Lutherem; stal se ozději professorem na byt studentů villa Santa Catarina v Castel Gan
ta_|_11n1
filosofické fakultě. gtudiem spisů sv. Otců dolfo za 90.000 K. Kollej předána byla Propagandě
priveden byl k přesvědčení, že učení Iutheránské a proto vláda italská dle zákona 7. r. 1873 chtěla
jest bludné, i opustil 1543 Vittenberk a s manžel majetek jeji zabavit; deset let táhlo se soudní
k_ou[ dítkami prestoupil k církvi katolické; ještě jednáni o tom. až konečně r. 1884nejvyšší instance
iehož roku obdržel
rofessuru na universitě rozhodla v neprospěch kolleje. Než presid nt Spoj.
v igolstadtě, kdež z. 15 7. Vydal spisy některých Států Arthur prostřednictvím vyslance v ímě za
kiassiků (Horáce, Cicerona, Ovldla a j.) a sv. Otců kročil u vlády stím výsledkem, že koliej zabavena
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nebyla,!jsouc

Amerighi — Amerika

vlastně majetkem americkým

— se nejen otužiiými vůči trampotám s kolonisací
spojeným, nýbrž naučili se také lnoutí k víře své,
Kollej prootevřena
státy španělské
a střšdni
Ameriku)
byla dne (prolist.jižní858
pro
oniž školy,
tolika podnikali
tak dlouho
byli trpěli.
Jesuité
za
m iXp od správu jesuitů v bývalém
konvíntě
Iádali
výzkumné
výpravy
na svou
pěst a později zakládali ijakési indiánské obce
dominikánském, odkud pro málo mista bylap
ského.
r 1871
vláda noviciátu
italská jesuity
10žena1yBŽ76pdo části
starého
jespult
z budovy dtéžvppověděla, měla s nimi ikollej pad
nouti. Konečněvvšaknna žádost císaře brasilského
bylo dovoleno, aby koiiej zůstala v noviciátě,
dokud by jiné místnosti pro ni nebyly ořízeny.
Nová krásná budova na řece Tib_eru ostavěna

pod
kontrolou církevní,
se zname
nitě osvědčil.
č V kterýžto
zprvupokus
hlavně
franti

Ameri
v. _ngCaravaŽio
Ameri ahi dělí
se hlav na: 1. severni (Kanada
a Spoj. Státy severoamerické), 2. střední (Guate
mala, Honduras,
exiko, Nicaragua,
Panama, Salvador), 3. jižni (Argentina, Bolivie,
Brasilie, Chile, Kolumbie, Ecuador Guinea, ara
guai,Peru,
Surinam
Uruguai, Venezuela),
4. veelké
a malé Ant
nt'iliy
a mĚennudv
Maji--il odrobnosti,
spada íci do oboru tohoto díla, probr ny býti dů
čji, jest třeba učiniti tak až pri jméneech
jednotlivých států, jsouf poměry náboženské v nich
tak různé, že nemožno látce sem spadající za
dost učíniti podnpovšechným jm„énem Amerika
Povšechuě 0 A jeednati možno jen v době, než
nynější rozdělení její nadešlo, v době před Ko
lumliem a v několika stoletích po Kolumliovi. Před
Kolumbem A. byla obydlena četnými kmeny indi
ánskými, o nichž jest dokázáno, že animismus byl
podkladem jejich viiry.
ě dosud pátráno

sovati; za tím účelem i tijskový stroj do Mexika
bylráceiií
přivezen
r. 1536,pracovali
aby litovati
tím účinněji
jich již
se mohlo
jest, na
že
tak mnohoslbiná činnost jesuitů byla přerušena
jich vypovězením, čímž úplně ztraceno ovoce
jejich mnohosiibné a neúnavně práce. Touto pře
horlivou činností katol. inissionářů mezi domo
rodci ve španělské (jižní) A. vysvětluje se, proč
indián taamni stal se živlem mnohem užitečnějším
a do jisté míry až podnnes jim zůss,tal než jest
v území osazeném sadniky protestaniskými. Když
pak v XVll. stol. panělsko uzavřelo své kolonie
vA. všeem ostatním národům, chtíc tak chránitii je
Ěřed
cizinci utiskováui
osbě yyhraditi
obchods daimiěnií,
i,
dyž osadnícia
byli vysokýmis
plynoucími do
en ve panělsku, vznikal
ponenáhlu duch nespokojeností v jednotlivých
koloniích, jedna za druhou prohlásila svou nc
odvislost. v každé z nich dle strany u vesla jsoucí

u nicli&?
ideicítil
jednoho
Boha, přece
jen jest moc
jisto,
že
indi se
býti obklopen
duchovními
nostmi, proti nimž bojovati bylo by marným a na
jichž usmíření přinášel v obět nejen svoje nej
dražší věci, ale i životy lidské. i skalpování ne
přítelenebo
a jejich
kanibalismus
z této
viry,
indián
získavší odvozují
část tělamnozí
nejbližšího
zmoku domníval se, že i duševní schopnosti ne
přítele na sebe tim řilákaL Výrazem \'íry jejich
byly bezpočetné m0 ly, jichž hojnossi až na naše
doby zachována nejen v museích A., ale i jinde.
Dle svědectví něm. historika Adama Bremského
(z. r. 1076) již před Kolumbem, a to již v ix.
stol., činěny ze severních končin eropy, zvláště
orska, pokusy zasadit kříž Kristův v nejsever
nějších končinách A. Ari 'lhorgilsson (z. r. 1148)
udává.
že pokusy
ty setkalya sena s islandě
dobrymbylo
výsled
kem, nebo
v Greeniaiidě
za

nastaly
i pro církev
jinén oměr
, o čem
mž podrob
něji promluvíme
při jme
d_otyného
státu.
Portu
Žíalciroz
prováděli
stejnou
poiit ku
koionisačni
v men
ru, ale
na úkor
panělů,
vnikajíce
do
krajů těmito zahraných. Když papež Alexander Vi.,
byv požádán o rozhodčího mezi oběma spornými
národy, rozhodl, že území zabírající asi nynější
Brasilií má býti postoupeno Portugalcům, obrátili
tito pozornost svou k území lomu a na něm pra
covali asi iímže směrem, jako Španělové. ježto
Brasilie pokryta byla neproniknutelnymi lesy a pro
rývána četnými nesplavnýmí řekami, nemohli tak
snadno p_roniknouti do vnitrozemí, a proto také
jejich
á činnosta Portugalci
nepostupovala
tak
rychle.Cicnissínnářs
mbyii panělové
ro jižní
A., tím byll'iFrancouzové pro A. severni. TaBéu nich
ruku v ruce šla činnost koionisačni s niissionář

škáni
a dominikáni,
ve větších
také jesuiti
— stal ()později
se pozvolna
nejenrozoměrech
učitelem
domorodců, nýbrž i0jejich ochráncem proti množ
ství nesvědoriiitýcli dobrodruhů, kteří všemožně
se
snažili
vykoristiti
bezmocné
divochy.
Španě
a.r 1887, má krásnou kapli,p ěkn
nou síň pro Iové pohlížeei na domorodce jakožto na budoucí
posiuchačův a může pojmouti pohndl č 12) pracovní sílu a proto hleděli si ho co možná na
kloniti, jej na víru křesťanskou obrátiti a civili
posluchačů.
jar.

skou,,jeuže
missionářské
se světší
ještě
áskoučinnosti
než Španělové.
Kdyžvěnovali
čteš o neúnavné
loženo
i několik
list stol.
papeže
Mi prácí missionářů francouzských a o obětech jejich,
kuláše V.
dokazujíb_iskupstvikNež
že ku konci xuty
kmeny
usiš se podiviti, jak jejich lásce k víře sv., tak
ty podlehly záplavě sousedních divokých hord
nsýkch. V ostat ních částech Ameriky lilaviií jejuicli nezdokié vytrvalosti, a to tím více, ježto
ulohu yhrála kolonisace, jež v prvních stoletích po míssíonář francouzský neměl za sebou vládu staré
odkr tí měla skoro ráz náboženský, tak že nábo vlasti, jako měl missionář španělský, a musil
žens ví a kolonisací A. v dobách těch nolze od
proto podnikati vše na vlastnní pěst. Francie totiž
sebe odloučiti. Hlavními osadníky v A. byli Ša
jen s nechutí věnovala se koionisačni politice v A.,
a jestliže přes to po tři století jí se zabírala, byla
nělové, Portu
Francouzové
Angličané.52k
značných
rozm aicí,
rů nabyla
horečka akoionisačni
z hy to žárlivost vůči Anglii, ež ji k tomu donucovala.
oooytdkrtí A. Kolumbem, lze vidět zo,toh že již Kromě toho byli francouzští jesuitě nejen horli
iet potom množství španělských zkolonií zalo vými missionáři, nýbrž také upřínuiými vlastencci.
ženo bylo nejen na celém poobře!ií již. a střední A. vsude jako tací vys,tupovali a kráo \'ě pokládali
od Mexika až k Chil
ile, nýbrž i ve vnitrozemí Me za svou povinnost je chrániti \ jejich podnicích.
xika, ba i na pacifickém pobřeží střed. A. a v jižní
brzo g_ostřehli,
lroků.
jako nejmocn
jší, drži že
klíčindiánský
ke zdaru kmen
kolonisace
A. pronikli kolonisté až k úpatí Andských hor a jesuitě
k řece La lata. V jižní části severní A. podni a že jen ta moc evropská setká se tu se zdarem,

která dovede si jej nakloniti; proto nelekali se
kány \ýpravy španělské po řece Mississippi a záhy nižádných _obětí,až se jim to podařilo. Pak moohli
jimi zabrána byla Alaabama, Florida a Geo
proniknoouti až k řece Mississippi a do středních
států Iežícicli podél jezer Michi anského, Hur
uron
am
pa ského a Superior, tak že již
1š75 vidime jes_uítu
nělové totiž dlouhými zápasy s Mohamedány stali Jakuba Marquetta s dvěma jinými zakládati missii
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na místě, kde dnes stojí Chica o. Kdyby byla
žerou
by umožněno
šbylo sblížení
se s moderní
kul
a se zv štnostmi
amerického
charakteru,
Francie sledovala missionáře z 1gov
vtvaryšs a ježí tur
šova s takovou rozvahou a horlivosti, jako slee jenž klade váhu na snažení o o:.emskě blaho . vše
dovalo Španělsko missionáře svě, jak docela jinak strannou svobodu. Za tím 1'1elem prý autoritativní
byly by se utvářily v severní A. poměry politické, princip v katolické cirkvi, vatikánským sněmeem
již s dostatek zabezpečený, nem
má b' ti více zdů
a hlavně náboženské! Angličané přišli do A.
p0/
ozději zevvše,cb ael přes to dodělala se jeniech
razňoxv'án,
nýbrž mámluvení
býti přáno
větši vedeni
osolmi duchu
vol
nosti esmýšleuí,
a psaní;
kolonísačnipolitika
nejlnejašicha
nejtrvalej
úSpěchů,
přičemž zna
na váhutaké
p,adalo
žemo ich
hli vnějším učitelským úřadem není p
řiméřeno
se ubírati cestičkami, vyšla anými francouzskými
času,
nýbrž
uplatňuje
p
se
bezprostre
ní,
iindivi
missionáři Nemajíce liorlívych mnichů, nevěnovali duelní vedení jednotlivcu Duchem sv. Ctnost l„pas

hrubéž dné pozornosti náboženství, leda kde jim
poslušnost
a p.) nemaji
pěstovány
aúkm ctností
aktívních“;
naopak,
ctnosti
b'lo jedgati s katolickými osadníky & domorodci. sivní“n(a,pokor
dcžto Spanělově, Portugalci a Franc0uzové šli mezi
bedlivě dos
býtiápéstovány.
jen tím způso
bem prýmají
katolicismus
nc opět náležitého
a vše
indiány se světlem víry sv., šli na ně Angličané aktivní
s„mečem čímž vysvětluje se dosavadní nenávist stranneho vlivu na život národní, na výchovu,uumění
severoamerických rudochů ke \šem bělochům.
a politiku.
Názory
avešly v širší
známost
Angličané totiž pohlíželi na domorodce jakožto teprve
po jeho
smrtiHeckerovy
12.1888)nadšeným
životopisem,
na překážku, již nutno stůj co stuj odstraniti, a jejž sepsal r 1894W Elliot, zvláště však franc.
k dosažení ale toho neváhali užití prostředkův překladem životopisu toho vydaným 1897. Te hdáž
í nejnelidštějších. Neméně bezeitně počínali si rozpředla se živá diskusse o názorech Heckerových
vůči „papežencům“ jak potuupné katolíky naz 'vali. a tehdáž také vznikl název je označující: „ameri
kanismus“. Diskussí učinilo konec zavržení a-u
Bychom
en jeden priklad
Novém _kolsku)
dali naauvedli:
k8000VaAkladii(nyn
sedlákůjšlím pa ežem Lvem Xill. v listě zaslaném kardinálovi
Gi bonsovi „Testem benevolentiae“ z 22
ložní abez
jakýchkolivaprostředků
"na 1899. Sro
„Un catholicisme
abypotravy
se jich azbavili,
vylodili je po skupi

lnáclhpaodélpustého břehu v Massachusettsu, kdežto
"(Namur
„'Lamérica
nisme d'aprr—s
de P.1898),
Heck Olí“'mmel,
1
CÍaJIlLr
ejich ženy a děti nechali zmírat
ati hlaady doma. amerieaínv
jesuitům kladli nepřekonatelné překážky v cestu, „L'aměricanisme et la conjuration antichrétienne“
až konečně títo byli přinuceni opustíti svě mnoho (Paříž 1899), Lamba/mi. „L'ame'rrícanísme“ (t. 1899),
sz-z
m'nger-Bannwarf, Enchiridion symbolorum *"
islibněsmissie aje
ůplněn
nechali zbytky
zaniknout.
jestliže (1938) 528-
utisky
jakožto
teehdejšich

naléza
v quebeckské
provincii
akatolíků
kvetoucí
osaajiy se
trancouzskč,
jež známy
jsousilné
pro
svou přichylnost ke sv. víře, lze si jejich existenci
vysvětliti hlavně tím, že následkem stále silněji se
ozývajicí nespokojenosti Spoj. Států severoame—
riek ch byli An
ngličané nuceni popřáti jim výhod
1 b zné, aby se ncspojili s rebelanty. Za těchto
okolností pozoruhodno jest, že vdobé boje Angli
čanu proti katolíkům byl to lord Baltimore, horlivý
katolík, jenž obdržev od Karla V. dareem nynější
Maryland, v
úplno
oobdu náboženskou

Amerin. dioec.r Amelia (v t.).
riing Fridrich, arnir, n. ve

dni 1803,

z. 1887er.,t
vedle četných maleb portraitnich, jimiž pro
slul, vytvořil také několik málo obrazů nábožen

sk' ojžiš
ch, z a nichž
uvádíme
tyto: „Moíjžíš
na poušti“,
měděný
had", „Apošol
vel“.

Am
meerpach v Am rba
Amersfoordt jakub, filolog nizozemský, u.

v Amsterodam

86, z. v Leydenu 8124, .p.m

„Dissertatio philologica de varis lectionibus Hol

mesianis
(Leydenlllocorum quorumdam Pentateuchi mosaíci“
Amersfort 1. (de Amorsfordial Fverha rd,
a tím nastala
katolikum
na jejich (půdě
ěra, U>
rof.v Kolíně 11.R., 17).
mmentaria in libros
ačiipoto
m občas
protikatoický
ch volnější
jako zbytek
prohlásil. Spojn.ČSmtáiydobuylyssamostatnosti

po Britechhlaw

zvedl.

r. 1775,

stoletl stále rostl Aristotelis de coelo et mundo“ (Kolín 1497, 1499).
de Ambfort) jakub z. 1493,nepochybně

příval přistěhovalecký do Spoj. Státův a značně pro
cento příchozích bylo ze zemí katolických. Tak již
r.
1820počet
přibylor. skoro
4000 katolických
lrčanů,Akte
rýžto
1852 dostou
il na 162.646.

vystěhovalců
Francie,Tis Nemecka,
pozdějiA
pak
i 7. Rakouska zpřijelo!
vic a více
uplatňo
valí.
až ve
nadešly
cismus
Spoj. goměr
tátee

nŠnéjši,neobyčejného
za nichž katoli
došel
roz

1906
totožnýl
s předešlým. Srovn. llurtcr, Nomencl 113
( Amesl 1]. Šeb. S.I r:. v Zellingenu 1740, vstoup.
do Tov. jež.17,58 blylprot. theol. vTrevíru 1773;

.lt-;.
theologíca
de dev
anngealis“
27),„Exercitatio
„Exercitium
theologicum

ad fiuem suum ultimum relati statu“ (t

k\čtu.
Pocet
katolíků teprve
v -l. bylo
těžko
určo „Exle7rcítlum
theolo icum
de peccatistidei
et contro
gratia“
89), „Dissertatio
de generalibus
vati, byt'
i přibližně;
kdž ždosud
r. 1907
na pokyn
vlády zavšeobecný
řízení biskupa
St. ouis
byl verlsí7isinter catholicos et dissidentes ac s teciatim
klerem
součet vkatolíků
ve groveden
pol Státech,
justiiicatione.
Exercitium polemigum“
lze přibližné říci, že v celé A. jest nejméně polo dervn.
after-bommarungele
2.A( mee.).1790
sius)
vina ob vatelostva katolickou.

Viz Part/tl, Volker

Vilém, puritánskýtheolo anglicky, 11.1576vNor
folku, vystěhovav se do ollandska stal se prot.

kunde,
eographie, =“ eol. ve Franekeni; z. v Rotterdamu 16
B i
Stuuttgart ípsk1;877WRatzel,Antthropo
1889)—91;
organ, Syste
ofĚonsangui—
nity and Aříinity in the lluman Family, Washin ton jedním z největších odpůrcův arminianismu.
.
-n

j871; b'rmlon, The American Race, New _cork

amerikanismus (americký katolicismus) siove

souhrn reformních názorů vyslovených P. Heckerem
(v. t . . ecker, konvertita, zanicený pro obrá
cení protestantů ke katolicismu, domníval se, že
americkým protestantům bylo by možno konversi
usnadniti tim, že by katolická církev přizpůsobila
se civilisaci americké. Především mělyp
oná
zoru muky katolické církve, jež jsou protestantům
kamenem urazu, ustoupiti do pozadí. Tím myslil,
Česky sloulik bohmédný l

„Dísceptatio scholastica inter Nic. Grevinchovium
“ . Amesium“

(Amsterd.

1613), „Rescriptio

scholastica
ad Ni.
Grevilnchovíiresponsum“
(Amsterd.
11,65 Leyden
1617,
63.4) „Medulla theologica“
(Franeker 1623, Amsterd. 1627, 1628ačastěji; vyd.
také an l. a boli.), „Bellarminus euervatus“ (Fra
neker 1%25a 1626, Amsterd.

1,628 1631 aj.),

„De colnsclienatiaet ejus jure vel casibus“ (Amsterd.
1630
j.), „Ex
episttolae
s.
Petrli“63(lAmstlcrd
16 liclatio
635). utriusque
Sebrané jeho
spisy
latinské vyd. 1658 v Amslterd. (5 sv).
25
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ameša spenta — Amiiloch

—688.— 4. (Amfi lochij

ameša spenta (tak v Avestě v novější perštině

Konstantinovič

amšóspand, amšásp and)q_— nesm
mrteini svatí, po— ((světs. jm. Andrej jakovlevič), ieromonach rostov
jmenováni předních geniů (archandělů) u Zoroastra. skěho jakovievskeho k1.,.1748, věnovav se du
chovnimu stavu byl z rvu jáhnem, maje nadání
umělecké zabýval se také maiířstvim a ozdobovai
raci malířskou různě chrámy ruské Ovdověv
vstoupil 1779 do stavu mnišského a proslul sva

jsou
rádcové a 7,
pomocníci
Ormaz
doví. tojestnejpředióiější
jich
s Ormazdem
tak že vzhledem
k posvátnému počtu mluví se o sedmi a. Původně
to byly pojmy abstraktní, teprve později personi
ov.ány V pozdější soustavě učen Zoroastrova

tosti
sámr„car Bog.:
Alexander, dvakrát
na
vštiv ilživota;
Z 1824
. —5. jejAm
llřiděiena
každé
určitá
část tvorstva.
ména jejich
jo utéto bythostirn
ó,(dobré
zbožné fiioclhij) Lutivinov, archimandrita', _:p.„Vse1en
smýšlení), biahovůÍe, kterouž čioavčkchovati má vůči
člověčenstvu i užitečněmu zvířectvu. Genius tento naja; opáytistoričeskago mirosozercanija“ (Petrohr.
1875), „ uti promysla v razvitij Cvselennoj“
(Petrohr.
1).Srvn.a/m'e',rcrnNon
50.—6.(A

jest
Ormazdův,£ros1ředník
mezi nejdůvěrnější
Bohem ajeho přítel
prrorokem.
jests str žcem bran fiiochij) Sergievskij (Pavel livanovič), „. 1818,
rajských a rozděluje odměny neb es,.kě Na zemi s.tud v semin. kalužskem a na duchov. akademií
svěřena mu ochrana sprav edlivýchea dobyatk 2. moskevskč1,835—44 vstoupil do stavu mnišského,
stal se inspektorem círk. škol v Suzdaie a později
víra; později str žce ohně
hšathra vairja v Rostmě, 1852archimandritou, 1836 představeným
Aša
vahištalepší
(nejiešší
pravá kl. zvaného „Novy
yj jeeirusali'm v ub. moskevské,
(žádoucí,
říše, pravda),
budoucí věčrkýzákon,
říše Boží), genius
kovů. 4. Armaití (bázeň Boží, moudrost), dcera a 1870představeným moskevského kl. daniiovskěho,
milenka Ormazdova, genius zee.mě 5. Haurvatát
1888 bisk.
užiíčským
sídlem znalec
v Rostově;z
.1893.
7.v1á
tějakožto sevýborný
aiaeograiie
(dokonalost, zdraví), genius rostlin. 6. Ameretái Vynikal
(nesmrtelnost), genius vod. Protivou každého řeckéa slovanské ,.rp.„Opísanie rukopisefvoskresen
monastyra, imcnuemago Novyj
ztěchto dobrých eniů jest genius _ziý; v poslední skagopervokiassna
jerusalim“ (Petr. lggn2 2.
pod názvem „Opi
den
geníově
dobří
zvítězí 3nad
geniíGelduzr,
zlými. Srovn.
Orc/11,
A_||g. Rel.
-Gesch.
—540,
v „Die sanie voskresenskoj novoierusalimskoj bibiiotcki,
s priioženiem snimkov so vsěch pergamennycn
Religion in Gesch \\.Gegenw. “ 1, 432—
Ametritě, tak nazývá autor spisu „Praedestina
1někotorych
pisannych na
bumagě“
(Mo
ius“ (v. t. přiužence učení, že jest světů bez rukopisej'
875),
„ izn prepodobnago
irinarcha
zatvor
počtu. Sv. Augustin a Filastrius zmiňují se rovněž rsiikaahlorisoglěbskago monastyra, čto na Ustvě iěkě"
ojmenem
přivržencích
tohioto učení, aniž by je však onlm
označova

Ame
yd en (Amlídenius) Theodor

(t. 1,863 1875), „Kratkaja žizn rostovska o boriso

monasraty, (t.
čto1863),U„Archcoiogičeskija
na Ustvě r kě, čteeca
vychován Žiěbskago
ieksčja Stepanovtča“

v komonsivu kardinála Ondřeje Rakouského, jejž

doprovázel ina cestě
ma; pos mirt svého zamětki o grečeskoj psaltiri,s episannoj v koncé
věka íperepissano
ini. věkě
s mí
X.—X1.\' kpočtiv
a“, „Osegrečeskoj
kormčej
p na pobyl v Německu a Belgii, načež vrátil se do niatjurami
ima a tam zabýval se advokaturou při kurii, jsa drevna o sostava“ (t. 1867), „O grcčeskom konda
zároveň rektorem kostela dell' Anima; ip „Tracta karě X.
11.vě1<an\oskovskoj sinodainoj biblio
teki, sravnítelno s drevnim siavjanskim perevedom“
tus de ofticio
eltjurisdictione,
nec non de Srvn.
styio (Petro
Datariae
(Řím164
1657,Koh'n.1701)
18691,„0 neizdannych kanonach v služeb
noj fevhraiskoj minci konce „(. včka“ (Moskva 1870),
llurter,
á.Nomcncl lil—“'
(1%7),
1164.
AmfiámAmphianus
v. Apfián.
„O miniatjurach i ukrašeni ach v grečeskich ruko

air

Vespa sr a_no františkán, žil veXiV. pisjach im erat. publično biblioteki“(t.1870),

stoi.mv Benátkách, vynikal ako kaliigrai; jeho spis „O drevnic ikonach vOmoskovskom daniiovskom
monastyrě“
(t. 1871), siOvi janíi
grečeskob
„Metodo
eselmpiaraaper _o scriverc in majuscoo
nosti
na slavjanskuju
do načaia
X ísmen
věka“
vylišt.
v et
Ben.
mfibai sv.15(Amaphibalus\, b v sv. Albanem (t. 187 ), „Opisanie grečeskoj psaitiri 862 goda“
(t. 1873), „O samodrevnějšem oktoichě X1 věka“
(v. t. s .
ŠZ chráněn, vytr i později smrt (t. 1874), „Drevnesiav anskaja saltir Xili. —X1V.
mučednickou
vatek
22.
června
(spoaiuse
sv.
Alba
nem) n 25. čn
na (dle marryrologiia glic.).
n.
1874 a 18W,
25V.),
„L_topisnyja|ikdrušija
(irevníja(t. skazanija
() sv.
bla ověrnom
vel.
At/(l Sr. junius [V, 146 sqq., Detzel, lnkonogr.11,61. věka“
niiiě Aleksandrovičě“ (t. i 5), „Dre\ne- sijavjano
amfibolo
aeqluivocatio.
Amfiloch iav. v.
Am
fii c.h
grekorusskij slovar iz jurevskago evan elia 1118—

11280dat1„0pisaníe

Amfíloch, Amphilochinsl. (AmfilOChl'), svě—
(1. 7),
tec635.
rus., igumcn
$
Ba.
1128
2. sv. glušiscky',z
iskup .ikkorizský,vmetropoiita

evangeia1092g.“

„Opisaníe jurevskago evan eija 1118—
), „Kondakarij v qre eskom pod

Lškaonie,
asi 340—45 v Nazianzu,
:. mezi
394 linnik X11—X111věka“ (t. 1879), „Paieograiičeskoe
403 byla. zprvurhetorem,
potom oddal
se životu
asketickému, přítel sv. Basiiia a Řehoře Nazian opisanic lgrečeskich rukopis ej 1x.—V1X v.'(4 sv.
„izsoiědovauie o p_ande
ektlě Antiocha
skěho, horiiv odpůrce arianismu. Zespsúsi jeho
X1.lv.“(tl.
1880), X1.,
„Ob otryv
drevne-siavjan
rukopisej
X1. vakch
i Xili.iz věka
(t. 1880,
jménem ozna ovaných (Mig/re PG XXXlX, 35 násl.) skich
ctveroevan ciie galíčskoe 1144goda“ (t. 1882až
uznává se za pravý list synodáiní o božství Ducha
sv. a 6 homilii; mimo to přičítá se mu také zpěv
45%), (t.1
„ rcvneslavjanskij
sv. Karpionskij
mik Apostol
izobra
jambický k Sele ukovi (Migna PG XXXVii, 1577 Xili. Věka“
násl.), obsahujíci pěkná na omenutí k 'inochům
__..

ženij Spasitela, vBožiej
Materi ukrašenij,
ídrugrich zastavok,
svjatych
,konečnych
věnovavsím se "studiu, a dů ežitý pro d jiny ká
nonu
NZ. (sr
62). A
Viart. R15" gšlavnjpch
bukvvs
XViil.
„Apo
ipSis XIV.
Věka"835
(i. po
1887),
„Sobraínie iz ),létopis
23. listop.
Srvn..óýtonz,
Hurter, ÚvOdI,
Nomencl.
(1903)
IC. Hall, „Amphilochius von ikon um“ (1904),G
cev: zagiavnyja bukvy, zastavky, izobraženija, p_o
hard Finka-, „Amphíiochiana“ 0906; tu otištěn spis
protifaiešné askesí, jejžvydavatelpřipisujeA- ovvi.—) čerk pisma o patriarchě Germogené, pisannagon im
o
3. sv. mč. ii1y,rský zprvupohanskýuřetlník(., dux“1 lžešv Urkrajně“ (t. 1890). Srvn. Palmim',
7. hilskup
sidský na
v Panvifvlii.
přítei
Nestoriů\
3. oe1).c1rk.
\ illyrii v době Hadrianově, pronásleduje křestany sv 1C_yrílla,odpůrce
stal se sám křesťanem a za to spoius nimi umu sněmě v Efesu. Zlomek jeho listu uveř.VII/ligu: PG
čen. Mart. Rom. 27. břez. Srvn. Arm „Sr. Martius LXXV11,1515.— &. (Amtilochij)
Šapošnikov

Amtion

Amici
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přeloženo slmem tim řecké *Seállwvzhlinčná

(Andrej)
Ivanovič),rodem
rus.Fin
schimonach
(řeholník
přísně
o servance),
z Rigy, oblíbil
sobě n.ádoba Srvn. Vigouroux, Dict. de la Biblel, 531.
Z prvých věků křesťanských zachovalo se několik

zivot apoustevnický
mnohšchu utrpe
nich
protivenstvícha odříkavý,
zal. 1860 po
vRekon
Tich
křesťan
vina poustevnický klášter („troicko-rekonskaja pu amtori, označených symboly nebo nápisy1682
ským
Srrvn. Cabral, Diet. d'archéol
1712.
stina“_);9z.
sta 125 let.
Srvvn. Bag.
mc. !, 634
9. 1865
Amtilorchij),
biskup
vladimiro-vo
amharsky překlad Písma sv. Amharštína jest
lyřiskíjy 1105, z. 1112, světec rusky ,pam 28. dubna

semitský jazyk, hlavni řeč obcovací v Habeši. Kaotl.
missionářipokoušeli seo překlad Písma sv. do amhar
štiny, ale práce jejich tiskem nevyšly. Tepr \c Brit

ská společnost
překladbible
evan1 e12ií
1824,
celého [VZbiblická
182 SZvydala
1840, tpipiné
Překlad ten vypracoval vletech 18101—20francouz
ský konsul v Kahýře Asseiin de Cherville za po
moci domorodce Abu-Rúmi. Nové vydání, revido
vané za pomocí několika Habešanů drem Krapfe'm,
vyšlo 1875. Ukázkou podáváme vyňatek z evang.
sv. jana 310.

731 H,?Yiltibc : '?ÍŠZU': GAUD'W: QRTAÍ':

mm, 011; znnnum- :.E'dn:: nCI'I':
„9001 : u—n- : 731121114.

: PHAA'J“

:

d\RGJ'T'-"rlr'lh'l'- ing-. - 7.131-::
Am-He'rd Pavel, vyd. 1884básnické zpracováni
životopisu sv. Františka z Assisi: „S. Franciscus.
Ein romantisches bpos “

Amherstl. Francis

Obr. 160. Aml'ory slarokřesionské.

Kerill, 71.vLondýně 1819,

od 1858 biskup northamptonský, resignovm 1879,
tit bisk. sozuským, :. 883. —.2 W.
Amfion (Amphion sv., biskup epífanijský v Ci jmenován
».
p„The History of Catholic Emancipation andt e
llcil ll., zúčastnil se 14 synod v Laodíceí a \'eo Progress
of the Cathol. Church in the British isles“
caesarei, 325 v Nicceji. Sv. Athanasius pravi o něm (2 sv. Lond. 1886).
Ami v. Amon 4.
\(Migm,
listě své
z r. 356, žeNPit
smem
poltilral
Ariány
PGm XXV,557)
art.
Rom.
.čna:
„l
Amian v. Ammianus.
Cilicia sancti Amphlonis episcopi,q1uli“tempore
A
oh ctih., mč.aangl., 71.ve Wakefieldu,
Galerii Maximiani contessor fuit egregius“.
zprvu obchoodnik se suknem ve svém rodišti;
manželky své rozdělil jmění mezi své dgtoi
Amtlpolis 1. (Amphipolis, Mulino/ig). město smrti
a
věnoval
se
duchovnímu. Byv vysvěcen na
v Macedoníi,
přišel
na druhé kněze 1581 v stavu
s\é
cesstě, u do _něhsoežsv
Fil Pavel
pp do
Thessaloniky
Remeši, působil jako missionář ve
(Act. 1711-přes městoeloZvedla „via anatia". V A-i
své
odsouzen
k snmrti a popraven
1589;vlasti,
za ctihod.
prohláše
apoštol nepochybně jen přeno'coval. V A-i

16. bř,

později biskup4-ství Cam: (Series 429) uvádí 'bi asiAmlatinus
(codexg, zhotoviti
uncilálni rkps.
vulgaty,
jejž
mezi r. 690
dai dle
rukoopisu
skupy
z vesM„Neochaorzi"(turecky
62a9
doby Fotiovy.
jest v ltalii získaného opat kláštera jarrowského Ceol
to pouzel
„lenikkNyní
eí".—)
2. někd. bis.k v rovincii ArmenlaL; Gam—0(Series frid v Nortliumherlandu v Anglii. Řečeený opat \zal
440) uvádí r. 55 bisk. Alexandr
Amfiteatrov1.Egor Vasílcavič, „. 1815,prof. jej
seboualedo:. italie,eaby
jej darem
na hrob
sv. sPetra,
nac ste vpoložil
Langresu
716. Průvodčí
slovesnosti a hist. literatury na duch. akad. mo jehoovšak pokračovali5v cestě započaté a uskuteč
skevské, :. 1888;rxp. „Obščij charakter sv. poezii nili zamýšlené věnování. Později dostal se rukopis
Evreev“ (uveř. v časop. „Pribašvlenija ktvorenijam atau
ten vuiSeny;p
majetek cistzerckého
opatství 1786
Monte
Amí
ruenš
ní opatství
chová
se
sv.
otec“ sv. V.]dějatelnosti“u(t.č
7), „Os
cstvě
chudožcshennoj
csv. X istojstvach
V„1872) po v laurentinskčp obibliotltece (biblioteca Medicen
mrti vydány jeho přednášky „istoričeskij obzor Laurenziana) ve Florenci. Jest psán na pergam.,
učelniio krasotě iisskusstvě“ (v časo „Věra ] razum“
á 1029 listů formátu 50x34 cm. je tO) eden
—
;prof. A.Ponomarev vša v.časop„ Stran
nejstarších a nejdůležitějších
vofiřůstopřekladu
je
nik“ 1889 ukázal, že A. čerpal téměř doslovně ze :ronymmskcho.
Bylo ho
ři six
Zimmermannova díla „Geschichte d. Aestheik'.') —

2. Fíla e.tv Filaret.

— 3. jakub Koesmič, 11. tinském vydáni Vulgaty. :VIZouveře nil t7(')ilrc
smím-f
(„Noysisoim)estamentum
ex codice
Lip
býka,-a,
Uvod miatiano“,
fie dnt/;,
1802,prof.
holmiletiky a rus.
literatury
na duch.sloves
akad. Učeblná knihsalwpalaeogratie lat. 69 70. Bcisral, Ge
kyjev
vsk, z.i
tenija
o cerkovnoj

nostiotnošenii
ili gomiletika“
i
„Besědy schichtaetlder Evangilienhíicher 103—105.
ob
cerkvr (Kyjev
kpr avoslavnymschristianam“
vydalde„LDieu“
Légendežsyrlaque
de saint
(t. 1847, dílo toto bylo několikráte vyd.; don
Alexis, l'homme
(Pa
přel.jej. janyše „Leber das Verháltniss der Kirche
Amic.i1 d' Bartolo mjč S._l., .)1560v Net
01

zu den Christen", Wiesbaden 1855). Srvn Palmz'erí, tunu, vstoupil do Tov. jemž.1581, byl pmi'. 11105.a

Nomenci. [, 55—57.

theoi v Neapoli, kdež z 1649;:
„in universam
amfora, antická nádoba dvouuchá (odtud název Aristotelis philosophiam notae et disputationes,
řec. u uuťpoous. ullfptffneě's), dole zašpičatelá uibus illustrium scholarum Averrois, D. Thom
nebo zakulacená; ve xml. vyskýtá se jméno toto
čtyřikrát, ale ncznam en a- u ve vlastním slova bcoti et Norninalium sententiae expenduntnr, euaruian
que
tuendarum
ařferun I.delle
“(7
01. sv.,
eapolllprobabiliores
1623—1648), modi
„Meditazioniu
smyslu, nýbrlžpřekládají se jím th.ebr néhél—
_ měch
piaghe di Giesu e di Maria“ (t. 1
vina(l.
—mira tekutiny (Dan. l4"2, sagre
aliqtu'bus principiis communibus philosoplils el
'ét'á—.—_n1íKraá
lvelcí sutých

(Zach.

5“-0); v Luk. 220
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Obr. 161. Amiulinus codex. Faksimile (Luk. 43-37, lil-b=).

theologis“ (3 sv., t. 1638—44), „Regole della con- justitia“) jsou 3 these ozabití v sebeobraně, jež 73
vrženy byly 1649unii ersitou lovaňskou a 1651a 1655
scienza
„scene
dalla dmtrina], des;—280.
Santi kongregaci indexu, jakoož i pap. Alexandrem Vll.
Pa
clri“(. scrlupulosa,
1648
:ker-Sammervagel

dr'Be nard Mariaa, .1672, členřfdu oli („Errores lansenistarum" n. l7.a) lnno
o.c XI. („Er—

v_ctánů v Miláně, z. 17;22 :p. „Vita di S. Francesca rores lans.“
3 33); Pascal kritisušewl
je v jednom
Romana“
(Ben. dell'
1710,Ord
Žavdia
„Vita di(2.cento
svych
listu (7.
Provirác
ciale)
Santi
et Sante
. di S.1715),
Benedetto"
vvd. ze
Samme
eelruag
-.—282
4.Raimu
nd O.Barker.
Praed.,
skladatel hudebni, n. na konci XVI. stol. v Noto na
\; Ben. 1744).
Srvn.1250.
Ada/1m
No
menc1.1V3
(1910),
— 1,7217,
dvíkHuf/er,
(dlc Hur
lSiczillii,vyd. „Motetti a 2, 3 e 4 v.“ (2 díly, |Messina
ra
'
rcib. camerinský “od 17

5. UDF Antonio vyd „Epistoadi S.

y;., „O)era pastoralia“ Camerino, 24sv. 1779). Srvn.
urttr, kanonista,
Nomenc1.1u.12(1v 5onte
,47.9 Castelo
atíde uAmicís)
Ovid,
Aliíc, z.
o 1630. :). „De pri
rimatu ecclesiae tam in spiritu
alihus, quam in temporalibus“ (Rím 1633, dediko
váno ap. Urbanovi Vlll..)
Am cls
vrd, v. Amic i.4

Amtclen. dloec.=t1t

101.

Ant.

Am

arbitrio
trattato
dilV,44
S ernardo“_
(.t „DelO.liberno
Srv
lBezi-lnardo
a Ra mondo"ěBologn
a 1866),
Xem'aĚnwardma
t(Maria
S. B.
kongregace cassinsk'é, lek—torfilos a theol., prrot.
děje isu, n. 169,z3 17 , vellce zasloužilý o círk.
isv tske dě'iny své vlasti; .r). „Catana illustrata
sive sacra (: civilis urbis Catanae historia“ (Pa

biskupstvíAmykly (v.t..) ler 17 740—46,4
4sv íol..) Srvn Hurter, Nomenc1.

—

nardino,

lV3n(1910)1530

análctuusv.humerá1.
nt ., kanovník v Palermu, historio

mine,mu.v v]erus
Gaslli
011 v Nnelapolsku,
byl od 1604
1596 uvepře
aemě,
po svém návratu

řcjneil„Trattato delle piante ed imagini de sacri grafmkrálle
Filipaordinum
lV., z. 1641.
„Trium
orienta
IlllTl latinorum
post captam
a duc
ce Go
elgifizj1609
di Terray dSanta,12161);r
disegnatet'ln
in jerusalemme“
ny
pro prvé vyd. thofredo Hierusalem, videl. s. Domus Hospitalis,

provedl A.2Temestini, pro ruhé Calot)

3.

(Am
Fra
S.
1578 v Cosenze v Nea
polsklu (dle rodiště svého zval se C„onsentinus“)
vstoupil do Tovaryšstva 1596, byl po
leta prof.
eol. na různých místech (také ve
Hradc

!“

Domus Templiect S. Mariaed eValle Josaphat

notitiae et tabularia“ (Palermo 1636), „Disserl. hist.
et chronoL- (le antiquo urbis Syracusarum archi
episcopatu, ac deeejusdem in uriiversa Sicilia me
tropolitico jure“ (Neapol 1640),„Series ammiratorum
insulae Siciliae ab 842—1640“ (Palermo 1640), „D

ve Vídni),
v nikajíci učeností
a ncúhonnolstaí
mravů,
z. vemuž
Št.1crad|
1, .rp. „Cursus
theolo
prioratus s.origin
h_ospitalistdomus).militum
icus juxta scholasticam 1hujus temnporis Societatis Messanensis
oann
íerosolym.
Sr\n.
fesu methodum" (1.vyd. v šel pouzel. sv. ve Vídni Ada/angl, 729—730, Huf/cr, Nomencll. 1113(1907),
V)

uai 1 0—49, 95
3. vydání
vAntverpvach 1650, 9 sv.); ve sv. Vsv(„De jure et

1127—2. Bernardino v. Amíco 2. —3. r.ant
v. Amic03. —4. Amicus Mosella v.Górgen.
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Amida — amikt

největší
ve
Francii zauji
máa 318000 m2
d
est fasá
v 
plochÍy);
zdobena hojně
sošni

c

(v.164);

věže zůstaly
nedokončen .
Uvnitř spatrují
se bohatě řez- /
baml vyzdobe.
ná chórová se
dadla z poč.
XVl.stol. svíce
než 3600 figur,

iviz obr.165).

Na konci města
:.th

8253223;

Obr. 103. Amiens. Hlava sochy Kristovy.

starobylé opatství benediktinské, potom do 1901

kollcjje1.|.tsiká

AmigollIEudaldo,
vyniklajíci
španělský :.malíř
skle,
n. vprvépool. X1X.s
vBarceloně,
1885na
rve' práce jeho jsou z r.IL
ného pocházejí
getné malby na skle v kostelích barcelonských.
Obr. 102. Amiens. Kutliedrálu.

(Amiconi) _lacopo,
vŠBec
nátkácšoonl
virtuosni malíř v dekorativní manýře b.
Ricciho, Solirnen
ny a T repo;la byl delší dobu ve

Amlda (Amiden, Díarbckir, Dijar- Bekr), službách kurflrsta bavorského 1729 odebral se do

Anglie, 1736 do Pa řiže, 1739 vrátil se do Benátek,
město
vsevbylaMesopotamii,
kteráž odkudž 1747 povolán za dvor.
r. 325
sídlem bisk.;nékd.
nyn
ntsmetroplole,
iodl
rmén
rmalíře do Madridu,
kdež z. 1742. Z jeho maleb vynikají oltářní obrazy
bisk. (Aňmiden.Armlenorum),
cařihr.
1850; 5000 kat.ol, 10 v mnichovském kostele
arle a malířská vý
zdoba kaple sv. Benedikta v Ottobeuren
kost.
kaplí, 18 kn., Sy
10rřehozlnic,12škol;
2. syrsk
amlkt v. humcr
bi sk. a (Amidee.n
ru m),z řtz. 1862,
slouč.

ok--sjednoc.
suttr.
patriarch.

1888 s diec.
ní d250
4.'kn , 3.
svrskochamardinskou
e.nkatol.,
Caldeorum),
l.ad reiib (v.
(Am
zřiz. 1681 mossulským,
jako patriarchát
(doad1826),
od 1867 pod
patriarch.
2000k
to.l, kost.aa,kaple
7
ouděluje se titul arcib. amidského

biskupům i. p.

Amidaeus v. Amideus.

Amidano Giuliok
Cesare, ital.Allegriho
maltř v Parmě,
71.1566,z
, kPomponia
ar.Ge
Mazzoly, v pinakožthece parmské jest několik jeho
obrazů („Madonna se sv. Genesiem, Františkem a
sv. Anežkou", „.Sv Rodina" a ').

Amidanus„Guilelmus v. Vllémz Cremony.

Amidenius
v. Adme
cyden
A i us(Amid
) Am eisv.,jedenze
sedmi zakladatelů řádu servitův (v. t), Mart. Rom.

u)n

Arnidu Clergé (L'Amr du Clergé, revue de

toutes
les que
estioncs oecclésiastiquese),
fran
nc. týdennik
vycházejí
.
redakci abbé F. Perriota, vlynoikajicthojnosti infor
mativních článků ze všech oborů bohovédy, bo

hatou rubrikou
kasuistickoua (zodpovlldání
dotazů),
přehledy
bibliografickými
ríoloha „L'Ami
du
clergé paroissial“ přlilnášípr ce homiletické. Před
en. oil-.c , bisk. v severní

bez
' platn 15
n fr,Ambia

Francii, (v
zřiz.
vlll. 1801—21pařížské,
stnol, náleží3k círk.5provincii
re
mešské
letech
katol.,
íar,6095ukkursalii, 49 vikářstvl. A5u 'est krásná
gotická kathedrála (viz obr. 162) z le 1—22088,

Obr. 164. Amiens. Socha P. Marie s Ježíškem

Amlnadab —- Amman

Josef

Suj.,

colle
stcsse
armí, Christo“
con 100 psrafrlasizg)
delle profezíe
avverate
in GeSu;
"11
v Toulonu, vstoutpil do Tov. jež.l 175, od 1750 7blyl

missionářem v Číně, kdež získal sobč učenosti
svou přízně císaře Kien-Longa; vynikal zvl. vědo
mostmi v oboru fysiky, mathematiky a hudby,a
osvojil si dokonale čínštinu i mandžurštínu; :.
v Pekingu 1793. jeho důležité zprávy o Cině, jakož
i překlady některých spisů čínských uveřejněny
v „Měmoíres concernant l'histoire, les sciences, les

arts,
les moeurs
les usages
Chínols
parsv.);
les
missionnaíres
de etPěkin“
( aříždes
1776—
89. 15
mimo to sestavil slovnik mandžursko--francouzský
(„Dictionnaire Tartare- Mantschou--írangois, com
posse d'apres un dictionnaíre Mantschou-Chinoís,
rědigé et publíé avec des additions et l'alphabet
dc vcette
langue
per L. Langlěs“,1,294—303,Dalt!
Paříž 1789—
35
.Sr.vn
Battu—Sammerwgal
mmm, „Die Sprachkunde u. die Mtssíonen“ 53—56.

Amira jíří Michael rodem ze Syríe, studoval

od 1583 v kollcji Maronítů v Rímč, vrátil se 1595
do vlasti, stal se 1596 biskupem edeuským, 1633

patriarchou maronitský,m r. 1644;ssepsal mluvnici
jazyka syrského, jež vyšla podt titulem „Gramm
ma
tica syriaca sive chaldaíca Georgii Michaelis Amírae
Edeníensis eLíbano, philosophí ac theologi, coll

Maronítarum alumni, in septem libros divisa“ lgřm

amissío otíícíoruí'n et benefícíorum eccl. víz ómc
fczum, obročí, jeho uprázdnění, pozbytí,zt

mlsus Amisen. dioec.), nekdejši biskupství
Obr. 165. Amiens. Chórové sedadla.
vPontu v ale Asíl, pod metropolí Amaseav.( t.);
Cam: (Series 442) uvádí biskupy z let 451—879;
Amínadab 3731932: LXX 'Aywaóáfi. |. syn nyní biskupství titulár n.í
Amitallxór.ChamútalLxx zimní/., 'Juewáal,

Mat.
Luk. apokol
eho]udova
dcer
era(Ruth
Alžběta
la man
Arama (Rama)
z
N, 1[)Paral.
210, dcera Jeremiáše z bobn jedna z manželek krále
želkou Áronovou ( xod. 65), asyn jeho ahasson josíášel, matka24
králů judských joachaza a Sedekiáše
(Násonn) byl náčelníkem kmene v době Exodu Adenýrchl m2í3$tlechm
9,e._]r
521;Cha
namo
obou
á ketíb:
al)uposléze uve
N.um

17, 2s 712-17, |ON, Ruth 490, Mat.

14).—

mítemum, někd. biskupství vltallíí_; Gamr (Sc
(SE); ale místo. „Amínadab“ ries 851) uvádí biskupy z let4
amítlnl jest latinský název pokrelvenců druhého
stupně pokolení
rovného
(bratranců
z nichgobočného
jedni pocházejí
ze sestry
a druzia
čísti lsaar (kbr. 11133; kodex alexandrijský má tu sestřenic),
zbratra jejího, kdežto dětí dvou bratrů slují pa
skutečně „IUWÚQ'Ě —
syn Ozielův, náčelník trueles a děti dvou sester consobriní.
(kníže) 112 bratří svých, 3Ievita z pokolení Kaath,
Arnizaab d Mr 'Ammízábád, LXX Zadáó', syn
oddDavída vyslán, by _spolu s kněžími Sadokem
Banajáše (v. t) náčelníka sboru vojenského, který
Abiatharem jakož i jinými leví lmršřenesl archu každěiho třetíhoaměsíce konal službu při králi Da
úm
mluv
vč“ dočtejerusalemal
(1 Par.
15 mea —4.
VPísn
písní
se ve
„Anima
conturbavit
I, .
aneprázdnění Psvěho otce sám byl
Amizon řečenéhozsboru
v. Am
velitelem
(lP 11275).
me propter
minadab“ tAmínadíbovy“.
v qert
má:
„markeb%u
t adrlgasul
'Ammínádíb“:„vozy
Amlln
Volfgyzna('$
71. 1542ajcnč,
v Mtínnerstadtu,
A. jest nepochybně symbolické jméno božského stud.
v
ubinkách,
bylod 1573
snoubence, jenž s neobyčejnou okázalosti přichází v Zerbstu farářem aV1emberku
snperintendentem, horlivý ří
k nevěstě, kteráž užasla vldouc vozy jeho (G:etmmm, vrženec kalvinismu, jejž v Anhaltsku šířil, z. 1
Comm nt). Neprávem někteří okládají A-a zapo
kušitele ncvčsty,z
ěmona. kctíb má hebr. text :p. „Confessio
Anhaldlma“,
několik
něm.kmene
kázáníAser
aj.
a../tér 'Um
h, město
v území
„markebót ammí nádtb“. Tzz/mtlzal (Das hohe Lied, (joo.sml'gmh snad dnešní 'Almá el-Sha'b, východně
245), pokládaje tmoto čtení za jediné oprávněně, od pobřežního městečka El-Náqúrr;a V. Guírm
náldá
.
achte
mich meín
Herz(„La
zu Wa
en ztotožňoval je s nyn. Chirbe t'A m;e l—Iummelauer
sVolkess,
eines
Fůrstenť
I'd/ion
Sainte
míní, že místo A. čísti dlužno „Akka“, jeílkož ně
Bibilnec
[V, 619) dává sice přednost jménu vlastnímu,
nicméně uváddí i ono druhé čtení, překládaie je
ak:to „ on sir m'a rendue semblable au char které kodexly Septuaginty mají 1122109!a 11110)
jošt tec,
(jobs
jost,Curvchu,
jos), kreslíčl,
dřevořezeclamědir
n l539v
:. 159
dc
mon
peuple illustre
(lsračl)“ joejípodobě
1. L. Hanuš („Plrseň
písní
v domnělé
a aesthetické
sta “, v Norimberce, umě ec velice plodný; ód něho jsou
erF ankfurtě
1869)p rekládá: „vozy tvého vůdce Aminadaba“; kresby k obrázkům v bibli
R.ud Dvořák („Píseň písn í"). „
nadání mne tištěné, jakož i k biblí z r. 1571; vdále v díle:
„Klínstliche u. wolgerissene Fi ren der ftírnemb
duše—
na povoz
Am ntamysli)zanesla
lip, O. Praed
:p. knížecího
„Epítome krajana“.
absoluta sten Evangelien durchs gantzc ar, sampt der Pas
sion u 12 Aposteln" (Frankf. 1579, 80 dřevorytů);
ac
novíssíma institutionem
de locis thdeologicis,
ad theološiae
candidatorum
scitu necessana“
( ta pro dějiny duchovního kroje duležíty jsou jeho
cerata 1819), „L'Ebraismo senza replica a sconfitto kresby v publikaci: „Clerl totíus Romanae ecclesiae

kolení Levi

larP

dlužno nepochlrybněvzhledem k Ex. 6ls a 1 Par. 62-JS
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subiecti, seu pontif. ordinum omnium omnino utrí milians l.“ (1892), „Die Wiedertaufer in Michels
usque sexus habitus, artiíiciosíss íiguris, quihus
u. deren nUr eschlchte“
sv.
189 —
1890,2lmsqustertale
ebastian, 1.býv.
Franc. Modii slngula octosticha adiecta sunt, nunc burg
rimum ajod. Ammano expressi“ (Franki., Sigm.
kapucín,s :p. Die Studienrcformen oder Kapuzinei.
St.
Gallen
4.j.u,
jeho
kázánoí
ve 4 svaz. vydal ]. M. Hauber v l.Rezně (1841)p
roku
sFeyrabend,1585áě1020í3tin2vy-šmlotaké
a textem ltě)61).—
mcnelra;
veKa2.v
y.d jeho smrti.
vetit.Frankiuriě
tus) téhož
ašpyar
Ammaus (1. Mach. 9,0) v. Emmau
0. S. Au
ug., -. 1524, znalec hebrejštiny; přel. žalmy

Ammedarn (A maeedara,

Amader a, Am

zDavids
hcbr. 1523,1524“
do němčiny: rvn.
„DerPar/za,
Psalter dcš
k. Prophetcn
Annalen
der alt.
maederen,
někde'
ší biskupství
ti ul (Gamr,
šerle
464.) v Numidii, nyní
deutschen Lit.“ (180'), II, 131; Huf/zr, Nomencl.113 bisk.
mmer Kare O. S. B.. "b. ?
(1906) 13

Ammanat11.(Ammannats)Bartolomeo,
ital
sochařaarchitckt,
„ 1511 v ettignanu u Florence,
zprvu žák Baccia Bondinelliho, potom jacopa San
sovina,
1592.
acích svych sochařských na
podobováním Michelangela upadlv manýru a ne
vynikl nad prostřcd.nost jeho první samostatnou
pracívjest mu
relief
„Bůh Otec
sanděly"
v pravézdařile
boční
ladí
v Pise,
provedl
více méně
několik náhrobků do různých kostelů. Papež ju
lius lll. dal od něho zhotovití fontánu ve své ville
před branou del Popolo a náhrobek kard. Antonia
del Monte (v. obr. 166)a jeho bratra v chrámě
S. Pietro
in Montorio.
Mnohem
má
A.
jako architekt,
činnosti
svou větší
příspcvýznam
značnou
měrou k vývoji architektury barokní. L církevních
staveb jeho vynikají: fasáda a krásný dvůr kolleje
římské („Collegio komano"), druhý dvůr kláštera
S Spirito ve l-lorenci, přestavba jesuitskěho ko
stela S. Giovannino degli Sc'olčpí tamtéž a j. N
sklonku svého života A. proniknut byl vroucí zbož
nosti. Litoval trpce, že nevěnoval umění svého vý
hradně církví a že užitím nahých figur dal snad
pohoršení. Ve spise, ,Lettera agli onoratissimi Aca
demici del dísegno" (Florenc 15811687) na )omíná

„Ucbcr dic zur
mosaíschen
e unld
ihr
Verlíaltnis
(ieolo ie“Sc“
( pfungsta
ezno 1831),
„Ueber
die Streiifrage von der age des Paradieses“ (Strau
ie Chronologie des Lebens esu“
.Srvn.Hnrla-, Nomencl.lll'l(1895), 18 —29.

(tAmmer au v.
A

aši ové 11'

—Lid mů), symbool. jméno, jímž Bůh

\' proroctvís
2ltelka
nazývá
israelský.(v. t.)
, Oseášov
vychovat
S\. lid
Mamant
v Caesarejis vKappadockě ve 111.stol.

Mart. Rom.

31. srzpn „Cacsarcae in Cappadocia sanctorum
Theodoti, Rufinae et Ammíae, quorum duo primí
sancti Mamantis martyris parentes fuerunt, quem

Ruiina11cm
in carcere
peperit,et1mmia
Srvn.
51. Augustus
Vl,

educavít.“

Ammianus sv., mě. za císaře1Maximiana, Mart.
Rom. 4. září. Srvn. Acia S:. September ll 207—208.

Ammianus Marcellinus, poslední slavný děje

pisec římSký, n. před polo vicí IV. stol. po Kristu
z řeckých rodičů v Antiochii v Syrii, vsiopupil záhy

do služeb císařských domácich vojsk (protectores
domestici, účastnil se několika výprav váleč
ných--v allii, Germanii a ltalil a bojoval pod
císařem julianem r. 362 proti Peršanům. Po skon
umělce,
by se tamlnulých
pohoršeníovarovali.
ří čení těto nešťastně války opustil vojenskou službu
mnou oddaností
zvláštěk
vrysstvu je íš.
na svůj náklad dal zříditi kapli() sv. Bartoloměje a odebral se do svého rodiště Anti chíe. Po smrti
v jesuitskěm kos eS Gíovannino degli Scolopi, císaře Valenta (378) odebral se do íma a věnoval
se studiím věd.
ím
mě složil jazykem latin
jejž akub
byl přestavěli
v. Am v kapli té byl také pochován. — ským dějiny říše římské: „Rerunf estarum libri
mmanitštl v. Ammonítští.
XXXl“, počínaje od císaře lxervy a dos rtí cí
—-378 Ale prvních 13 knih,
Ammannl. Alfred, far. v Diesenhoíenuve Šv'c saře Valenta, t. j. oclr
'obsahujícich
dobu
až
do
r.353, se ztratilo; zacho
„. 1866, theol. po ul. spis., :p. „.P Theodosius
rentini“ (1900), on Boscoou. "P. Damian 19000), vanou máme druhou větší část, t.) k.níhy 1.4.—3l.,
od r. 353—378,
tedy událostim,jichž
A. sámb dobu
slv.ědkem
A. byl sice
pohanem ale
„jesus vaonNazareth
— \vcssen
ist Aug.
Er?“ v1902).
rtmaann, řeh.
kanov. Sohn
řádu šv.
Neu obsahujíciv
stíttu u aBrixenu, pr.ofd jep v Brixenu, ». 1856' ke křesťanům a ke křesťanství jeví se býti sprave
a chválí je (srvn lib. 18,10; 25, 10; 27,3;
:p. „Die Pest des jahres 1636 in Neustift bei Bri dlivým
5;)
křesťanství
nazývá
na
jednom
místě „abso
xen“ (1891), „Versuch einer Charakteristik Maxi—
lutním a prostým náboženstvím" (u„chrístiníanam
religioncm absolutam et simplicem"
. 1,16

a zavrhuje
rozhodně
piklemužostatněvšechn
julianovy proti křesťanům
(srvn.
22, 10;25,
10),
dobré
vlastnosti Ačkoli
jako' tilořooA--ovo
a, státníka
voievůmá
ce cenu
při
pisoval.
pro ahistorii

znn;ámo
r. 390blnéilěeště
na
značnou, zemřel,
jest jehonení
sllroánka
iilologická
cennou.
živé. Nejstarší vydání jeho díla opatřil AlngelnrSa
óimu v ímč174; Gelem'u: (Zíkm. z jelení) v Ba
sileji 1533; v nejnovější době Eyrrm/lanll v Berlíně

1871,a VGardl/zawvalpsk

u 1874 — rvn Hii

dingtr, Amm. Marcell. und d. Eigenart seines Ge
schichtswerkes (Dcnkschr. Wiener Akad. Bd. 44,
896, Abh. 5); L. Dnu/ranu, Ammien Marcellin
Lille 1899.

Ammiani,Šebastián v. Broilus.

„

Ammiel (Amiel), Mr. Ammí'él, LXX Plum/_

Obr. 168. Ammnnaii: Náhrobek kardinála del Monte.

1. syn Gemalliův ze kmene Dan, 'eden ze dva
nácti vyzvědačů země zaslíbené ( um 13'3). —
2. otec Machirův ve městě Lodabaru (2. Král.94
1727;na tomto druhém místě auly. má „Ammihe1“.)—
3. šestý syn Obeddedomův, levita, vrátný chrám0\ý
za doby Davidovy (1. Par. 265)
4. oetc Bett
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sabe (1. Par.?5); týž v 2. Král. 11s nazývá se Eliam

v. ..

zAmmonaria,
jméno. dvou světic mč.vAlexandrii
aeD cla. Mart.R

as (Ammonus)rs
1. poust. v The
Ammihei v. Ammiel 2.
, zamA
Ammísaddaj, ltbr 'Ammíšaddáj, L XX “Autaaóal, baide kolem 426, pam. v církvi řec. 26 led.
Acta S:., januarins 11, 7D, Nilln, KaL211,42Tv——
otec Ahiezera,
knížete
kmene Dan v době exodu
(Nnm.
l" 5,70“
,“"10
21(Amn:110n1us),
i(.ai
přítel sv. Arsenia. Srvn. Nz'lln,
Ammiud,11'br

'Ammlhúd, LXX '.'Iv.mm5-ó1. otec

Ammonios v. Ammonius.

Eiisažnťa7“a
knížete kmene Pr
Efraim
v době
exodu (Num.
Ammonltšti, Ammonští, synové Ammon,
.7' s).
— 2.2zpookolení
vulg.
ISimeřžm,otec Samuele, jednoho z těch, kterí od Ho Ammonoví,též Ammanitští (1192 ';;
spodina k tomu 1) li ustanoveni, by rozdělili losem
zemí zaslíbenou (Klum
pokolení Net ,fílii Ammon, Ammonitae, LXX oi izuyavimt. též
tali, otec Fedaele, unstanovenčho k témuž úkolu Aymaviuu). Národ scmitský, jehož praotec v bibli

ako před. (Num 34“m
)— .otec Tholomaje neb
hoimaje, krále gessurskeho (2. Král. 1337).—5. sy (1. Mojž. 19. 38) se jmenuje “DE—P : syn lidu
Amriův, otec Oheje, jeednoho z tech,kt eří ze moch
o, wlg. Ammm LXX 'zlyyár, pocházející
Šajetí9šaabylonského do jerusalema se vrátili (1. z krvesmilsivi Lota a jeho mladší dcery. Vya-hl
divše v Zajordaní praobyvatele Zomzommim, opa
Ammonv. Ammonitští.

novažli 'ejích území
old mezi
Arnon až k je
jabok
(5.
Soudc.11,
13). Amorrhejští
odjor
Am
mmon,
bůh egyptských,actěný
vThébách.
Vlzbr.
textu
jer. 46%
38 místo
Théby
na Moj
zývá se Nó' \món—pnbytck Amonův; vulg. má dátnumežjet
mvytlačižiinechali
k východ
u k hořejšímu
toku aboku,
lsraelite
na pokoji.
ro ne
„Alexandrie'; viz čl. No- Ani
vdtěačnosta že s Mo
oabskými najali proti israeii Ba
Am
.(Am mun, Amus), coenobita láma, neměli býti přijati do spole enství národa
egypt. mvoe
"SÍIV„stol., otec nitrijského mnišstva. Po israeiského ani po ladesátem kolenu, na věk
cházel z bohaté rodiny alexandrijské, na doléhání 11101
ojž.2 331) O
,ja akož i pro zabrání bývalého
svého strýce oženil seeve 22. roc žil po 18 let území
při _lor
rdánu, vzniklo vzájemné nevraženi a
s manželkou svojí jako bratr se sestrou, potom
s jejím svolením uchýlil se na nítrijskon poušť, nepřátelské
potírání.
Za doby
107,11)
byli A. dvakráte
metion
v rucesoudců
Boží, (312,
žbyli
od

shromáždil kolem sebeA2—
žá ů; .Antonín Lefte poraženi.
V době královské
Saul,a
(2.
a _loatha
m (2.David
P.ar 20,
často
navštěvoval.
.621l3(1903),
e'at stár.223;
Pama
atka 26 27)lznn),josafat,01iáš
4.
října.ješ'rvn.
Huf/er, Nomencl.
Nil/e:,
musili je zkrotítí. Proto zase oddechli si
Kn|.21i,
— 2. 'áhen
v lilerakie
umuč. za42.
Licinia,
art. Rom
záři. eji
Ada vS:Thracii,
Sept. A., kdykoliv Assýršií a B_abylonšti proti národu

1,156; Kulda V, 281.

3.m

Alexandrii,

Mart. Rom. 8. září. Act—a.S.r. Sept. 111,206. —4. mě.

v Alexandrii,

vojín, Mart.

l_ňšvolenému
ba s nimi
se spojili.
Za v níže
ádu
loternova přitáhli,
byli v jeho
táboře,
a jakkoliv
jejich Achior, opusivt řád pohanský, řipojiti se

20. prosince dal obřízkou k lidu israelskemu (]ud. 14 ,přece jen

zášti nevyhasio. by zřizení noveo
(Kulda, 9.pam.
ún. 28.
11,95.—)
ruským (prep. pe plemenné
čerskij),
srp. —5.
Srvn.svět.
Bug,:m
poospollté po zbooření jeru
ruernsal
ma překazili, odali
Ammonl. Blažej, hud.skladatel,rodemlzT rol, lsmahelem Godoiiáše zavražditi (jer. 401). Při ob
diskantista při dvoře arcikn. Ferdinanda Ra ouu
Ierusalema
poskýmí
zajeti (2.Es
babylonském
žeii Židům
se Samařs
dr. 29.) _Péřeká
éž za
ského, na jehož útraty byl za příčinou dalšího vzdě novení
lání poslán
do Benátek,
vstoupil„Liber
do fran
tišk.
kl. ve Vídni.
kdež zpozději
1;590v:yda1
sa
cratissimamm, quas vulgo introitus a pellant, can
tlonum.
5 vocum“ (Vídeň 1582), „ issae 4 vec.“
(t. 1588), „Patricinium musices. Missae cum breves
turn 4 voe,“ (Mnichov 1591), „Sacrae cant., nas
vulgo moteta vocant, 4, 5 et6 voe" (t.
), „ re

časů Machabejskxqchchod—galralidd
Židům, ale poraženi
byli odvjudy
upadliv
ruce (1 ímanův a patřilidk bPompeljových
Dekaaolp Po

zději spiynuvše s Araby ztratili A jmeno sve. Ná

pisymassyrské
často
onichadrianopolský,
se zrníňujl. Egypťan,
mnoius ].
biskup
zúčastnil se 394 syn. Kvtpli za patriarchy Ne
ves et selectae quaedam motetae 4, 5 et voc. ktaria, rovněž i399syn .sv. Chrytosos
oma.—2.aex
(t. 1593), „introitus dominicales per totum annum
sec. ritum ecclesiae ( thiicae. .4 ve “(Vídeň vvníkající
andrljský, exegeta
kněz, spyrávce
jmění
stol círk.
z jehož
žbibl. (oekonom),
kommen
1601,vyd. jeho bratr těpán).— 2. vo n,cKryštof
tářů
zachovaly
se
však
?Douzex
p
orůznu
'l.|0|ll|(
„“.katenách Srvn.M11g71z GLXXXV 361—161,
ridrich,1789racion.
theollo7g,uGvottinkách,
. 1766 v Bay 2318—26,řÍIlr'hf, Nomencl.i3(1903,)408.—3.a1ex
reuthu,
rof. vprotest.
Eriangách,1
1804 opět v rlan ách, 1813 vrch7ni dvorní kazatel
andrijsský,rnnaroozdělením
poč. ili. stol.
(kolem
220), známý
pouz
evangelií
v odstavce.
Roz
a kons. rada v Dr žti'anench, 1831 člen ministerstva dělení isoprovedl, chiěje sestaviti jakousi harmonii
biblischen
Theologie“
1—02,35
knltn,
z. 185
Ov Drážďa1792,
ech.2 s;. . 1801
„Entwu
einer evan elií. Ale není známo, jaké odstavce to byly,
„Handbuch d. christi. ittenleitre“ (1795, 2. vydání nebo rozdělení, jež v skýtá se v rkpsch, nepo

chází od A--a, nýbrž o Eusebia, ale jest pravdě
3838,ydsv.), „Summa theologiae christianae" (1803,
„Dissertatio
de Luca
emendatore
Eusebius
přidržel
Matthaei“ 83%),
( rlan
n.g 1805), „Pro
r., quo
docetur, Ěodobno,
ení A ova.žeSv.
jeronym celkem
uvádí také
jeho se
spisrozdě
„De
jo_hannem va.ng auctorem ab e itore hnius libri consonantia Mo si et esu“ , jenž se však nedo
ur/tr, omenci. ]8 (1903), 60, bý
iuisse diversuní" (t. 1811
lla) j. A. měnil často svoje
přesvědčeni. Zprvu byl privržencem Kantovým,líochoval. vSrvn.
1
86. Neprávem A-ovi při
stav se dvorním kazatelem projevoval smýšlení
ecká harmonie
evan elíí
na základě
pisovánvbyl
Diatessaron
Tatiánův,
jakožDiatcssara
i stručná
nápadné
konservativni
(zvl. ve spisku
„Bittere
Arznei gegen
die Glauhensschwáche
unserer
Zeit"
zpracovaná,
kterou
Nachtišaii
mus)
v Augšpu
rku vy
1523alvOtmar
řekl. lat
a1 24 v(Lusci
pře
1817), později zase stáli na stanovisku racionali něm.; lat. překl. Nachtigalluv vydán byl znovu od
stickém
dervon
Denk
wůrdígsten,
welcheW.im 16.,3.7.- Galerie
18. _lhd.
der
moníi Alex.
menti
(iracc_lesupeChristi
r.O Lusciníuín
evangelischen zur katholischlen Kirche Libergetreten titulem
„VitafraDomin
ni enostri
ex m
versa & Casp. ruschio tecognita“r(Er1urt l544);
sind. Erlangen 833.
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Amoi v. Arno.
mok Mr. 'Ámóq, LXX Ape-1.2náčelník rodiny

Krista, kterýž Ammonius Alexandersk se sanl“ kněžské, která se Zorobabelem ze zajetí se vrátila
(Prahal
— 4. sv., sanctorum
alexandrijukýd'estiaet :m ?“jejímž náčelníkem v době _loakimově byl Heber
ún.: 54.7)
„Alexandríae
mzonii infantum". Srvn. Acta .Sx., Februar. ll, 580až
Amolaz de Frant., sekretář jana Rakouského,
SI alexandrijský,
Februra [ 750—7516.s
381.Srvn.
— 5.5Acta
v.m.č
Mart. Rom. 14. Jl-p.„Deiparae trlumphus ab orl 'nali“ (Barcelona
). Srvn.(Amul
Harl/ar, Nomencl.
(1907), 930. Ha
Amolo
mul,on ll Amalarius,
miana,
Mart.
— 7.Galeria
sv. coeMaxí
no mulus) ), jáhen aožák arcib. lyonssékho sv. Ago
m
ně.alexandrijský
zapronásledovám

bita v.
—8.sS.:—Y,- .rc perský,
Rom
9. Ammonml.
ún. Srvn Acta
, 292— Mart. barda, 32mm od 840 (841) jeho nástupce :. 31.
9 Hermine (syn Hermiův), zAlexandrie, filosof, žák března 2 učený theolog, odpůrce Gotšalkův ve
sporu
o praedestinaci;
ad Gothes
calcum“,
ratia et :).praescientiala Del“
(tento
Proklův, stol.
představenýngtnonské
školy.
alexandr.s na
sklonku
V.
mentáře
k některým
i 5 is dle nnnDěni aluzeova pochází od jáhna Flora),
sům Aristotelovým — 10. bisk. laodicejský v
u stlni sententiae de praedestinatíone et
sldii, odpůrce sv. jana Ch sostom
m.a — 11. bis
gratia el et libero hominis arrbítrío“ ; připisuje se
paknemunisský pachnamunlmský), zprvu mnich, mu také 3 is „Epistola seu liber contra ]udaeos ad
od Athanasia na isk. osvěcen; po sy.n milánské
alvum“ (Chittlet přlpisu e tento spis Ra
355 se Serapíonem a límnisem k cis. Konstatíovi Carolum
hanu Maurovi); spisy A-o-vy viz v. zemPL. CXV[,
77 85. I'
s.rler Nomencl.
ll“( 9013, 807—809,
poslán,
později
vrátiv
se,
zúčastnil
se do
syn.hošejšl zoasyd'vplovězen,
nse opět
za Acta .Slr. Octob. Xll, 701—
líywyog i;; tak nazývá se v llturg. řec. žalm 118,
uzen.Chrysostoma
— 12. bisk.apcllsšbský,0
404,
ana
sv kol.
mě.
v nepřítel
Pen aolisv.
v libvi, lektor, za pronásl. Dioklecíanovant art jelikož počínáse slovy „,uaxágtot oi á'ywym.. .
Rom. 26. břez. Srvn. Ada S:., Martíus lll, 617—618.— v llturg ruské sluje, ,.neporočnyj' ."\'1!le.rKal 2! LV
14. sv. mě. vPontu,vojín,umuč. za pronásl. Deci
čt,!lwllfw
vřec.a textu
některé
ruko
překlady
kritickAxokalyp.
vydání 1813
uváději
po uvá
ova, Mart. Rom 18. ledna. Srvn. Ada s:., anuar. pisy,
FW'OV mezi drahocenným zbožím, jež ku ci zBa

,

. — 15. poustevník

u Kanoguv

gyptě

bylona přinášeli, vulg. slovo to výnecháv. U spi
ve lV. stol.,
před pronásledovt
ním Aríánů,
uchýlil
se k prchaje
mn
nichům
aíthu
S na '.e sovatelů řeckých“| římských vyskvtá se a , amomum,
loupežný
kmenA. Blenvlnzíyů
utgřepadl
aAle
pobil
je; jediný
vyv
em a tpoustevní
vylíčil katay Lakožto
orient álni
plod rostlinný
na způsob
roznu vonný
nelze najisto
stanoviti,
která rostlina
jest
tu míněna.
mn
nich tu
Janjazykem
do rinečt
cký sjeho
překl.
latin
strofu
e_gy'ptským;řcspís
přeložil
Amon (Úpě) ]. bůh egyptský v. Ammon. —
ským uveřejnil Combéfis v dílte „lllustrium martyru
lecti triumphi“ (Paříž 1660). rvn. Huf/er, No
(LXX .lutóg, zluúr ,patnáct' králvřlšljudské,

c

903)

16.presbyter, exegeta

syn a nástupce krále Manassa. By 22 léta stár, když
jinak
neznámý,NZ.:p. Dle
scholie
ke knihám
jedněchžůalmm
žil kol. k4Danielovi
7. počal kralovati al kraloval dvě é . ch pramenů
biblických (4 Kra 2-1ls“ a 2 Par. 330—9“oddán byl
Sakkas, Alexandríňan, zakladatel novoplatonismu, modlárství,
necholdil )Ocestě Boha otců svých a byl
n. si 175, z. 1242 po Kristu, nezanechal sice
žádaných spísův,s ale jako učitel měl na posluchače nekající. Několik dvoianů splklo se proti němu a za
bili ho úkladně v paláci jeho; rozhorčen' lid vrhl se
na
vrahy,
pobil
je a královský hold vzdal osiáši, synu
své
HE(IPlot1ina,r
Orígena
a j.) veliký
vliv Euseblu
pr
avi o něm,
že pocházel
z rodičů
u. A. poccohy nbyl ve hrobce královské,—641(dle
jež1byla
křest'ansklšc),naht
ale
že obrátil
se k duchovost
pohansstv í. duše
Nc v zahradě palácovéJl p.anoval asi od r.
mesrus (e
t. hom.
c. 2,) háje
jín'
ch
638—637
ř. Kr. —3. (/ XX Espina, 7511779)
lidské, dovolává se A-a.
ná elník města
mařl, k němuž král Achab po
ručil přlvéstr proroka Micheáše, byjci věznil, dokud
mmonusv. v.
Ammun
AmAnmnononas 2.

Amner Richard, oangl. theol. unitářský, u 1736,
senšnavíátil z války se Syrskými (3 Král. 22%,
:. 1803,.r „An Essay towards the interpretation 2byPar
hlava jedné rodiny potomků„ slu
of the prophecies of Daniel, with occasional re
džpoplatnikůl
kteřív vrátili
babelem Ša
ze omounových't,
zajetí (Neh. 7510;
Esdr.
marks upon some of the most celebrated commen žebrpiiků
257
nazývá se Ami (hbr. Am !').
taries on them“ (Londýn 1776, 2. vyd. 1798).

mon
nsv. v. Am

Amnlcola
Bahohc
Amnlehad,v.bla
ssl.,arnodem ze Skotska, mnlch
Amona litr. Hamónáoh
n(= množství) LXX 75011)
(„monachus inclusus“) k.l ul,dského :. 30. ledna áyrlgmv, symbolické meno města, u něhož Gog

1043.Ata S:. lannuar ll, lf
sv m
e pohřben
(131.3915,srvn.
Amnon Mr. 'Amnón,LXX 'zčquV 1.prvorozený sAovojskem
207-9).
íčí bu
se jako
ležící „v
údolí pocest
syn Davidův
onu z Achinoamajezr
nychk k vzýchodn
údolíminěno
množství
helské (2 Král. 31), zamiloval si sestru Abasnaloínovu gova“
9“- od moře“,
Mořem „v
oním
dle Go
ně
Thamar; stavě se nemocným vyžádal si jei ná kterých exe etů ořc středozemní, dle jiných Moře
vštěvu a učinil jí násilí, ale hned potom k m pojal mrt
rty/,e dle argumu jezero genesarretské. Měst
nenávist a zapudil
Ža to Absalom po dvou le ztotožňovali někteří s městem Mageddo a „Údolí
pocestných' s rovinou ma eddskou. Leč zbytečno
lech39při hostině v lziálhasoru A-a dal zabití (2 Král. určovati blíže polohu ono 0 města, jelikož jedná
131.39
.syn Simonazpokoleníjudova (1 Par. 4N.)
amoce2v.
amo
se patrně pouze o město symbolické, jež ve sku
tečnosti neexistovalo.
Amoeneburg v. Amone bu
Amonaria
Amm
Amoenus Prude
us, domnýěl lat. básník
Amonathasv sv., poust.,ažílau Pelusía v Egyptě
křesťanský, jemuž při ísována lat. t),)áseň „Enchi
ridion vet. et noví

estamentí“

PL. LXl, 075—80); jest ovšak

(otišt.

v Mig—ne Níllcr, Kal.* ll,

zkrácené Pru

genttigvo (v. t.„) Dittochaeotn“ sveršiFortunatovýmí

Amóneburg (Amanabnrg)

v pruské provincii

Hessensko-Nassav sk.é VA
v. Boniftác
732
založil kostel sv. Michaela a při“něm klášter mnišský.
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Amonius

-- Amorrhejšti

Amonlus v. Am
sv. Pirminem, sv. Amorem a hrabětem Ruthardem.
amor (č záliba K_dr.) je skutek vůle odnáše' ICÍ V dobách válečných několikráte zničeno, bylo vždy
se prostě k dobru
sov
zase:mo
obnoveno, až posléze r. 1803 bylo sekulari
Amorbach v. Amerbac h.
lze žádatl jen jako něčeho vhodného žádajlcímu;
Amore, Guilelmus de s A. v. Vilém.
proto říkáme ob čejně žádati si. Můžeme je pak
Amorettl1. Augustinus a ŠCarolo rodem
chtlti jako účel jako bonum ratione sui) — záliba
formální — aneb jako pomůcku (b. rat. alterius) z Porto Maurlclo v Ligurli, vstoupil 1740 do řádu
k ůčelu, k dobrru od něho rozzdllnému — zálila
amspis
math.jeh
na „Collegio
Cala
materiální. —- ako účel lze e chtíti buď tak, že piaristůu, by
v lprof
mě,z.filos.
1756;
o počtu infini
ten, komu se žádá („finis cui ), je rozdílný od žá
—4 po jeho
2. Ca
a S.
Ca Srvn.
tha
smrti1xv ímě
1760.
dajicího, aneb tak,že není rozdílný. V prvním pří tesimálnim Vlydálg'l
padě může ještě finis cui býti totožný s účelem, rina, rod. z Onel ie v Ligurii,tvstoupil do řádu
jehož si žádáme (s .finls qui“) aneb od ěnho roz piaristů 1721, pro. theologie a později geometrie
dllný (na př. žádáme- li Bohu jeho slávu vnitřní,
rbinu;
up.ornáyil,49—5
„lnstitutiones geometricae“n1750,
je totožným, žádáme- li mu jeho slávu vnější, je 1757.
Srvn.H
re
vOi1e
to_zdtlný). jen finis cui může býti milován zálibou

pře jnou (_a.benevolentiae); tinls qui (jakožto qui)
může býti jen zálibou žádostivou (a. concu iscen
tiae) milován. je-li finis cui totožn' s žá ajicím,
nemluvíme o a. benevolentiae (vůči sobě), nýbrž
pouze o a. concupiscentlae. Vuči Bohu mluvíme
o a. ben.,
l-i jemu
dobro,
je to
dobro
jeeoh přejemecon.c,
žádámeli si rotože
oha, protože
je dobrý námo,nás obláží, až ho budeme míti. Tato
zállba žádostlvá nenl formaliter skutkem naděje;
má za pohnutku neboli formální předmět moc
aamilosrdenství Boží člověku slíbené, není pak ani
skutkem lásky, vyhradíme--lí lásce za pohnutku
svrchovanou dobrotu jako dobro Božl: ný rž liší
od skutků obou ctnosti (více v. A. paldák

glii v Sardinsku

1741, z. v Miláně 13816;„vzdělání

svěho nabyl u piaristů, 1757 vstoupil do r. august.,
'ejž později opustila stal se knězem světským.
lrp rof. kanonického práva v Parmě, st'tal se 1797
bibliothekářem
Ambrosiánskě
Miláně.
Obíral se vědami
přírodními, knihovnymv
zeměpise
ději
nami umění. Byl jmenován sekretářem společnosti
„Societa agraria" založené Marií Terezií. \'ydáva
sbírku „Opuscoli scelti sulle scienze a sulle arti
trntti dagli atti delle Academie e dalle altre colle

zioni filosofiche e letterarie" (Milán17
806
sv.\,jejíž nmou serii započal 1807 pod titulem
„Nuovasccelta“. Zrukooplsův Ambrosianyvydalspisy
Leonarda da Vinci (1804),d
' „Codice iploma
tico Sant' Ambrosiano delle calrtedall' ottavoenono

ve.Slav l. th. 111.335). — Mohlo by se zdáti, že a. secolo con note del Fumagalli“ (Milán 1805), ce
hen. nelze sloučiti se zálibou formální v té věcí, stopis portu alskěho plavce Maldonada „Viaggío

kterou druhému přeji, že totiž věc ta není dobrá
pro sebe (ratirne sui), že není účelem (jen po
můckou). Než bonum ratione sui je to, co pro svou
vlastnost přimo je vhodno tomu, kdo je finis cui,
bonum ratione alterius je to, ovzhledem k finis
cui je příčinou 'iného dobra, ato již finis cul je to
tožný s žádající m nebo nikoli — Mohlo by se též
zdátí, že buď lze žádati nějakého dobra bez zřetele
k toritu, je-li žádajíclmu vhodno čin
bud' záliba

del mare Altantico al Pasifico perla via del Nord
Ovest tatto del capitano Lorenzo Ferrer Maldo
nado l'anno 1588“ (t. 1811, srvn. A'ordaukióld
Maura, Plavba Vegy 11,177), „Primo viaggio in

1519—
Della rabdomanzia
ossia
torno
allglobo(terraaogueob..fatto
da A. Pigafetta..
elettroinetria (animale, ricerche fisichte e storiche“
(t.
„Elementi di elettricitá animale“ (t. 1816),
„Viaggio di Milano ai tre laghi“ (tl
Amorijští mu čednicl
očtem 42,vznešení Ře

přejná
že je nemožná.rýNež vůlei].nemůže
chtlti nic
co
nepoznáváme
obě vhodným;
ale něco jiného je, mám-1i někoho rád tak, že jsem kové,
kteří při
dobAystj
b zantské
pevnosti
Amorio
Mal
nššSb
byli od
Saraccnů
(kalinfa
sám finis cui, a něco jiného, miluji-l-i ho pro jeho ve F
Mutasima)a jistiiédoe,l£dyž
AS ne odvedeni,
po 7 let ne
žaa
k islamu tam
odpadnouti
zzláštni
se nebo
mnou,
tom lařovánl
eje mispojení
podoben.
že zakládající
mi přeje a se
pod.na Tato
chtěli, umu eni. zM'art. Rom. 6. bř., v řecké cirkvi
vhodnost vůči žádajícimu není poouhou podmínko
téhož dne („11511Šk Ájtogim y;? yagróng'ň
U)
Na
ór.
Martlu
SL
456—
887—895,1V71!z.r,
nhrž
je
součástko
o
u
jsoucnostní
(constitutivunkt)
p edmětu formálního každé záliby. — Další otáz
vtz Láska Boží, Lás kak Bohu,Láska kblziž KalFl,111.18Kritické vydáníšestimartyrologii vprose
(jedno se staroslov překl.) a metrické h urgie ve
.—<

nímuo I_Quietís t.é

Špád

dvou odlišnýchaekt
redakcích
podaallpetr. OhVarii-ewkyj
a
ech akademie
hradské 1905
s.,v první
jejž byl založil;
sv.opat
17. benn.kláštera v Amorbachu, P.;Vikih
(třída historv-f-ilolog Vll, č. 2). Hlavní součástí mc
amor se
s. vJoannls,
krajinách
světívá
den sv.víno,rjež
jana v;v některých
obřad ,d,Bcne
cto trické liturgie jest kánon, složený nepochybně
847
em, jáhnem ktpl., jenž stal se později
vini,v quod
s. Johatsmiszamorem
vyskýtá
se
agenděp
1496 appellant“
(v. CKD 1903,
621 metrop. niccejským; druhý kánon složil hymno raf
až 623),v olompoucké z 1r. 1486) rovněž' l v agendách Josef (z. 893). Srv Krumóaclwr, Gótting. gel.
937 násl.,
cht 1905,
1904—1906
72. Bildmzyzr, Hagiogr _lahres
ticu1.PiovPar
“2(187)s
.52— 53 rituum
jest „Bene
pozdějších; v dogsud
platně „Čollectio
par Šeeiáen

Amorlnl Serafin, arcib. archivář, .rp.„ManuBale
dictío 0vínaiin
festo s.vyskytuje
_Ioannis Evangelístae“
aPsyche
se několikrát l na
Bolognes
“(vB
logr1857),d.ella
„L' archldlecesl
Archivio generale
arcivescoviole
křesťanských nástěnných malbách v katakombách storiicol.

akřesfaanských sarkofázích jakožto cizí živel
dcšššjtltp"m(t. 1856). Srvn. Huf/zr, Nomencl lll2
že ideou o zkoušce a o člstotě duše (Psyche) a
Amorlurii (Amori an. dioec.), někd. bisk. ve
žejlm spojení s Láskou (Eros, Amor) v blaženém Frygili;
(Series
9 Gamr
nyn. bisk.
tit. 447) uvádí biskupy z let 431
posmrtném
a ivotě
její naději
pos rrniáse poukázatt na osud duše
Amorrhejští hbr. “Why —
_obyvatelé hor) LXX
a_móratm— vykladači, tak zovou se původcové
stali-okřesfanského malířství zajisté 7. toho důvodu,

gemary (v.t

A

..

klínových
Amorbach, ben. opatství v dolních Francích vó fluoééuíog,
náp. etgyp v „nápisech
or“ , „ mara
Dle „Amurru'n
. 10'“
(v Bavorsku) nedaleko Aschaffenburku, zal. 734 pocházeli od Chanaána, syna Chámova. Dle Num.

Amort
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notítia historica,
dogmatica,
(Au
užšp Krista"
1735),
zúčastnil
se sporu
() auutora crítíca“
„Následov
spisy: „Scutum Kempense“ (Kolín 1725), .,nPlena et
succíncta íntormatio de statu totius controversiae
de auctore líbellí de imítatíone Christi inter Thomae
Kempensis et Gersonii personam“
725),
„Certítudo moralis pro Th. Kempensl“((1g_ezno1764).
A. byl rozhodným zastáncem pravomocí církevní a
odpůrccem gallíkaní smu & jans nísmu; v mo
lprobabilístous Srvn. llwl:r,Nomenc1. 1113
(1895),
301—201—2.seudonmeanaqu.Seppa(v.t.).

17 " „Amorrhe'
“,
1)0“.
Země jejich
rozkládala
se Deut
jiho
13“
ský“Zbydlíl
„na horách“
(srvn.
záp adněJ od Mr)tve
moře
e, ale byli ussedlt l zá
adně od Jordánu é(Joos. 51). Dle Amorrhe' ce Mam
Brea zván byl dub u Hebronu ((jen. 1 "',14'“).
Chodorlahomor se spojenci svými poraz_i1 A-é
Asason Thamar, t.j. v .n addi (Gen. 147). Ho
Spodin přislíbuje (Gen. 1510) brahamoví, že uvede
potomky jeho do země zaslíbené, nazývá obyva
tele jeji „Amorrhejskými“. Názvem tím byli tehdáž
patrně označováni nejen A. v užším slova smyslu,
nýbrž i vubec národové pocházející od Chanaána —3. 2(0Am
orth) Vavřinec Emannuee,l zprvupísař
a bvdlící na horách, tedy Hethe ští, Ferezejšti, He „practicus scriba“ » tak nazývá se v zápisu snatku

vejští, jebusejští (tak jako jm nem „Chananejcí“ svého s Lud.aDopitov ou r. 1768 v matrice oddaných
sv. Štěpn
—-potom učitel (hafak, Ruk. l, 14
náro dmsrvn.
odGen
Chaaan
3alána poch zející1'912rK
a obzývaiící
ní uymlem,
žiny);
ál. 21-.
,kněz katolický a katecheta“ ) v Praze na
Za doby Mojžíxovy2 b dlílí AoStake vaychodně od
Jordánu, řeka Arnoon d lila území jejich od Moab
ských, pohoří llermon od Sidonských; východně od
A- ch mezi Arnonem a Jabokem bydlili Ammonitští
(v tn. Hebreejští proti vůli Mojžíšově udeřílí na
A-skě, byli však od nich poražení (Num. 14 ,.srvn

Deut. a1“).
hona
OgaPozději
(Nu

řemohlí
dvavdobě
krále Josuově
a--ské: Se
1m).
Bylí-lí
zl.
obyvateli města mJericha, z Písma sv. nevvsvítá;
jísřo
jest, V
žeúzemí,
obývaliježměsto
Haj (los 73221
Gabaon
(o
59).
pozdějilobdržel
men
Juda,
bylo pět králů a-sk' ch (Jos 103'5): Adonísedek,
král jerusalemský
ham, krát hebronský, Faram,
král jerímothský, Jatía, král lachísský, a Dabír, král
eglonský. Tí poraženní byli od osue u Gabaonu.
\'e vojště Jahína, krále asorsk ho, b lí také A.
(osue 11). V době soudců A. tísnili1Daníty tím,
e zatlačovalí je do hor, obsadivše města Beth
samcs, Ajalon a Salcbim (Soud. lu) Tehdáž území

konci X\'.lll a na koncn x1x. stol., působil na škole
u sv. Jindřicha a potom u sv. t'
a, :. před
r. 1808
(toho roku
jeho, ježvdova).
uvádí
se
v zápisum
matrzeumsřelašnanzelkaa
jakožto

S ísek svůj „Pravidla zdvoří ostí ozpatrností a za
cování
raví“ (viaráři
Prazeepořičans
unA t. 202
malé 80)zdr
věnoval
ému Zýmy,
Matěji76tstr.
Svo
bodov1. V predmluvě prav
nedzzpočátku uve
dení pravídelntch škol podle svěřeného mně úřadu

učitelského zvlášnť

ojsem

zře
retel měl, ouétl

dítky k bázní Páně,njež jest počátek vší moudrostí
aumění, zdwřilosti, opatrnost1,přlvádětl, aby časně
věděly,
jak jednís 5prospc
druh mícma
opatrn
n,ě pokojně,
še
trně, příjemně,
Bohu
mile obco
vati mají, aby těžkosti, psoty a bídy, jichž pln est
svět, bnd'z podnětu svých vášnta náružívostí, uď
z nevědomosti potřebného poučování a cvičení své

A--ů od hor kmene Dan 51111310na jih až k Petře.
Saul žil s A-ými v míru (] Král. 7'4), zbytky krn nů

a-ých v širším slova smyslu oplatnýmí učinil
lom
moun (3 Král. 9m "- 2 Par.
olm A-ý-ch
klanět se Achab (3 Král. 2125). Ještě zaodoby F.Sdrá
šoxy (Essr.d 9)A
bydlí111mezi lsraelskými, kteří
jich dcery brali sobě za manželky. Zbožní však
1sracelitecštitili se A--ých, o čemž svědčí Ezechiel
(163“) pravěo hřišném Jerusalemu, že otec jeho
jest A-sky a matka Cethejská (Heth sk,á

A

Eussebius,

vynika
a'icl t seolog něm.,

řehol.kanovn. august, u. 16
692věíbermlihleuTólzzu
v Bavorsku, vstoupil 170
kl. ře
el.í kan aug.
v Pollíngu, od r. 1717 působil jako professor, vy
nlkl učeností; kardinál Leccarí zvolit si jej za

svého
theolgš'a
s seebou
íma;
vrátiv se
17 doa vzal
vlastijejoddal
se horlivé činností
vědecké; z 1775 v Pollingu.Dopisova1 si s pap.
Benediktem Xlll. a XIV., sv. Alfonsem, Concinou aj.
Jeho spisy z různ 'ch oborů věd tvoří takořka obrov
skou encyklope ii, : nich buďtež uvedeny: „No
ova
philoso'phiae planetarum et artis criticae systemata“
scholastíea“
(Aug„Theollo
17 2,ía 43sv.,
Bolomoralis
na 1753),
(Norimb. 1723),
eclectiea,
et
„Ethica christiana“ (Augšp. 1758), „Theo ogía mo
ralis inter rigorem et tamtatem media “ (2 sv., Augšp.
1757, 1758, 1777, 1785), „De revelatíontbus,v15|o

nibus et %pparítíoníbus
ex
Scriptura,
oncílils, Sanctísprívatís
Patríbusregulac
alíísquetutae
optímís
auctoribus collectae, explícatae atque exemplis
illustratae“ (2 sv., Augšp. 1744, v díle tom obrací
se proti zjevením Marie z Agredy v. t.), tlementa
Lris
canonici
et moderní“
(3 sv., vbilm regu
1757
errara
1763)„,veterís
Vetus disciplína
canonicorum

phia
ana“(s4
Wolfía
lariumPollin
et saecularlum“v(2
sv., ŠBen.1730),
1748), „Philoso
jludícíade
p ílosophiaeltleíbnítiana
(Frankf.
1746), „Demonstratio
critica relí physica"
oínís catholicae
nova, modesta, facills“ (Ben.
, „ eorlgíne,
progressu, valore et fructu índulgentíarum accurata

Obr. 167. Amort \'il.: Kristus na kříži.
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amortisace

volně na sebe neuvalily. Z ohledu toho přítomná jímž v tom bráněno není, na př. osobám fysickým.
A odtud, že statky ústavů církevních jen za ztíže
která ode
někdy sprostně
akratičká
beze vpravidla,
eho mudrování
dítkymne
slýchávaly,
také bez
a ústavy,)
pry
tuhá ruka
ných podmínek'
jsouež
zcizitellnglv;
oslovou
„bona umrlce
amor
vylíčení všech slov jsem vypp.sal
Celé dílk_o tisata,
1-ovo provanut_ojest duchem náboženským. Z jí tento jednou nabytý statek lkřečovitě drží, „mrtvá
ných eho spisků uvádíme překlad /. něm.: „Devíti nika“ (manus mortua).
optopojm
menování církve
denn; pobožno
tost k divotvornému a milostnému a ústavů círk. jest s hlediska národohospod. libe
ralismu, který) en v neomezené svobodě oběhu
obrazu nejbl. Pann'šych
a Matky Marie od Dobré Rady statků vidí nezbytný předpoklad hospodářského
v Genazzanu v klá
mu poustevníkův sv. lOtce blahobytu, výtkou církvi činěnou a pobídko utstátu,
Augustina“
: l'Fr.
Srvn. yvetta,(V Praze,
Rukověť
l. e.)eřábka,
14 'Mč
92,14333).aby tento obecnému blahu prý škodlivý statarísmus
cirkve stavěl, což dělo a děje se t. zv. z
—
4. Vilém,
sochař
v Kunldratic3i33ch
u Prahy
1864, učil
se učeskš,
sv ho u.strýce,
štukatéra amortisačnimí.
Má se jimi brániti a-i, to jest
v Olomouci, kde n: vštěvovaí také večerní škola vrozené právo cirkve, aby ústavy její, jsouce právni
řemeslnickou a nedělní školu pro modelování, již
mí osobami, zákonným způsobem směly nove'ho
řídil malíř Rabenal. R. 1882 vrá íl se do Prahy a vlastníctví nabývati, omezuje se buď tak, že získá
vání
statků
jistého
druhu,
zejména nemovitosti, bez
pracoval m. j. také v atelieruv Boh nircha a pro
prot. C. Kl.oučka Mez: pracemi jeho náboženskymí svolení vládního se nepřipouští, aneb stanoví se
řettní místo zaujímá sousuši „Kristus na kříži“ obnos, do jehož vyše ústa takové vlastníctví na
(dokončeno 1899, viz obr. 167), plod několikaletých
bývati omezov
mohou glittěrae
amortisationis).
Není
tedy
studii; o znázorněni Krista na kříži „| noéklikrát každé
I'll nabývaeiho
právammrtvé
ruky
se
se pokusil (vizere rod. v časop. „Dílo“ ll, 276.278). strany státt,u zákonem a K pods
dstatě jeho náleži,
aby omezoval hromadění vlastnictví v rukou církve
Dále buďtež uve eny jeho rellíeíy: půvabná „Ma a jejich ústavu respect. společností, jež k mrtvě
donna vs časop
ježíškem“
(vízzobr.276),
168),
sv. Ludmlla
(rea ruce patři. Dějiny dokazují, že tyto církvi nepři
prod.
„Dilo'
Kristus
(t. 280)
socha „Sv. ojtěch“ (víz „Světozor“ 1894, 565). znivé právni poměry ujaly se ne rve v zemích
Srvn. „Dílo“ 1110904), 260—266.
převážně katolických (na př. ve rancií, kde jíž _
mortlsaee, lat. amortisatio (umoření,umrtveni). :" 1594 meziísvobodami cirkve gall. Petra Píthou
lTechnícký výraz cirkevn. a státního práva pro lze čistí, že nemůže papež dopustiti bez svolení
přechod majetku, zejména nemovitého, ve vlast krále, ab církev ve Francii statků nabyla, pokud

níctví církve, aneb takových společnosti, které
ústavou svou zcizení jeho valne stěžují. Ústavy,
nadace a korporace církevní, ejež jsou bližším
podmětem vlastnického práva cirkve, nemohou
pro trvalý účel církve, emuž slouží, býti vydány

tomu va i zákon státní neb pravo obyčejové), a za
vlády panovníků
círk.l.,smýšlejících
,Ferdi
nanda
ll.. Leopoolda
'ler..)(KarlalV
Tato okolnost
však není, jak naivně zastánci jejich tvrdi, omluvou.
Vznikly ponejvíce z obav národobospodářských a
s ohledem na ímmunítu berní čí osvobozeni zboží
nebeězpečl ztráty, kterym každé zcízovánl více duchovního od veře“ných dávek. Tuto immunítu
éně hrozí
(víz alíenatio).
mravním
oso
ze zákazu Acprotonelze
1“ch tak těmto
volné druhdy církev bohat kompensovala ne en dobro
zcizovatí a v oběh uváděti svéc zboží, jako těm, volnými příspěvky k účelům státním Zdona gra
tuíta), nýbrž i péčícchudin
su,ko vydržovánim školství
a všeho druhu charitou (c. 4.
X. lll. 49), vždyť dřetní ná

rodohospod. politika přene
chávala starost o tyto věci
výlučné cirkvi, tak že de facto
nesla cirkev ve středověku
daleko více státních břemen,
řádné
ány.
než by dabšlobyly
ji
něsti,udklá
kdybv
To však nedoveldlo zaplašiti
obavy vlád před trvalým po
klesnutím sily berní, kdyby
statků církevních neomezeně
mělo příbývatí, a vedlok o
mezování nabývací schopno
stí církve a. z
e
zřídka yšak byla pričinou

zůákon

:: nedův ra, ba i

závist cirkvi nepřátelských
vlád. Politicky vlív ústavů
církevních se vzrůstajícím

majetkem přirozeně rostla
odtud snaha absolutistických
vlád, zvýšenou, zejména o
značné pozemkové vlastni
ctví opírající se samostatnost
těchto ústavů církevních a.
zákony zlomiti, aneb přede—
jití tomu, aby vzniknouti ne
mhla.
tak znenáhla vy

Obr. 108. Amort Vll.: Madonnu.

vmijelose problematické jus
amortísatíonís, jež 1. těc to a
podobných příčin dávalo vlá
dám právo, v zákonné ton-ně,

amortísace
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aneb nařízeními přcdpísovatí, že bez jejich svolení
nesmí se zcizovati tuzemské stat ky aneb kapitál
k ruce mrtvé. Dnes ovšem kdy neuznává stát
berní immunity církvee, aniž jest se mu báti jeji
u řilišené samostatnosti, nema'i zákony t ani
tohoto nejistého důvodu jako ruhdy, a do once
jim ho neskýtá liché tvrzení hospod. liberalismu.
ohledu národohh.ospod vlastnictvi mrtvé
ruk odporovalo zájmům státu. A proto také ubývá
zasřáncu těchto neliberálnich a moderním zásadám
o všeobecné svobodě odporujících zákonů. je sice
pravda, že vlastnictví rnrurtvé
nelze tak snadno
zciziti, jako vlastnictvi jiné; z koho však neplyne,

sidendi". Nabývacíáarávotu
vrozeno. nem
dánotaké
její
existenci,
a oněvaž státujesthoji neděkuje,
stát oprávnn je ztenčovatí. Jestliže však přece,
nabývajic a _sprawjíc vlastnictví, řídí se církev ne
přátelskými ]1 zákoo_nya aby sipro majetek svůj
státní ochranu zajistila, neplyne z tohoo, eb '
v principu uznávala, kdobby tak činil, zaměňoval
by praxi de facto trpěnou s právem. Třeba spra
vovala se církev podmínkami a z ůsobem, jejž
stát v nabývání vlastnictvi svým obgaanům předpi
suje, (přece
pokládá vždy
zák nya nepřivolíla,
., k nim
mž vý
slovn
v konkordatech
a smlouvách
za
nicotné z nedostatku jurisdikce státu ve věcech,
že bys etimo odiimalo veřejnému blahu a že by jež síeře jeho působností nenáleží, a za nespra
důchody-cjeho nepřicházely právě tak v oběh, jako vedlivě, poněvadž porušují i právo osobni svo
důchody ze statkův osob soukrom' ch. Ba dnešní bod občanův i právo církve, a to jak tím,že ne
národohosp. věda dokazuje, že pr vč při statcích, uzn vají cirk\e a jejich ústavů 7a schopné podměty
jichž hromaděnízákoonya brání, ako jsou lesy nabývací, tak i tím
m, enabývaci schopnost církve,
a polností, jest spíše obecně prospě ně'ším, jsou—
—1i ač ústavy jeji za osoby juristické uznávají, snaží se
omeziti. -—Opirajicccse o prá\o výsostni, z něhož
vrukou takových držitelů, jimž je br něno přiliš prý jus amortisationis plyne, záhy již zaačli ně
lě s nimi nazkládati.
roto již Hinschius kteří panovníci omezovati nabývacíschopnost cirkve.
zklop. dcrA echtswissenschaften
and) správně poznamenává, že Nejstarší příklad a. zákonů jest zákaz císaře Ni
oprávněnost zákonů a. se stanoviska národohosp. ceíora Fokv (963—969), kterým bráněno cirkvi vý
jest velmi nejistou Církev od nejstarších dob
chodní
vlastnictví
všaknabývati
císař Basil
11.2ase bez
r. 987svolení]
odvolal.vládního,
Na zá
přísně přikazuje správcům svého jmění, a zákony jejž
se za nejstarší zákon tohoto druhu
ty dosud jsou v platnosti, aby používali ho ke padě pook
konání dobra, a to nejenkkúčelům náboženským, zákon ]indřdicha 111.,krále anglick., z r. 1225a zá
nýbrž i k účelům světským, obecně užitečným, což kony některých severoitalských měst 7. téže doby,
dle svědectví dějin bylo vždy svědomitě plněno. odkud razily si více méně modifikovány cestu
A proto jest mezi vlastnictvím osob světských, na celou Evropou. V Čechá
hách mluvi zemský soudní
hromaděným všemi prostředky v rukou několika řád z leta 113650 satrěm zvyku, že církev ne
h ,zněhož nesstaví se pomníky dobročinnosti, movitých staltků anioujednáním mezi živými ani per
mrt\u'ourukou, která snaží se jen stáv aiíci dovo actus mortis causa bez svolení královského zi
lenými prostředky udržetí a prospěti tim obec skati nemůže. Edikt císaře Karla lV., vydaný před
mu blahu ve větší míře, než kdyb volnému
1,373 jímž zakazuje se duchovcnstvu nabyvati
oběhu přenecháno bylo, nesmírný rozdil. A kdy bona nobilium bez svolení královského, jest v roz
bychom i připustili, ač dokázán jest opak, že by
oru s konstitucí téhož panovníka z r. 377, již
nabývací schopnost církve byla snad do jisté míry sněm kostnický v 19 seděni potvrdil, ve které opírá
státu nebezpečná, neplyne 7.toho ještě, že by státíi se snahám německých knížat omczíti zák on a- mi
náleželo právo schopnost tu omezovati, a nezmoc
nabývacíZschopnost
církve. V K.
knihách
.1499) opakujeV.
zeeVšhdevaterých
otěž,
ňuje ho k vydávání zákonů v oborech, které do (V1.22.
týkají se cn cirkve, jež je společností na něm ne když praZvi že at náleži ezcizovatel aneb pořizo
závislou. Jako nepřísluší mu právo omezovati v na vatel jakémukoliv stavu, nelze. mu bez svolení
rtvé ru estatek zcizovati. 7ásada
bývání statků společností laíkálni, které uznal za královského k mrt
osoby mravní, jakon
prárva toho vůči rodině
od dob korunn
husitských
hájená, est
že“statky
církevní zem
jsou
mni, naša
i do zřízení
aneb osobám soukromým, tak, chce-li býti spia\e statky
dliv,
nesmí sicírkve,
právo nesmi
to osobonígatiani
oproti
ním osobám
mchovati
se mrav
jinak,

skych z r. 1500 (či. 457), 1549 (č1.A.19.)

a 1564

(či.
t), čimž
omezovánonýbrž
nejennedopoušténo
svobodné naklá
dání11.tatky
církevními,
také
než k jiným Dovolávajispolečnostem,
s církvi
srovnávati.
-li sekterých
zastánci
a. zákonclnze bez zvláštního povolení královského darování aneb
důvtipečně toho, že nedotýkají se tyto zákonju' jakékoli zcizení statkú k mrtvé ruce. Vc zřízení
zem.
upouští se již od nazoru, že by
vlastnictvi církevní v echách bylo statkem korun
přímotvrzení
círk.
ústavů,
nýbrž
dísposični
schoošnosti
státních
občanův
oproti
církvi,
zapomínají,t
(:kvoyl'ním,aavšakz kza nabývací zase se zde opaku e a
vraci
jejich
sám
text
zákoonůa
nost,
y princip ten sprrvávným byl a státlu k odkazům učiněným mrtvé ruce, jeež by obná ely
kopm iš., žádá se výslovné svolení krá
vtéto příčině autorita příss,lušela že mohl by uči pře

nlitio_právu
íllusorní přirozeném
nabývací scho
nostkém
cirkve
vůbec,
jcž
a ožsk
náleží,
a pro
bi siti ji jako v dobách pronásledováni za společ
nost nedovolenou, což nikdo rozumně tvrdi ti ne
může. Zákony těmi odporuje stát sám sobě. Ncbot
prohlašuje jimi církev za příliš konservativni, jež
statky jcn hromadí, s druhé strany však rovněž
svými zákony omezuje jeji dísposíčni schopnost,
prohlašuje ji zase za neschopnou jmění své spra
ovíat a v_nucuje se ji za opatrovníka, ab
vfastnictvi jeji se nerozpichalo. Z těcino a jinych
ůvodů neuznává církev a všichni uvážlivi státníci

lovsského. Tytéž zásady má i právo městské, zaka
zujic zcizování nemovitostí k mrtvě ruce, nikoli
však movitostí. Tak lze čísti ve výsadách jedno 
tlivých
měst českých
(viz Emler,
Čelakovský,
Codex juris
munit. Regesta
í. al.). íll.č18hz.3,
Žetěc

a. zákonů

valně dbáno nebylo, dokazují častg

jich obnov a ]interpretace, na př. za Leopolda I.
1660,a 1Karla
0,173VI. (r.
atd.,1716,)
zlejména
vsak za Josefa
(1706)
jež reskriptem
MaríeI.
Terezie ze dne 14. července 1753 znova byly při
pomínány. Jako u nás tak i v zemích rakouských
pro a-i jisták omezení,
jež vvydal
příčiněžnabý
\ání ncmovitostí
mrtvé ruce
již před
zákonů a., nebotc irkev jsouc vnější s olečnosti, platila
má kexistenci své časných statků potře i, a jsouc rokem 1311 Bedřich Sličný a která Albrecht 11.
dokonalou, na státu nezávislou, juristickou osobou, 11340)rozšířil ína statky movité.jednotné úprav\
v zemíc
ch habsburských
má vrozené právo statků nabývati a je spravovati. dostalo se zákonůma
A proto zavrhl Syllabus pro
„Ecclesia non za Marie Terezie, kdy zápověď a- e rozšířena také
habet nativum ac legitimum jus acquírcndi et pos na věci movité, pokud tyto měly býtí jednáním
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Amorževsklj — Amos

Amos 1. 01132, nesoucí, obtížený, LXX 'dmóg,
bezúplatným
omezil
pattentnazecírkevní ústavy
srnappřen7eseny.Zejména
71 věno kandi
dátův a kandidátek stavu řeholního, záhy však pro třetí ze dvanácti menších proroků. Pocházel z mé
celou řadu klášterů, zanášejícich se vyučováním stečka 'l'hekue, od Betléma judova as dvě hodiny
mládeže, povolen výjin1ky.A. zákony rakouské na j1h ležícího; jak sám píše, byl pastýřem ovcí;
zůstaly ve značn m rozsahu svém v platnosti až od stáda povolán k úřadu prorockému odebral se
odob konkordátu, kdy čl. 29. stanoveno, že clr z jihu na sever do Bethel, předního sídla modlář—

ství a lžiproroků. Prorocká jeho ůsobnost spadá
kev jakýmkoliv
zůsobem
jmění
volně může zákonitě
nabývati,adaovollenýmřá
ů nábož. vobdbu Jeroboama ll., krále israe ského, a Oziáše

(Uzziáše, Azlžriáše), králejeudského, asi v léta 8110
až 783 pře
edKl_r., dle jlnýchuudálo se povolání A-ovo
př. pře ako
sta1šicth dob
a Eliseus,
volnost propůjčuje41ř
obcím
zevangelickým
18.
to dobcís.
slu iatent
po ar. 760
krátce
tím zaOscáš,
iA.Eliáš
p_roti
zlécmu
kládatiua. 1zákony \ zakousku za zrušené, aniž duchu časovému neolnožeuěa vystoup'l a přes
na tom cos měnil čl. 6. zákl. zákona o \šeoh. všechno křivé žalovánl a pronásledováni Amasiáše,
právech státních občanů ze dne 21 prosince 1867, královského kněze béthelského, úkol svůj V\konal.
dí—lí, pro mrtvou ruku lze stan0viti z ohledů Po návratu do Thckue sepsal promluvy sve ve
veřejnéhopdobra omezení _nabývacího práva nemo
s,kuXIII.
jenžstoletí
v naíšv devět
biblí proroctvím
A-ovvšm
sluje
od
kapitol se dělí.
rorocká
vitostí, poněvadž tento predpis pouze v principu aspis
kniha tato obsahuje úvo
.
němž jest
možnostnestalo.
vydáníTím,
takového
zákonal .stanoví,
coždnnsee proroctví proti pohanským národům a prot1]udsku,
dosud
že článkem
zákona ze
a dv adí 11y: díl r\ ý (k. 3—6)se čtverem úchvat
7.
18740byl
zrušen
ákonkoí'dát,
jak
se května
někdy za
mělo,
u nás
zák nyaneožily,
,jež jim
ríši (k.
ísraelské
a jejímu
hlavnímu
městu,řečí
a dílprotiu
dr hý
—59) pěti
vlděniml,
zná
druhdy za své ovzaly. Z 931. téhož 0zákona správně ných
zorňujicími postupné klesání a konečné potření
opak min.nařízení13.1858
toho se dovozuje, naebot po smyslu
tohoto
jest
55
.dosu království hřešícího. V doslovu těší věřící a kající
lsraelil spásou v duchovním království Da\ídov
v platnosti
toho
i odstranění
zá jež ml ost Boží zjedná pro všecky národy. — Ná
konů
(srvn.a onásledkem;'
o. z.
9pozn.
ve vydáníu.Man
zov
O nabývací schopnosti círk. ústavů v Ra stin hlavních myšlenek jest tento: Bůh nejvýš spra
vedli\ý tresce pro hříchyvšecky národy: nejen cizí
kousku platí
dnes —.,6
všeobecné
obč. lid syrský, lilišlinský, foinícký —í příbu7ný lid idu
zákoníku
( tedg'y'ň
538.a zálsad
')..,)rak.
pokud
emjský, ammonltský,m
ský — ba i bratrský lid
církevní
tomutoodstavec
principua. samy í1eodpo
rují,
“ak pře
to pisy
otvrzuje
zákona
1hreš1c1královstv1
7. kv tna 18 4. (Srvvn. čl. equivalent po latkový; VdSkyíšcjistě potrestá
mulvách
dokaazuje A.israelské.
mužům
Kah!, die dent. Amortisationsgesetze,
ilbingen ženám vhlavnim městě, lidu poddanému a vrchno
1880; Srlózmagel, Lehrbu ceshd
HÉSI-i stem zcela zasloužený trest Páně. Pro náboženskou
Gran, Lehrbuch des kath. KR (Vídeň 1894) str. 67, a mravní skleslost padne dům israelský, aniž po
374n ;Ferarz':,Prompta bíbl. canon.,v. amortisatio; vstane více! Patero obrazův objasňuje pohromu ze
Henner, Or
zákonech amortisač., Praha 1892. sever u 2 Assyrie hrozící. Nejprve kobylky, pak
Komentáře kaX. 111
49 a v.)— 2. A. listin,
oheň naznačují pokutu; na oroodování prorokovo
též mortiticatio, je soudní řízení, kter' m se zru Bůh ještě shovívá. Tu však stavitel nebeský od
šují právní účinky ztracených listin,aay jich ne kládá z ruky své lžíci zednickou, pro nepolepši
mohlo býti použito na úkor majitele, ktery je ztratil. telnost lidu i vladaře ponechá říši israe skou bez
K žádosti amortisanta vyslechne soudce toho, kdo přispění. Po epísodě s Amasiášem (710-1' koš na
je v listině závazným, a uznává- li závaznost svou,
jablek a naznačuje,
že potres
lsraelstánjiž, zedimršil
vyzve ediktem ty, kdožb y listinu v rukou mití česaných
míru nepravosti
zralý jest ku
mohli, aby ji do roka předložili, jinak že by ža ne pro utiskování chudých znesvécovan15\átku líchvu,
platnou pmažována byla a v davatel že nebude lakotu a modlářství. Proto Bůh sám již již sestu
z ní více zavázán. Uplynula-li lhůta marně, pro puje na oltář béthelský s mečem v ruce potrestat
hlásí se listina za neplatnou a v jistém směru za všech hříšnikúv. „Aj, oči PánaBoha proti králov
stupuje ji a.
či lu'no/ova'm zna st\í hřešícímu'CDoslov těší zbožné lsraelity: Však
mená \ národohospod. smyslu postupné plnění zá docela ne'/.etru domu jakobova, dí Hospodín“.
vazků pravidelným odpisovánim aneb uplácením Zbytek zachráněných bude na milost přijat v bu
jistiny ejíž postupné umořováni děje se buď na doucím stánku Dzuidově, v němž spása kyne všem
prospěc věřitele (při kapitálu společenském) aneb \'ěřícím a kajícím národům. J_est tu_předpověděno
na prospěch dlužníka (pri jistině zapůjčené). jed mlš1re1nc1rkve —Slo A--ův jest sice jednoduchý,
. ,imperitus sermone",
ná-li se o a. kapitálu, ukládají se z výtěžku jisté tak že sv. jeron moonmě
obnosy (kvoty amortis. ), jež slouží k hrazení opo
ži\ý4, a7)vele
ný, mtak
"Augustin
christ.
co do
uv žed|s_v_l
.Pav10\i(depodoctr.
bok
třebovaného kapitálu a jež se odn ho v účtech ale
nařízení
2 13.ještě
čna 2118158ášlěo
. Plodobno1
znáisada
ta později
čbílaz l1vyl1láše11a95.

odpisují. Umořování při ka itálu nspolečenském
(na př. společností akciových děje se zakupová
ním vlastních akcii neb obligací. Zápůjčky se amor
tisuji buď každoročně vylosováním dlužních ůpisů,
aneb tim, že dlužník vedle úroků platí dle amorti

sačního rozvrhu jistous slátku na jistinu, což do
hromady tvoří annuitu. ento způsob est při zá

sta\í. -—V Mart. R01" přiljommíuáv
se památka .4--ova

dne 31. března těmito ovqy: „Thecu ae in Palae
stina sanctiplagis
A. proFheta
sacerdos
frequenter
a flinit,ectquem
filiusAmasias
cjus Ozias
vecte
pe1 tenipora transfixit: qui postea semivívus in
patriam devectus, ibídem expiravit, sepultusque est
cum patribus suis.“ \' církvi řecké koná se památka
A-ova 15. čvna. Výklad ,l--e jest od Knabmbaucrfz
S. ]. v jeho
„Commnentarius
in prop
as knih
mi
nores
,33 díle
—356.
S
S: did/řek,
Úvod eat
do

půjčce hypothekarní obvyklý a nejmenší míra umo
rovacích ročních kvot obnáší u nás zpravidla 1 aneb
750/0; dlužník však má právo dluh svůj ve větších
libovolných obnosech umořovati. Každáa aktkapl
.álu či dluhu děje se dle plánu předem určeného, sz 381—386 _ 2 Wigo,
který stanoví splátky pokud možno mírné.
dz.

Amorževsklj 'lheodosij,

LXX Janás—„otecpro

roka11,ls2aiáše
Král.
19? 38').
90, 201,
2622,syn
321“Na
3?
rus. missionář v Pe— ls.
13',(4201,
3722',
— 2Par.
3. Ano/_,

kin
ngu ". 1758. S). lstorija pekinskoj missii v rkp. humův, otec Matatiášův v genealogii Pána ježíše
(Luk. 25).— 4. patriarcha jerusalemský
(Výpisky vyd. v Sibílskérn \'ésln. Petr. 1818).

Amosa —' amovibiíitas
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594—602 (Níkefor Kalllsti nazývá jej ,Nsauwg“), nichž v první řadě o to jde, dostiučiniti uraženě

ač
sámmnichů.
zprvu byl
pozdiětjíjevil se jako od
půrce
— opatem, mos

spravedlnosti (poenae vindicativae), patří a. jest
to odstranění duchovního, neob ročn,íka z církev

Amosa, Mr |131.. se členem HB DÚ, LXX ního úřadu za trest soudně

rorkázané viny, aneb

město v území kmene Ben jens jeho přeložení0 z téhož ůvodu na jiné horší
. obioči
.
oneobročnik7y tím,
držitele
translocatio(c.
.56;čím jest
.C. plro
1.6
.7
tm amoce, jež jest nejčastěji jen
ét
jBaminNíijsos.
1820), severozáp. od jerusalema, nyn.
Amoslté, strana Bratrská, jejíž původce přesazením z trestu, nikoliv úpln m odstraněním
z úřadu, nebot' pak nutno již muviti o sesazení
os, byv příslušníkem jednoty od počátku,p
horšil se novotami v ni zaváděnými za náčelnicptví z úřadu (depositio), třeba lišiti remotionem
br. Lukáše. Proti starým zásadám, aby čle
en bratr oeco n om i ca m, jež jest mímosoudnim přesazením,
ský nebyl účastníkem moci světské, n'eužival meče které stalo se cestou správní a nemá trestního cha
a nekonal přísahy, na sjezdě bratří v Brandýse nad rakteru. Účelem jeho jest prospěch osadyy, res
duchovní správy, a církevní představený řikro i
Orlicí lze
r. 1491
prijatoúřa(310
za pravidlo,
že se
v ne
zbyti
přijmoutt
světský
aneb dáti
ve k němu na př tehdy, nedopustíl- —11se neo ročník
'.1_utuxq', A. 'A;waá,

službu vojenskou. Amos
sháje starověrstvi, ziskal nějakého přečinu vubec, avšakn na osadě vznikly,
přívržence v kraji prácheňském a klatovském a třeba bez viny jeho, takkové poměry, že dalšipobyt
uvedl na svou stranu ibratrskěho biskupa Matěje a působnost jeho byla by, ue-li se škodou věrících,
z Kunvaldu. Společným přičiněním jejich usnesení aspoň neúspěšnou. Třeba tim duchovní trpěl, což
brandýské bylo zrušeno, a správajednoty vložena do není však účelema-is oeconomicae, nebot'nemá
rukou údův orthodoxních. Avšak později na sjezdě charakteru trestného, jest se mu tomuto správnímu
konaném v Rychnově r. 14 :) zase na vrch přišla rozhodnutí biskupovu podrobiti a rekurs není možný,
strana novotám nakloněná, načež Amos zbaven byv
poněvadž jest ad nutum amolvibisíis.
uič
účastenství ve správě, odštěpil se od jednoty aza žádá spravedlnost, aby dos
lcžil tak zvanou Malo stránku, získávaje další mista rovnocennéhoO(S. C. CsIaSJVISL1896).újředná--li
astni, jež jest in odium delinquentis,
stoupence v jihozápadnuiclsi Čechách a na Moravě. se o a. vlas
Pokus o narovnání učiněn
ný na schůzce popřednikův majíc podkladem nějaký přečin, pro který sice za
obou stran v Chlumci nad Cidlinou r. 14965 ene veeden býtinnemůže s klerikem kanonick' proces,
zdařil. Amos slovem i písmem brojil potom proti ktery však je příčinou neúspěchů jeho úrední čin
jednotě až do své smrti r. 1552. Kromě polemických

nosti, jest nutn_o, jelikož jedná se o přeložení
z trestu, aby vina jeho byla sumárním procesem

traktátů sepsal pojednání o původu jednoty bratr
ské, jehož obsah, na díle s pravdou neshodný,
znám jest ze stejnojmenného spisu br. Lukáše. Pro
nedostatky ústředního vedeni Amosité záhy počali

na jistokpostavena,
Cprávě
obtočn
u('.2
.lll. talk1jako při' transíokací
6. q. 7.)

ikulášeačvyslýchali administrátoři a mistři pod

amovibilítas (srvn. čl. ad nutum amovibiíis).
K pojmu církevního úřadu mezi jiným náleží per

Má-li sitát pri provádění tohotlo1víndíkativniho trestu
2. zák. ze ne 7. větna
se různiti a drobití. Někteří z nich užívali přisíuhy spolupůsobiti, jak dle
kněží, S\ěcených vzkládánum rukou od laiků, mu 1874, jeedná-li se o sesazení aneb odstraněni reni
za írali potřebu a oprávn etnos stavu kněžského tentního kleríka z úřadu církevního, činiti slibuje,
jest třeba, aby byl za to církevním představenym
V rzkze
přebývali
dva ze Uezdě,
čtyř kněží
Malé stránky:
janK
anle
e,c nožiřna
aMikkuláš
vře ožádán a sesazení stalo se řádným procesuálným
tenář na Novém M.ěstě Onen zjednávaje proselyty, řízením a rozsudek ani se zákony státními ani
překřtiíval je a ve společnosti druhů ve víře o s předpisy církevními nebyl v rozporu. Přečiny, na
svěcoval v dřevěném kalichu víno a žehnal chléb, něž a. stanovena, jakz
ojmu
amtnco,co nej
i rozdával lidem po domech; tento směl toliko ká úžeji souvisí s úředními ppovinnaostmí kleriku ne
obročniků.
Sdt.
zati. Když roku 1524 proneslo se na Kalence, že
Amour St. v. Vilém.
e sektárem, b 1 uvězněn a pak vyhnán z mčsta.

obop;n
ž1p5ro kacířství byl odsouzen
upáenímač(r.1.vzyznáni
viryjeho k smrti
že

;

subjectiva,
t. j. církevní
doživotnípropůjčen,
propůjčenínemůže
úřadu,
že ten,
jemuž úřad
Amosité smýšl5eli o velebné svátosti jakol Zewin paetuitas
":H
gliáni; jinak s Bratřimi zamítali nauku o přímluvě býti
libovolně odvolán, leč jen z důvodů kano
svatých aočoistci. Kalenec uhostil se na Moravě, nických, t.j. přesně právem vytčených a kanoni
procesem dokázaných (c. 2.
01.0
kdež založil a řídil sbor v Letovicích. jak se zdá, ck
pracoval i v jiných obcích, neboť po r. 1540 naz ý
těchto trvalých
úřadů manualía,
(beneficia perpetua,
titulatoa)
lišiti beneficia
která rovněž“
vali jej hejtmanem Malé stránk y. Prudká povaha dlužno
jeho partrna je z listu proti Augustovi, v němž vy objektivně trvalá, nemaji však trvalosti subjektivníu,
týká boleslavským bratřím, že vzdálili se od prv_ a proto vlastník jejich ne'sa beneficiátem v kanon.
ních zásad, že shromažďují se v kostele, maji smyslu, ze spraavedlivé, z konné a rozumné příčiny
mma o
zvony, oltáře, kazatelny, svíce, kalichy, po,sty kdykoli muže býti odstraněn; jesta
S\átky, a hašteří se jako mistři. V učení () přiro víbílis. Sem patří mista kaplanů a zástupců fará
zenosti Kristově Kalenec zašel až v arianismus. řových, nejsou--Ií stálá, administrátoři, faráři mis
Poslední zmínka o něm jest z r. 1546, kdy zani sijní, exposité, kaplani, administrátoři íar inkorpo—
rovaných a beneficiáti úřadů manuálních. Správcové
sgllii'
i zprávy
o Amosítech.
Srvn.
Ge tito, byt i titul faráře měli, nejsou faráři ve sm slu
ichte
der behm.
Brúderí. str.
67, Gindd).
216; Barta
.stavaKronika pražská str. 76, 243 nn.; Rezek, Dě kanonickém, leč jen jejich zástupci, a tudíž o vo
lateíní. Tak0\ými jsou i faráři desservants na
jiny
prostonárodního
hnutí str. 15; Winter, [;Život sukkursálních farách ve Francii, Be
církevní
str. 49n
elgíia na levém
Rýuna, kteří na základě or anisačnich článků
mostazo, de,nFrant., špan. právník, r).“„De

—63)z r. 1802nohé
causis piis iu genere et in specie libri octo Opuus
quidem perutile non solum judicibus et visitatori'ou's fary nezávisle na řádnýnčh faráříclttc(kantonálních)
ecclesiasticis, verum ctiam secularibus ecclesiarum spravují avšak biskupy jsou odvolatelní.
jejich měl se zabývati, dle postu
tuíátů biskupů fran
rectoribus,
et advocatis" (2 sv., Ben. couzských,belgick'chaněmeckých, snčmvatikánský,
1698, Lyon confess7ariis
11
"00,
amotio (také reemotio—
_ sesazení, odstranění). dosud však rozře ena není ( artin, Concilii vatic.
K církevním trestům, klerikúm jen vlastním, při documentorum collectio 172 seq..) i na titul ma

400

Amoy — amplius

nuálnlch beneiicii lze udileti svěcení, jsou-l-ik vý-_ velikost dobra nebo zla, účinek jiste pravdy na
živě dostatečnáa
ostane-li se jich
hkandidátovi
neodvolatelně. (Srvn. Hefner, Kath. K.154 blahot nebo neblaho, spásu nebo záhubu člověka,
oabžye sebymocně
doráželo
cit aneb
vůliproti
sluchače,
se rozhodl
ro na
dobro
K. Ř2 ,)
— Rozeznáváme rozvod 5 cm' a věcný. Rozvod
Sá'gmůller, Lehrbuch des klathol.
slluovný zůstává při jedné a t že věci (pojmu,
Amoy,1
apošt.
vikariát
zřízený
1883,
zahrnuje
ostrov ormosu a jihových. část čínské provincie pravdě, myšlence), alle vyjacřuje ji několikrát po
fu-kientskě, náleží k missii dominikánské; naaFor sobě jinými a jlnýmis lovy nebo větami. Druhy roz
N< _..

mose
jeest 2143bratříl
katoll.aikově, atce
chumelnů,
missionářů,3
27r
'e nic, 12
27kn
mis

voduslovnéhojsou zvláště:Souznačnost(s yno

nymia), uhlazýení
(expolitoion,
opis toliko
(paraphrasis).
Rozvod
věcn záležív
, že:
se užívá
sionářských štaci, 18 kostelu a kaplí,o7škol se 116
vlastnich
nebale
obraznych
(tropických)
v ostatní části
vikariátu
j st 4225" ichž
_kat
o.,11 několika \gram
ŠŠOŠkatechumenú,
14 kněží
missionářů,z
a povaze
věci.
že vyčítají
se části
celku, okolnosti, příčiny a následky neb účinky, že
domorodec,
13 řeholnic,
55 katee histů,
štaci uvádějí se podrobnosti a protivy, věci podobné a
missionářských,63
kostel
elayakaple.
27 ško7105e407
nepodobné, žeepostupuje se od menšího k většímu,
žk y(Kran,
Kathol.
57). od slabšího k silně'šimu. Z rozmanitých tvarů roz
mpa
och si\tissionsslatistik yrr1908,[
ios u55,1636,
vodu věcného zvl ště důležity jsou v řečnictví:
vstoupil
sjež.z. 17
1652,; .r).
byl „Cursus
prof. theol.
ve Po stup k většímu a sestup k menšímu
Š.t Hradcido&Tovar.
ve Vídni,_z
philo
sophicus
ad telic m (Vldeň
in vňita674)
publica
progressum
breviter digrediens“
„Axiom
aphl
loso hico-politica' (t. 167 , 2. vydn: v Sgltcpurku
6175,
raxis geminae devotionis in magnum ln
diarum apostolum D. Franciscum Xaverium“ (Št.
Hradec 1685.
Ampelius sv., mě. v Karthagině za Diokleciána.
Mart. Rom. 11.
Ampelus sv.,unrnč. v Messině Mart. Rom. 2).

(ellimax,aantticiimax),
s rov n á nížcomparatio),záv
p roti

ad
ntlthesis), náhrn
congeries)
Ervořstedečný,
a. — představp
ětšimu a sestupřečnická
k menšímu jest řada
ostupuě umcnějšich neb naopak postupně slabších.
rovnání řečnické klade naproti pravdě, kterou
živě představiti
jinou
pravdu pakd
poddobnou
vůbec
uznávanouchceme,
za důiež
tu; odtud
ovozu' ae
se, že pravda v řeči předkžládanájest mnohem větí
a důležitější Srovnávání dvou ředmětů (pravd),

list
t.zop „tMessanae
Ampelle
ajl“. in Sicilia sanctorum Martyrum
poájednotlivých,
za sebou
kladenýchslove
čle
mérte Andrě Maria, vynikajícímathematik prováděné
nech nebo známkách,
výjevech..
.podobných,
a přírodozpytec franc., n. vLyo ně 1775, z1836. parallcli ismu s; jsou--li znaky, členy,výjevy .
odo náboženství A. prožil pyeriodulhostejnosti, prolivny,slove grotiklad; jsou-liprotlvy vproti
sestaven vellce jest
vzdáleny
od sebe, ktery
slovne
po opětném
přilnutí
ku křesťanství
pak ěopět
pe kladu
aradoxon.
druh rozvodu,
riodu
mučivych
pochybností.
Ale prvěá
v době
svých skvělých objevů byl zase horlivým a zbožným rečník úsečné, veázněníl krátkém a důraznénm, ráz
esfanem a zůstal jím až do smrt i. Srvn. Kmller, na ráz, předvádí posluchačům myšlenky, ze kterých
Das Christentum u. die Vertreter der neueren Na když pojaty byly, skládá se úplně poznání před
turwissenschaft (1903),79 Kadeřávek,Padesát pro mětu dle celého významu, celé důležitosti a veli
fessorů vysokých škol, upřímných katolíků z XlX. kosti jeho (Ri_m.kap 9. dovozuje sv Pavel náhrnem,
století (1904
—G.
že Židé sami jsou příčinou svého zavržení). Závěr

prostředcčný

(ratiocinium)uvádí okolnosti,při-_

amphiboiogiav. aequlvocatio.
činy, následky a cokoli s předmětem souvisi, jej
amphi
alus (amphimalus)
círtkvi provází neb následuje po něm — a 7 toho
doby
předakarolínské
název ksvgallikánskěm
S

označoval se také mimolitur ickýi plášť duchovntílch uzavírá () velikosti, důležitosti, prospěšnosti, po
a5 mnie
rvn. Hra-un, ie liturg. Gewanduung třeběa
p. účr_esba
řečnickápredustav
pravdu,
so,bu t.děj,
čkny velmi
zračitě a st ěe stránk,

15Amphilochiusv. Amfilochius.

amphiologia
v. ae 1.11
vco atio v Anglii (Yorks
A,mp1etorth benedikt.
opatství
hire), zřiz. 1890, krásná budova klášterní dokon
čena 1897. Při klášteře tomto jestkve toucí vy
chovávací ústav pro hochy (college) V kuláštere
žije 15 kněží. Bibliotheka klášterní má 30.0005

Ampliatus
(Auniíag
sťan,
jemuž sv.
Pavel

v„I.lmhamgm),
listě své
křímskýkře
Řím 153

nické obzvláště
kresby jsnu:
očit obrazivost.nDruhliy'
zobraze
ktserá
zaměstnává
re
a vidění
(\'isio). —Viz
Obširnějinveíšnihoách
oposis)
rhetorice
a h0miletice.
zejmena
c/zta
Homiletika; Yungmarm, Theorie der geisti. ered—

samkeit; Sdrlmuger Abriss der Rhetorik; Becker
S. j., Praecepta eioqueentiae; Meywberg, Homileti
sche u. katechet. Studien (1908),77.27
5Mdpi;.

ampllissimus (suRerl. lat. an_1plus);ll
slovo to bylo
vzkazuje pozdravení slov
„Pozdravte A-a-, mně
vysokýc
řimskýchkapitol,
za dobyna po
hanské; již
nyni
užívá se úřadů
ho v titulatuře
př.
v Pánu nejmilejšiho“. Byl to nepochybně muž 0 ši titulem
řeni evangelia zasloužilý.
inak nic o něm není „Reverendissimum, illustrissimum ac amplissimum
známo. Snad jest ídentickys
jehožh rob semperque tidele capitulum Sacrae Metropolitanae
nalezen byl 1881 v coemeteriu Domimtillině (Srvn. Ecclesiae Pragensisf, „Reverendissimum, amplis
Cabral, Dict d'.archěol chrét. 1,2171—1721). Mart.
regd
Rom. 31. října: „Eodem die sanctorum Ampliati, simumssac
Eccl
ap.antiquissimum
ettri ei Paullcapitulum
nšVysehr
rad“;collegiat.
jedno
Urbani et Narcissi, quorum meminit s. Paulus ad tiivýmsčienum kapitol metropolitních dává se někdy
Romanos scribens, qui ob evangelium Christi a titul „Ampiissime Domine“ při osloveni ústním
judaeis et Gentilibus caesi su
místo obv klčho „Reverlendissime Domine“, jehož
v přípisec zpravidla se uživ
ampliftkace řečnická, rozvondřečnickš, jest živé
amplius, dodatek v některých klausulích a vý
aposluchači
důrazně předkládáni
u elem,
byli dojati, pravdyabyzavtím
srdci
jejich byl nosech kurie římské (afíirmative et amplius —
negative et amplius), jejž dlužno doplniti slovem
vzbuzen cit neb attekt libty, ktt_erýž by vůli naklo non a mi
ur a jenž značí, že kd žzáieži
ňoval
dobru,
neb
laffe tneliby,
kterýž
by svo tost kongregací at kladně ať záporně po bedlivém
bodnouk vůli
odvra
raec10
za
po
ostd
tatě svéjest
podrobnější a důraznější vyjádření myšlenky a zralém n\ážení v plenu byla rozhodnuta, nemá
býti
napříště
žádost
taková předkládána. Tak roz
(nejčastěji pohnutky, motivu
u)za tím účelem
m, aby
Vj'sHtala důležitost jisté pravdy, jistota, blízkost, hodlla též posv. kongregace koncilu in una Ache
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ampule — Amr ben Mattá

runtin. 22. dubna1882 v příčině žádosti za uvedení
v předešlý stav (restitutio in i_ntegrum): „Agittn'
in casu de consequendo remedio lLll'lSextraordi
nano, quod communiter audit restitutío in int_egrum:
nam sententia, cui S. ongregatio apponít illud

(Exhort. ad vírgines c. 2. a při zmínce o hrobu

sv. Gervasia, Protasia a

azaríaazdí „Ossa omnia

integra, sanguinis luri
r1“mum a „sanguine tumulus
madet“ (epist. XXI, 2, 12); zvláště však dovolá

slov habemus
sv. GaudeGervasium,
ence z Brescíe
(: po atque
410)'
Postseipsos
Protasium
amplius, sortltur etfectum rei íudícatae, ita ut vaní
beneficium novae auditionis non concedatur nisi Blazarium beatissimos mur
prius cvidenter demonstretur sententíam iniustam tyres. .quorum san inem
tenem
muus
coleectnm,
esse, sive quia talsís innixa documentis, sive alia
nihil amplius requirentes; te
exampu
ratione“
(Lá'mmer,
slkath
R. 341).
ule (am
uall lnst.d peo
a, mpollaaa,t
nemus enim sanguine m qui
urceolus),
konvička n. lahviclel(zvl. plochá) ze testis est passionis' ( erm.
skla, hlíny, alabastru n. kovu, často umělecky vy XVII). Chemické prozkou
na víno a vodu ke mšiss.v (viz
mání některých a. není dosti
vičky mešní), 2. na olej křestní n. olej nemoc spolehlivé, tak že obě strany
ných, 3. na olej, jejž poutníci brávali sobě na pa se ho dovolávají; některi
mátku buď z hrobů svatých jichž těla hojně vonným míní, že červenavě zbarvení
olejem bývala olěvána, aneb z lamp umístěných
není ný
zb rž
tkem
na hrobech sv tců zvl. v Římě a jerusalemě; a. sahu,
kyslíbčýva
nik železitý,
vzniklý rozkla dem s a sa
takové nazývaly se EČI-oyía (tím způsobem uctíván mého vlivem povětrnosti,
tudíž nelze usuzo a Obr. 170. Amp-ale nalezená
bylzdobí,
na východ
jehož obraz
mnohé
srvn. zvl.
obr. slvóMenas,
69;) 4. navonne
masti;
a-í z e toho
ani ro míněn' važtei v cí; niteriu sv. Cyn
takových zasluhují
užíváno zvláště
byllo hojně
v katakom
Zmínky
tak zv.
a kre vbách.
ia(m—
nádobky
byvalyritů obsaehovaíy
proti
kongregace
10. pros. lkrev, ani
dotazu:
pullae sanguinolentae, bymu.
ampullne
sanguínís, „An phíalae v,itreae aut fignlinae slanguine tínctae,
phiolae cruentae,rubri quae ad loculos sepultorum in sacris coemeteriis
catae, ampolle dí san vel extra ipsos repcriuntur, censeri debent martyrii
gue) s červenou sraže signum?“ odpovvděěla„Afíirmative“ SWI1.K,au.r
nínou na dně, vkatata Real-Enz. der christl Altertíimer (1882—86) II, 552
kombách obyčejně ze násl., H. Lenltry v Cabrolově Dict. d'archéol. chret.
, 1722—1778, kde uvedena zevrubně při
vně, při desce vyklenek (1904)l
r bový
uzavírající, slušná literatura.
mupullí anus, haeresiarcha ve 111.stol. v Bíthynií,
upevněné týmž váp
nem, jímž deska byla jenž učil očištění duší zavržených v ohni pekelném
zalita, někdy i uvnitř a obdaření jich původní nevinnosti. Srvn. Harnak,
hrobového
výklenku Gesch. der altchr. Lit. 1,773 násl.

Obr. 169. Am ule síarokřesl'anská
s rolie em sv. Mo

nalézané, o nichž b 10
Ampurías (n. C_astelsardo) aTempío (Ampu—
domnění, že obsa o— rien et 'íe pien. dio ee,), bisk. na ostrově
Sardinii, vcirk. provincií Sassari, zříz. ve Xíl. stol.;

vaíy krev mučedníků

a jež (od
pokládány
bylly
tudíž
konce X
s.tol ) za doklad, že po
zůstatky, u nichž a. taková byla nalezena, jsou ně
kíereho sv.
mučedníka.
regacel odpustkn asv.
ostatků
prohlásila
dne Kon
10. šubn
de
notis dísceptaretui, ex quibus verae sanctorum mar
t rum rellquiaeatalSís dignosc1possint, eadem sancta

připojeno k němu biskupství tempijské; bisk.
sídlo přeltoženo l
do
mpi;:t data statistická:
37.400k
far, a69kakněží světských, ll semi
naristů,105l ,28
kostelů
amra, název tarých irlských ele ií,
na počest světcůs (nejstarší asi z r. 75 složenžch
...

E

Amrafel75)ij

LXXAndor/Já). král sen

ngregatio censuít palmam et vas iliorum sangnLine naárský (Gen. 1410), jeden z účastníků výprav
tlnctum
sížnís
certissímis
habenda pochybnosti
esse“. Leč
o
domně Pro
ých ach krevních
vyslovovány
Chodorlahomorovyl(v.
t.) do Palestiny.
netoliko se strany protestantské (Basna e1699, Ro babylonské
Gen
? nazývá
se Sennna.áelíkož
r soudíokoí
ně
stell,
Bdelllerlnann1839),
nýbržS.i ].
katolicke
e(Mabillon,
kteří, Chodorlahomorovy
že to byl král babylonskye;
jelikož pak
za
bolland
sta Viktord e Buck
1,855 E.
Le Blant doby
po
tpanoval
v Ba
byloně Hammurabi, ztotožňují mnozí tohoto krále
1
la svyslovena
že nádobky ja
ty s A-em; ostatně viz heslo Hammurabi.
obs
ovalys
zytky domněnka,
vína eucharistickeho
Srvn.
kožto oclnanu aproti nástrahám ďábelským. ]íní mí
Vigourmx-Padlahag
rov.
nár. vých. [, IV, 549—550, Prášek, Děj. sta
niíi, že touha
křesťanůibýti
poblíž
hrobů
svatých
mučedníků
(\llz
z.čl pochovánu
ad mmtyrer)
nemohla
Amram D'ÚQI?JLXX 'flup'aáp, Mundy. l.syn
dojíti vždy splnční atu že do hrobů jejich dávány
Kaathův,
otec Mojžíše, Árona
a Marie (Ex. 61320,
2
byly
ostatky
svatýlchaa
tudíž
inádo
bky
5
krvr
mu
cetníků. Pro tí domněnce, že by a. svědčily o mu
02658-5
17,318 2312-13 24“
ZC
cí:
mřel v3Egyptě ve stáří 137 let. Potomci A-ovi na
ěednictvístěch,
jejichžn_ybyly
hrobech
byly nalezeny,
uvádělo c. že při
a. nalezen
včetnych
hrobech zý\ali se Ainramští (Mr. 'Amrámí, Num. 97,
ditek měně než 7letých, že nalezeny bylyp ř'thro 2623). Po dotnk outl však dlužno, že mezi Á--em,
hech pocházejících z dob, k
esfané prornásle
a Kaathem,
Levi, anebo
nepo
chyb
bněMoj?íšovým,
n kolík členů
geneaíoesynem
chybi,
dováni nebyli, poukazováno bylo, že znění nápisů otcem
na některých hrobech označených a-í nehodi se
syn
Kaathův
a otecM
ův,dv
meziosob
ob ma
pak že
možno
domnívali
se,Mže
ojžhšly
jména
nikterak
na
hrob
mučedníka.
Naproti
tonviuí
m
nozí
učenci hájí tradicíonellní mínění o a
h_(de chybí několik členů genealogických. ——
2. jeden ze
am“, . ,.
fall: aj.); dovolávaji sermimcojine synů Baníových, kterí za doby Esdrášovy pojali
sv. Ambrož, jenž ři zmínce o nalezení hrobu ženy cízozemky ' sdr 1034.
sv. mučedníků Vitalise a Agrikoly pravi: „Nos le
mr
n
Mattá
z
Tírhanu,
zŘr
r
acoval
a pro
dloužil
vl.
po
0
1.
XíV
stol
.
spis
itáb—al-magdal“
gimus martyris clavos et muitos quidem.. .collí
gímus sanguinem triumphalem et crucis „íígnum“ (Kniha věže), jejž sepsal původně Máré (v. t.) ben
Český slovnik bohovědný 1.

26

Amrhein — amulet
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Suleiman. Nejdůležitější historickou část, totiž dě tomek Fáresa, syna judova (1 Par 9'). — 4. v-ě
voda nad poonkoleí
ním lssachar za krále Davida
jiny1317),
nestoriánských
do jahballahy
111. l Paa.r 27 E). — 5. otec Zachura, 'ednoho ze sta
(z
d. s lat.patríarchův
překaldem ažGimma'i,
„Maris,
vitelů zdí jerusalernskýchM(ze SŠ.
|m
Ik
alutter. theolog, „ 1483
Wermnecku, n ní farář v Estenteldu u Vírc urku, v Tors avě ze 2staré šlechtlcké rodiny saské, stud.
71.1 ,.rp.„ ie Pr žilaten u. Kanonikcr des e ma.l v Lips u a od 1502 na univ. ve Vittemberce, kdež
Kollegiatstiites Aschaiienburg“ (1882), „Historisch stal se později prof. a kanovníkem, 1517 připojil
se k Lutheroví a byl jedním z nejhorlivějšich jeho
chronologlsche
hUntersuchungen
es přívrženců, doprovázel jej k lipské dis utacl i na
jahr des hl. _joh
von Nepomukk" uber
(WiirzbasurgTo1384,

Amnríet
ŘS;
de altžriiarchís
estorianorum
říše nl.iblaen
Aung.d,
fil. N
dřtve
far. kurátcom—
ve

srvn p
y
7a 379), vormskýssnmě aapomáh l mu při překládání bible.
R. 1524stal se superintendentem a íarářem v Magde
„Reihentolge der Mitglsíeder des adel. Dlomstiftes burku. Saský kuriirst jan Fridrich dosadil ej 1541

str .

qu
rzburg“(2
1 Bergbau
9 l„890),
Landkaggtóel
Lengturt“
(1896),sv
„Der
tmDas
Spessart“l
), na biskupství naumburskě, zavrhnuv řádnějzvole
ie Zeremoníen u. Gebete bei den hl. Weihen"
(1897, 2. vyd. 1904), „Realschematismus des Bis

tums thrzbur“

ného bisku a jul. Pfluga (.v t.), ale po válce šmal-_
kalds ké 1 7 musil A. Pflugoví ustoupiti.

(1897 „Das landkapitel Mell stal se superintendentem v Eisenachu. :. t.

ríchstfadt“
(1901); &vydává „Franconia
sacra“
(dě
jin
ar). —
]., bratr- laik,
:: 1673

vůltígasteru
kantonu lsu
cemském,
vstoupilv 1694
do
jež.,v původně
truhlář,
vzděla

vedného architekta, 1712 vystavěl oltáře 5v
3kostele
ústavu šlechtičen v Hallu, 1713 povolán do Dillln
genu k vedení novostavby východního křídla kolleje,
1717 byl
ět v Hallu zaměstnán pracemi stavitel
0gposlán do Ellwangu, ab vystavěl kollej
řed dokončením stav yz .17
Srvn.
ie Kirchcnbautcn der deutschen je

Amsj “BER

LXX 'Apam', syn Zachariášův,

uvádí se v Nch.
A

har lzór. Hlalmmeto'ár. VÍzár. textu 105. 1913,

kde mluví se omezí kmene Zabulon, čte se:

ve

jácá'
Rímmón hammeto'
vll/g.překládá:
„et egredítur
in Remárohanné'áh“
A. et ,Noa
Někteří
exegetě
hbr. hammněto'árnepokládaji
za jméno
vlastni. však
Tak Gessenius
pokládá je za partie.
pual

slov.
„Et procedit
versustá'ar
Rimaopřekládá:
enm, porrrectus
ílle ad(terminus)
Noamt';
Hummela/arm navrhuje čtení: „vejácá' Rímmónáh
mrhyn Beatuus S. j., n. vLucernu 1632,vstoupil vetá'ar ha mě'á'l“ „el e reditur in Remmon et
do Tov. jež. 1649, byl prot. filosofie a theologie verglt (flectltur) ad
cclus Felix, rod. zoNarni, vstoupil do řádu
v lngolstadtě; vydal se spolu s 27 druhy řádovými
na cestu do íny, by tam působil jako missionář, servitů, stal se arcib. avignonským, z. 1576; :p. vý
ale z. na moři ještě před obeplutím Mysu Dobré borné dílo „Explicationes catholicae“, jehož s pro
spěchem užil kard. Bellarmín. Srvn. Hurter, No
naděje v:p.
dubnu
p_ečuje
na lodí o morem
na
kažené;
„Phil|lb'l3,
sophia
in orthodoxae
fideí obse

amula1113
v.(1 7a
mencl.

Sommerua
age
:!

5.

amulet (latm.amuletum), slovo původu nezná
mého, obyč. z arab hamálet (od slova hamala:
nosíti) anebo od lat. amolímentum, amoletum od
zkrác. "311.930 L.\'.k vozované, jinak talisman, povvěrečný ochrann'

amdzr, „Deutsche jesuiten

quíum
conscri(1899),1
tao
306(III?/;I'olstadt1666). Srvn.
missiOnare“

Amr1,/:br. Omrí šíp,?

acker

[*IN/fet 1. šestý král israelský, otec Achabův, za

prostředeka proti
nehodám n.a fantastickým
p. obyčejn
závěsek
hrdle kouzlům,
se symbolickým
klaldatel
dynastievyslán
v říšisseverní.
kerlá
byl ako třetí
vojevůdce
vojsskem,Odaby
dobEly
oyl zobrazením n. tajemným nápisem, nebo takév 0
iílišt nského
když pak
ležení době
prstenu,
náušnic,
nárumku,ppogsaných
v
uzřed
apod.
Bab)loňané
hojn užívalilístků
a- 12
přišla
zvěst, města
že seGebbethionu;
Zamtr zprotivil
a vdohlavním
městě Therse Elu zabil a trůn uchvátil, ustanovilo
oypt'aníl nejoblíbenějším byl a. podobě brouka
sobě vojsko králem svého vůdce
vy ravivl se chro áka (vrubouna posvátného, scarabaea). l' idě
protl Zambrímu, jenž zoufaje sobě, všel o paláce,
leclkdš any po
ohĚŠSRČv
podoběpřešlo
šperkůužívání
(srvn.
Gen.35
eků 1Římanů
zapálil jej a v plamenech uhořel (3 Král. 16.019) mívali
a-ů i ke křesťanům, ač ctrkev užívání jich zakazovala
Tak “se: zbavildruhý
A. jedno
oho soka, Thební,
ale vyvstal
protoí
protivládce,
s nímž
sv. Otcové
(srvn.
na př. sva
Seer.mproti nim brojili
ria non
observcnt,
phy
čtyři léta zápolíl. až ho porazil. ako samovládce aAugustín
lacteria
et
charalcteres
drabolícos
nec
sibi
nec
suis
sídlil zprrvu v
r e, pak v amaři, kteréžto
město za sídelní říšské město povýšil. B 1 vladař sus endant“
A-y u křesťanů se vysk tujícl jevi
svůj pohanský n. židovs o-kabbali
podnikavý, rázný a opatrný, ale bezbožn. Vnučka časoopůvo
jeho byla Athaha; nazývá-li se v bibli (4 Král. h“ stícký, ač opatřovány nezřídka i symboly křesťan
skými; později užíváno jako amuletů pověrěivým
způsobil" obrázků
a různých
předmětů po
a Par. 222) dcerou jeho, jest na v širším smyslu, svátných
d a-ů smlých
lišítí dlužno
devocíonalte
tedy jiných
vnučka. A. kralovařl dvanáct(3 let,
asi16"-.9123)
929— — (medaílky, kříže škapulíře a p.)ood církve schvá
(dle
Krú.!
Mimo bibli činí se o tomto králi zmínka též naaná
lené
(viz
přtsluš'né
ělánltly)
a
způsobem
od ní do 
voleným
užívané.
Srvn
mele,
„beer
Ammulette“
pise krále Mesy, v zemi moabskě objeveněm. Dle
toho podrobil si A. kraínu moabskou zase tím (Mohuč 1827), G. Bellucci, „Amuletl ítallanl antlchl
aiu/ud , „Deam
že se nejprve zmocnil m sta Medeby, odkudž celou e contemporaneí“ (1900),0 ll'raop
letorum apud antiquos usu“ (dissertace, Greífswald
zemi
Mesa' s. :..907,
Halle opanoval
1870 sr.t(Salt/allma1lral,DÍeSie
8 n.).
rskýcu essáule
pak nápisecll
ra 14.[(nm
or:/ld, „Vergleichende Volks
medízln“ [článek„ Amulette u. Talismanne“] (Stutt
umhri“_— země domu Amri, stručněji
klináotvšcthg'h
sluje „Chumrl“; sřsi'šeisraelská se nazývá gar 909), H Lzrlercq v Cabrolově Díct. d'archéol.
1784—1860—Am
etv prostonárod
tChumrí“. Srvn. Schrader.
und chrět1],
ních náboženských
ěeeských
zvyccci
Geschichtsforschung
(187ti,) Kezimlinschriften
Vigaunmx
Podlaha,
obhjevy“ 111,453,
Pra' šek, Dé ble l_avnejnov.
nár. vých
2. náš, cjak svědčt předhistorické hrobové artefakty,
—99. 454
odedávna
způsobu
používalrůzných
a činPotak
posud. a-ůLid
náš různé věcpřecz
muž z pokolenitam
Benjaminova (] Par. 73). — 3. po mčtů

Amulo — Amyot

charakterů náboženských a bez pohnutek trž'ska
jících
z viry
ba příbytek
v odporu svůj
k ní, apři
no
sivá neb
jimikřest.,
opatřuje
p., sobď
buď aby
zlé od sebe odvrátil nebo dobrého něco ziskal.
Tak dosud zde onde nosí pod kolenem hedvábnou
tkanici protík řečim, porvaazek z obéšeence pro
štěstí v peněžence, z téhož důvodu čtyřlistýjetylek
zašitý v šatě,
štěstaía.p
Z.

oidkovu
na prahuudomu
pro
nter v přibíjí
Kult. obrazech
česk. měst
uvádí příklady alž řišerné. Kazatelé a missionáři
v minulých stoletíc u nás velice horlili proti čirým
těmto pověrám, odnímali lidu všelijaké amulety,
v náhradu jemu dávajlce různé obrázky, medaille,

1853, studia svá dokončil na universitě
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v Athé—

nách, působí jako učitel nábbož. ve střed. školách
a kazatel, rediguje časop. 1'1 Í/ÍWŽHŽUGIQ'179.0

[Igorearavnayóg (Athény 1876),oniumv 1159),
švwocwg zóv áyykmawuv ěnur/oruowwv peut
zfjg ógťřočóšovárawlmfýg Elenoiag (t 1891
přel. do anglič), 0 'Papřfflvog Iaaáx (t. 1901,
1906) 1-1ógdódučog 'Emlqoía ěv uyéou "gag
767.17.
mn'ag (! 1902)

";/.ag tc'zg al.).ag zgcouawzág

aj Amvroslj
Srvn. Painki'hrz
v.
brNomencl. ], 57—
Amydenus v.AAme (ved

Amykly (Amyclae, Amyclaeus, Amiclen
l_třižka'
a p.
jionéh druhu
jsou mezi
srm
ále
ony—amulety,
jež nosivá
lid přilidem
sobě na
na
(srvn. 'Lrubzl,Hier
hrdle a ]. nebo chová je v příbytcích svých a jež dio c.,) nékd. bisk Řecku
na sobě nesou značky náboženské a z mo
otivů ná
l, 85),vnynl
bisk.sorbonnský,
titul
boženských sou používán, ale s větší neb mensi archia catholica
E,.dmund
doktor
děkan
říchuti pov rčivou neb okonce zcela ověrčivé. kapitoly aulxerrské, .rp. „Le sacrifice de la loi nou
Il)“akna příklad nosívá lid na hrdle po šaty za
věšenou v pouzdře roztotlivnou modlitbičku se velle“ (Pař.1663)b.Šrvn.[Jurta-,Nomencl.lll3(1907),
986.
]aku bgjacques),
iraan.c
1513 —2.
v Melunu,
by prof lat a řeč.
na humanista,u.
uni\. vBour
jmény
svatými
roti zimnici,
nosivá
„délku Kri
stovu“ (v.
tamtté „dává
za krokev
roztodivnou
ná ges, obdržel od Františka ]. opatství bellozanské,
b žnou modlitbičku roti ohni (viz otom v časop.
let v selmě,lod15")8
učitelem
synůJin
„ eský Lid" XVIII, 10), nosi ve váčku na hrdle několik
1551zúčastnil
sněmu tridentského,
potom
strávil
složené obrázk nebo modlitbičky. Ukázkou podá dřicha ll., stal se 1571lbiskupem auxerrským a velko
váme na obr. 1 1. reprodukci
obrázkového a- u, jenž slo
ženy ve váčku za ňadrys
nosil. U nás množství modlit
“ bičckových amuletů s různými

rytinkami
druhdy
tiskl Dosud
Land
frass
v ]ind
ř. Hradci.
jmenované a-y lidové slušno
rozeznávati od upomínek na
určité události ze žn ota
církve a spásy, tedy dovolené
svátostky, jako je nošení me

daillí, obrázkůa

vsou

ase a s návo em církve.

U_nás poutnlce
zvláště dívkám
šíxajl
ze Sv.přigá

v pouzdérkách sošku Panny
drátenici
lovače
u nas
Marie, abyzeji gři
sobě nosily,
velmi často mívají na řemení
při brašně jako své palladium

mosazný relicfek starobole
slavské Pann Marie a pod.
dra C. Zt'brla
vPam. Archaeol. XV., ačet
kor/u
va.Národop
Sbor
niku, studií]
VII, 48).
Ve sbírkách
Národopis.1 musea v Praze

'sou
a-y: a. čtyrhranný
z červen
lin
ny atomouk,
srelíétkem sv lricha 7.trámu
stropního z myslivny na Ho
řicku hlinény a. oválovitý
s reiíéfkcm nejsv. Trojice

zOřechoviček u Brna a a.
stříbrem vyšívaný s latinskou

modlitbou a obrázky l:;v/atych
Amulo,Amulon v. Amo ]o.

Amvrazis Mikauuláš, souč.
řec theol., ». v Artě v Epiru

Obr. 171. Amulet. (z Klatovskn).
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Amyraut — anagoglcký

almužntkem trancouzským, :. 1593, jeden z tvůrců

Ana maz [..XXmá, městood Assyrůdobyté

francouzské
zvláště
překlady
Pluatarcha
(„Les vies desprósy,
hommes
illustres“,
Pař.z155
„eLes (4. Král. 1833195), snad Ana n. Anat (Anatho na

oeuvres moralcs ct meslees“,t.1512),

mimo taolvyd. dEucfiratu,asi čtyři dni cesty severozápadně od ag
„L'Histoire aethiopique de Heliodorus“ (t. 7,
často d.,)
Lse Amours pastorales de Da lhntis Anab :Jp, LXXŽJvaritáf), 'Awóv, město v po
et de „Sept
hloe Bar
tradults“de (t.Diodire
1559, Saicti hoří judském, jedno ze sídel Enakitů Enaklm, v. t.),
\'yd),
ivresLongus,
des histoires
sv. vyd.vvPa ř. jež Josue tu pohubil (195.112) nyn. hirbet 'Anab,
lien"(tz.l
1554).
1818
— 3. Sebrané
]os fv. spisy
Am iv 25
asi 6 hodin cesty na jih od Éleutheropolc, upro
střed
mezi Mořem
mrtvýmt a nStředozemním.
anabaptisté
v. novokř
Arnyzrlaut
O(Angišraldus)
Mo IŽIŠ
vynikajici
theoa
105163
kalv., 71
u, od
1626 pastor
f..theol Bourgueil
na akademll
v Saumuru,
hlavní
anabathmol (OLavaůaďyoní), v církvi vých.—
_
rcprcsgntgnct franc. kalvinistův umírněnych, proslulý „psalmi aduales“ (v. t.).

kazatenl,uelxegeta,
dogmatik
a moralista;
1664
',.:p,
ite dees reli
ions contre:. ceux,

annaba on, vcírkvi řeckezam
anabolagtum (ambolagium)b v11
ahumerál.
Anacletus v. Ana

šui les estiment lndlfférentes“ ( ař. 1,631) „Traité
anadochol
(CŽVLŽČOZOL)řec. název křestních
e la žprédestination“
(Saumu
ur 1634,
tento,
ledi zmirniti
strohost
učeníspis
o praede
kmotrů (tenentes, levantes.
stinaci, přijatl byl od kalvínců s odporem), „ chann
An
nlae '1IV'GÚA),v řec. textu Tob. 1" bratr To
tillon de la doctrlne de Calvin tlóm), „Dela bláše
starsiho, otec Achiacharův (Achioru
justi'flicatiOn contre le sentiment de M. de la Mille
Anae
ěnkd. bisk. v Malé Asii; Gam—(Series
tie “.(t 1638), „De Providentia Dei in malo“ (t.
uvádí jakožto biskupa zdejšího již sv. mč.
638),„ De l'elevation de la foi et de l'abaissemcnt 444)
Olbiana za cis. Maximiana, a potom několik bi
de la raison en la créance des mystéres" (t. 1641), skupů
z
let
431—879.
„Detensio doctrinae joannis Calvini de absoluto

annafora, avamooúznaompoga,

oblatio, při

reprobationis
dccreto
adversus scriptorem
mum
m“(t 1641),
„Dissertationes
theologicae:anon
1.

nášent eucharistických způsob při mši sv. V církvi
oeconomia trium person arum, . e jure Dei in vychodni sluje tak hlavni ást mše, tolikcco náš
creaturas, 3. de gratia universali, 4. de gratia par kánon; někdy značí slovo to eucharisttlcký chléb,
t..)
ticulari, 5. ad 11.Corinth c. X1,3,de serpente ten nebo i pokryvku, jinak zvanouaare

Anagnl, bisk. sv. tolici bezprostředně podři

tatore“
Ro
malns" (t. 1644), „Paraphrase
,Paraphrase sur l'llšpítre
l' pitre aux Ga
jihovýchod.
od íma,
zříz V52řehol.,,31200
,26
far, 59 kněží
světských,
50 ko
lates“ t. 1645),„ bservations sur les Epitres aux ,?zenoel,
stelů a kaaplí. — V A-l pape žovvé často sldlívali.
Coloss.cns
ct
aux
'lhessaloniciens"
(ti.
1645,
„Con
siderationes in epistolam ad Ephes
t. 1
dčtyřppape
žů: áInnocence
e
hořejestr
ll.. rodiště
Alexandra
IV. a eBonifáce
V111. V111.,
diecesi
„Parap1rase
aux catholiques
Philippsileiřs“
(t. sain
1646,s a-ske Íežt městečko Carpineto, rodiště papeeže
p1rase sur
sur lEpitre
les ,pitres
de
Lva Xlll., jenž biskupům a-skym udělil právo no
Íapcqrues,
P
ierre,
jean
ettju
u
de“(
t.1646),
„Exercitatlo
síti
pallium.
de gratia universali“
646), „Discours de l'aétt
Anag ni z (de Anania) jan, studov. v Bologni,
des tidi—lesaprčs
la mort“ (t.1)46),1,Declaratio
fidei
circa errores Arminianorum“
(t.
), „Apo stal segprofessorem práva a zastával různé úřady
logic pour ceux de la religion“( (t. 1647), „De se
vdovév, rozdal jmění své chudým,
cessione ab ecclesia romana dcque pace inter občanské.
vstoupil do stavu duchovního, stal se kanovníkem
evangelicos in negotio religionís constituenda" (t. u sv. Petra, 1448 arcijáhnem bolognským, s. 1 '37
1647),
to de
libero (6.hominits
648), „„Disputat
orale chr
tie nne“
sv.,
1arbitrio“
2—1660(t.
Byl
to
muž
velice
svědomitý,lib.
života
ne
nv
úhonného. .Sp., oučený
enta suprrV
decreta
„De mysterio Trinitatis“ (t. 1660), „De peccato ori lium“ (Bologna 1479,m1497,Milán 1492, 1497), „Com

ginis“ (t. 1660); „Elýrvr/ov,

sive de ratione pacis

ment. (Bologn4811,
super Sexto decretialium"
(Milán
1491
Ben.1492, „Con
a “.)
111religionis negotio constituendae consilium“ (t. silia“
1662), „Paraphrasis in psalinos Davidís“ (t. 1662),
,.LQuaestiones“
a'15(Lyon22),
„De margla
et maleficiis“
n1,669) De
jubilaeo" (h.
ar.). Srvn.
Hurler,
„ln oratlonem
dominicamexercitatio“
exercitatio“ (t.1663.)
(t.11662), ,.ln Nomencl. 113(1906), 952—953.m
symbolum
Apostolorum

Amyzon(Amlzon, Amyzonlen. dtoec..),něk(l
bisk.
v Carii
Asie);ynní
Gem
4418)uvádí
biskupy
z let (Malá
432—536,
bisk.(Series
titullám

Ana TULI, LXX zh'á. 1. čtvrtý syn Seira llor

anagnosisz—lectío, lekce (v. t.).

anagnosmta(avaywóaua):lectio,
lectio
narium
(v. t..)
anagnostes, ávayvúatng. v církvi řecké tolik
co lecto r(v. t)

Anagnostesjan (lwáwqga .-haywóamg)
rejského,
jeden Oo
z knížat Horrejských;
sona
a dcer
(Gel-13629 měl„syna Dil
z Thessaloniky, popsal dobytí svého rodiště od
l“ ).—2.Par.syn
Sebeonam,
třetíhos
3630,1.
1'0);
on
ulg. 36slnarSeirova(Gen.
raví: „lste est Turků 1430- Janyratg 75692 117; zeLevtaíag
Ana, qui invenit aquaěs
mcalidas in solitudine, cum a/nóauug 7:7.. Gsaacmorízq; aovrsóeíaa neóg

galscerBet
asinos
Sebeonis
Beeri“
(Gen.
2634), patrls
dcera sui“
jeho odkudž
nazývalazván
se
Judith n. Oolibama (Gen. 2634,36) a byla manžel
kou Esauovou. Vulg. 36'25pravi oněm: „habuitque
iilium Dison et filiam Oolíbama" ale hbr. text má:
„A tito jsou s nově Any“, kterážto slova vulg. po
míjí. Dle hc r. textu mini se v tomto verši A,
o němž byla řeč ve v. 20 (tedy A.., jejž jsme sub
1. uvedli), a ne A., o němž se mluví ve v. 24. rvn.
Hummelauer, „Comment ln Genesim“ 522, Hagen,
l..ex bibl. l, 237—2%.

una

“nur

(ŽŠLOAó/(Uvnová-Mg

altnuavm

:rsol amótqg.
či ěnnójgy.
jest
včcnč
včrohodně,
jen úv dmáDilo
tónsepsáno
kazatelský.

vání.VydalLeaAlia/ius.
Súum/xra
Col.1.p
Hojné citáty z llomera a Písma
osvěžujt
vypgrraivo
1653, Mgr/:
PG L't
CU: LL383—632.Srvn. [(rumlšackcr,
Gesch
d. byz.L

anagnostlkont=1ectionarlum.

anagoglcký smysl
smysl (str.
(výklad)
allegoricky'
296). Písma sv., v.

Anaharath — analabos
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Anaharath DWDQQR,LXX .dvayege'S, město Listové
podhlaviti,
ět pod jednou
hlavou
5 ojiti“
(S:/jia
sv. oPPavlaapošt.
ll, 84).
vďtco
vé .užíva'í
v území kmene lssachar (105.1915'), n nější ves slova toho mluvíce () vykupitelském díle Kristov,
el-Naúra, jihozáp. od jezera genesaretsk ho, již. od na př. sv. lreneus (Adv. haer 111,hl. 18., 1
hory Tábor
Anaklet 1.1., papež (Anacletus vlastně Anen
Anacharius sv. vyzn. Mart. Rom. 25. září: „Anti cletus, po latinsku lnnocentius) čilí Klétus. Toto
siodori sancti Anacharii episcopi et confessoris.“
různé lpojmenování
bylo příčinou,
že papežů,
pozdější ktery
spi
anachoreti (poustevníci), zbožní mužové, kteří sovate
e 1Liber pontificalis,
| seznam
lll. apřijzisuje,
učinili z jednoho
se uchýlili odospásu
samoty,
ah e.tariqnasloužoildijen
dvapapeži
papeže,Felixovi
z nichžp
létus následoval
po Li
apečovalí
své du
žili Bohu
ana se
choreti ode dávna, a již svatýa Pavel dzmiňuje se novi a Anaklétus po Klementovi. Avšak nejstarší
v listě k Židům (1139) o prorocích, kteří v kožich hodnověrní spisovatelé znaí enom jednoho pa
peže Kléta čili Anakléta. Ta dilreneus: „Nástup
ovčích
a
kozelčích
bloudili
peo
pustinách
i
po
ho
rách a jeskyních i v douuatp
země, a kterých cem Linovvým byl Anenklétus" (v latinském překl.
svět nebyl hoden Z doby eežcišeKrista znám jest z téhož času stojí„ Anacletus “, Adv. haee.res 111.3.
slavný anachoreta sv. Jan řtitel. Ale vlastni pou
n.3.); 52nim34..)
srovnává
se tu(llaeres.
sebius (Hist.
lzccl."dlí
Epifanius
27, 6)u
stevnický
aživot
začal
teprve
za
pronásledováni
etr, linus, Klétus.,uKle
skýchc
kdy se moho křesfamiv uteklorim
do římské biskupy takto:
ment“ ked Kletus není jiný leč od Ěusebla a lre
cgptskýchlpouští, odkud se již nevrátili, oblíbivše nea jmenovaný Anenklétus (A_nacletus). Sv. je ro
si
samotu.poustevnického
rvmm velikýmzaBi)
oustcvníkem
doby ným jest přesvědčen (De viris illustr.15.) proti
a života
adatelem je zsv.te Pavel
ruhým 10 Pe
Poustevník (u. 228), který v egyptské poušti Tlie vetšině laliniků svého času, že
baidě strávil 90 let. Teprve pred jeho smrti, když trovi biskupem byl Linus a třetím Anakl tus“a
mu bylo již 113 roků, nalezl ho sv. Antonín (:Ž.251), dokládá: „jakkoli většina latiniků m sli, že po Pe
enž si jistými pravidly, které dal svým
m
následoval
Klement.“
rastaažy
yi\ot
kánon
mešníapoštolu
zná jenom
Lina, Kleta
a Klementa.
to
kolem něho ve velikém počtu se shromáždivšíni, trovi
získal zásluhu, že uvedl volný dosud život pou hoto papeže jest neznámý; mešní kánon uvádí jej
niky; v Mart
om. 13. čce
čtze
stevnický více do určitých kolejí a stal se tak za mezi mučedm
kladatelem eremitů a společného života mnišského „Romae s. Anacelti papae et martyris, qui post
vůbec. (Hiero
p. ad Fustocl1.; Vila S. Pauli, s. Clementem ecclesiam Dei re ens, eam glorioso
Sulp. Sev. Dia'll' 17.) K rozšíření a dokonalejšimu martyrlo decoravit.“ —2.
akéřt ll. Possmrti Ho
upravení života poustevníckého přispěli dále Amon noria 11.byl za apeže zvolen lnnocenc 11. 1130 až
1143). Proti němu zvolila téhož dne odporn strana
na pouštin390)a
nitrijskNťadší
\! Dolni
tě, Makarius
Starst
(z. 394) vgy
samotě
sketské,
Petrall.,
Pierleona
(Petri Leonis)
ako Anakléta
jehož praděd
BenediktzalPapeže
r1st1an
Hilarion v Palesthněaa na(Čypru, Sabbas, hariton, kardinála
zakladatel laur, a jiní. Anachoreti tak se po vý Lyl křtěný žid. Otec protipapežův Petr, syn vův,
chodě a po západě rozšířili, že celá řada spisova
s nímž dostala rodina přijmení: Picrleoni, těšil se
za předešlých
ve 1ken1u
vlivu, a římským.
jeho ro
telu,
jako geronym,
lladius,
Theodoret,
náležela papežů
k nejbohatším
rodinám
Moschus,
ulpicius Ruíinus,
everus, P ehoř
Veliký
o nich dina
vypravují, a všichni s velikou pietou. Ovšem byli Protipa ež studoval v Paříži, žil nějaký čas v clu—
mezi poustevnníky idobro druhové, a nejeden z nich gnyack m klášteře, ale byl mužem ctižádostivým a
ako le át v Anglii a
zakusil na sobě pravdu výroku: „běda samotnému'ť rozkošnictvi oddaným
Znajíce úskalí života poustevníckeho snažili se Francilvydíravým. A. zísaka penězi mnnoho Římanů,
proto
zmocnil
se chrámu
založilvelicí
prvnízákonodárci
koinobion mnichů:
(klášter)svs Pachom,
3000, ()který
eho pcže
lnnocence
kusy. Petra, řinutil
rancie řádného
a spojil pa
se

Normany,
uděliv
smrti až 57011) čle
e,ny sv. Basil (Reg. fus. interr 7) sskou
korunu.
Sv jejitchavévodovi
dvšak Rogerovi
ůsobil prokrálov
lnno
a sv. Benediktngng
ouhu po
osamot kro cence ll., který byl venFrrdancil v eobecně uznán a
titiklášteřích.
a omeziti, Tak
dvapces
životu společnému
v
se tpřednost
epoustevníci
z lesů, jehož král Lothar dovedl 1113 do Říma a dal se
jeskyň a pustin ponenáhalu vymizeli, a mužme tou tam od něho za císaře korunov ati v Lateranu; chrám

dokonalostí
vollll raději
život
pospolný
vcklágo
teřích,
hledice ovšem
i zde žíti
jediné
Bohu sv. Petra a hrade Andělskýžzůstaly v moci vzdoro
kterýs
urdž
do své sesmrti
(z.
a práci ve své celle nebo ve svém domečku. ggpIecže,m8
SB.) Oelettnicích
1138 až
podrobili
potom

(0pa-ech pozdějšíchv. č1.poustevníci.)

Pierleonél lnnocencovi ll. — A.!iacletus,

tak ci

ÍÍL'!

tuje se(
R ei i 1en
Anala .12157, LXX Ž/Iraía, jeden z „předních st
u el (v& LL—
Aan
cletus
ortu-4Gratla
(llavre da Grace), kapucín,
lidu,theří
smlouvu
s llospodinem
učiněnou nepo
peče n. \' Havru 1667,_vso
Nelh.1022;
českýypře
kla(] má „naAniáš“;
stu il
chylbeně8totožný s mužem zvaným

„Ania“ (v. t.)

analrefalalosis—_ recapitulatio, shrnutí, ůvodně

\: rhetorice a v účetnictví označení souhrnngho opa
kování. V NZ. u sv. Pavla
5.17--:lo „secundum dl
vitias gratiae ejus, quae superabundavit in nobis.

ut notum faceriet
I_IBDeusl nobis sacramentum volun
tatis
suae.
ispensatione plenitudinis tempo

ositive“
(3 sv., Fouen 171 ). Srvn.
Hunter-,NOmencl. [V3(MHD),
37.

analabos (0 dva/11309
rum, 1nstau rare (árazemctlantáaaadm, český rusky aHaJlaB'b) v církvi

překlad: „aby napravil“) omnia in Christo, quae in vý.ch část oděvu mnichů
coelis et quae in terra sunt.“ Sušil překládá ava na způsob řeholního ška
zerpalauooaaSm
„ohlaviti“ a vyklád
clzá „aOhlviti
gíuliře;
jest tomnišstva
odznak vyš
'lio stupně
(ve
značíjednou
v jednohlavou
shromážditi,
hlavě
připojiti,. llkoschímonachů) na roz
pod
sjednotitk jednéBůh
hsu anovll..
veškero tvorstvo. .pod Kristem sjednotiti, opět dll od maloschimonachův,

Obr. 17). Annlubos.
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Analecta — analogický

kteří nosí místo analabu tak zv. _paramand (v. t., lzzlrpuův lzótd'óysva čnb 'fl. Ilanadorroúlov
na způsob naších malých škapultřu). A. ozdoben Kegáyčwg, vych. v Petrohradě od r. 1892.
jest
vyšitými
a nápisy;
omlnati mnichu
'.-/rá7.|;t,£ug roč Kugíou, v církvi řecké název
neseni
kříže kříži
za Kristem
(v. márpři1%.
Analecta (7.rec. uvu- kÉ/wozbrsb
áb'_m),-názvutoho svátku Nanebevstoupení Páně. Srvn. Nillu Kai.2
užívá se zhusta jakožto titulu publikum vědeckých,
ayumu/quo; t,.ďóoyus. v církvi řecké název
zvláště
periodických.
Z publikací
pod iéhodne po Nanebevstoupení Páně. Srvn. [Villu-,
názvemtím
vycházejících
uvádím bohovždných
:1 A. ris Ponti
ficii jest sbírka francouzských studií z oboru práva
kanonického, liturgie a theologie, k nimž poo'zděi Kal.n II, 376.

přistou ila'| histone. Sbirkav cházela po sešítcc

nelogicky
tanalogus,
analogie
(analo
ia, obdo
n.ost) obdobný),
Analogie zakládá
se

na podo nosti smíšené s nepodobností; jest upro
střed mezi úplnoou podobnosti a úplnou ne odob
nosti. Kladu-li „štit“ brzo ve smyslu zbran, brzo
ve smyslu osoby mne bránící, anebo pojem „zdravý“
brzy ve smyslu živočicha zdravého, brzy ve smyslu
pokrmu zdravého, anebo pojem „bytosti“ brzo ve
smyslu bytosti nekonečné, brzo ve smyslu bytosti
káři, ka _i_tolekathedralní, blahořečem a kanonisaci, konečné, jsou to pojmy analogické. V těchto _pří
o brevi ři klášterním a reformě breviáře za Bene padech pojmy „štit", zdaravý", „bytost“ nejsou
dikta XIV., o Husovi,
oltářích || sv Petra atd
jednovýznamne',
téhož významn_,
na základě pramenů.
koda že není indexu vše pojmy
aniž jsou
pouhými slovynemajíce
různovýznamnými
(v.é l.
obecného k celé sbírce a články nejsou podepsány
acymwcm), nýbrž stoji uprostřed mezi nimi. Ob
autory. Causae matrimonialesůuS.S
jou uve dobnost jest dvojí: i. metaforic ká
má, a. ogortionis), 'ež záleží v částečné
remonářů,
jsou zde !udekr
ret a ůS.SČERÉl__C.
deny
per exiensum,
dekre
eiteRe-g
lvola ce.m
podobnosti
šednhadem,
věci kdruh,
na př. nazýváme-li
zvíře
a čiovk
lvem, mluwme-li
o člověku
konci sešitu
přidána
směs (mélange)
s _kr_átkými
zprávami
do oborův
vuvedených
spadaj|cirn
. . a poli žiznivém, o luhu se usmívajícim, o mladíku
kvetoucím, nazýwime-li oko zrcadlem duše, 2 při
pro vydávati
theoríí i praksi
vecclesiastica,
theologii od řím_skýměsíčník
r.
3, kdy je počal
prelát vlastňovací (a. attributionis), jež záležía)
S.v., Felix Caděnle, ako pokračováni sbírky Anal. _guď vtom že pojem obecný jeednomu předmětu
ur. Pont. zprvu s dodatkemu tit. „revue romaine“; přísl_ušívlastně, druhému nevlastně, metonymícky,
od 1896 titul iatinskýz
.
omana col
např. zdravý
zdravý
ygokrm,
lectanea de discipllnisznspeculativis et practicls.“ neurodný
rok člověk,
_(analogia
attri
utionis neúrodné
secundumpole,
de
nominattonemimpropriam), b)aneboov,tom že pojem
:. přinášejí:
acta Eontificiará
(listy, rozhodnuti
].A.Sv.),
dekrety l.posv.
n,gr právncké
véci per
naprosto,jestv vdruhém
závisle, na
př. __a_le_;
— Bůh
obou predmětech
vlastné,
v jednom
extensum; 2. analecta vetera o některých věcech obecný
důležitýcch dosud neuveřejněných z archivů; 3.aana a tvor, moudrost Boží, moudrost lldsyká(analogia
attributionis secundum denominationem improp|i
lecta varia, studie dorobné o časových otázkách
zobdoby, obdobou (argument
neur
itých dobách
r. trias v 28.
Římě,
odš 1872
\\ Pro
o,pagandě
zaniklaodr. 1889serii
čili seš25l.
Obsahuje velice zajímavé studie, mezi nimiž uvá
díme: spisy kard. Gerdila; studie oindcxu, zjevení
soukromých, o vulgatě, o scholastice, quietismu,
jansenismu; koncilu řím.,1725 koncilech provinciál
nich, panství světském, kardinalát'u, enerálm'm vi

7'

4. dcnnik římskékurie a Posudk1904vyšeí
index
25
lir

rozejm..
ročníky 31

—Bolqoizandíana,
šočnRi předplatné
čtvrtletník

tulmnper analogiam)

děje se:

]. obdobou

uplno_u_:

pojem S, poněvadž má všecky znaky pojmu
uP pří
l909 slušné, est P, 2. obdobou neúplnou: známe vlast
oťublikaceln
uveřejňují se nmostuíredmětu
společný
jsou d,před
PředmětA:B |anáóvšakjesž
také
vlastnosti:
e, I'.
prameny hagiografické,

vydávan' BollandístyAv..t) od r
jest XX lll. svazkcmtt

vdukladné
něm kriticky
studiezpracovšinu
7. o
hagiografického. 'oak ž
i recense a bibliografie0roudbornéliteratury;v e to
cta
jednak jako průprava
dalším svazkům
Sanctorum“, jednak ako doplněk resp. rektifikace
svazků i7. vyšlých. Ředaktory jsou nyzni Karel de
Smedt rant. van Ortroy, Hippolyt Delehaye, Alb.
Poncetlet a Pavel Peeters, vesměs členové 'l ov. Jež.
Předplatné obnáší 15 fr. — 4. A. hymn ica medii

S épravt'iěpodobností soudíme, že také předmět A
má vlastnosti d, e, f. Praavděpodobnost důkazu ne
úplně obdobného mění se v jistotu, sou--li vlast
noosti a. b, : takové, že nemohou přís ušeti jinému
předmětu, nejsou-li spojeny s vlastnostmi rl :,
(Srvn. Kadeřávek,Log|kaformálná 14—15, 154,159.)
- S a-í otk váme se v obecném životě ne
ustále; o emkoli mluví člověk, odvolává se na

aevi, sbírka, kterouž r. 1836 započal vydávati tečnostem
vysvětlení anebo
k podobným
sku
v_ý'e\naůrnpotvrzení
ve
rodě
živé i neživé
k obyčejným při odám v životě lidském, ke zku
šenosti vlastní a jiných lidí, uvádí příklady o lidech
dobrých a zlých, moudrých a pošetíiých, () ná
sledcích jistého jednáni lidského v oboru mrav
ném i hmotném. Celá řada přísloví a :)ořekadel
daný err. und
1886, ufcďasCantiones
Bohemicae.
Lícde
xm., vxw
und xv. Lei_c_he, spoléhá na a-i (zv věcí a znaku podobných.) —
Analogii náleží v bohově dě pole rozsáh é. Pojmy
nach llandscbriften aus Prag, Jistebnitz, Witti|_|hau, i výrazy naše vztahující se k bytosti Boii a k by
Hohenturt
und
Tegern
nsee".
kDosud
(do
vyšlo 51 svazků (cena 474m k).; celkem jestl dílo tostem neviditelným vůbec jsou analogicxé. Ana-,
iogie užívá se k ob'asnění dogm_,at zvláítě ta em
rozpočteno
na
57k5\
azků.
\'ycházir
nákladem
R
Reislanda v Lipsk
A.
inis Fr. Prae ství víry (srvn_. sn m va.t konstituce „Dei Fi ius"
dicatorum vych.odr. 1893
3—.6 A.'.0. Min. Capuc. k..:iV „Ac ratio quidem fide illustrata, cum sedulo,
vych. v Říměěod 1884 _měsičník — 7 A. Francis pie et sobrie quaerit, aliquam, Deo dante, myste
riorum intelligeptiam eamque fructu'o
cana
vych.
od
r.
185
—1906
v
Quaracchík;
uvyšly
čtyry svazky; nyni vychází tamtéž odr
1908 sissimam assequitur, tu|n ex eorum, quae
Guiní 0za M. __l_)reve
55. J.,
a S. r.] 1896
okračoval
v
ci Kslem.
Blu
umeo
Pub ikace
tato

má obsá nouotiveškerou latinskou duchovní lyriku
středověkou (litur íckou i mimoliturgickou) od
lV
.až does
X.Vl Prvni svazek sbírky, vy

,_,A_rchivumFranciscanum

Atma laguna/. umuxřg

historicum“.

— o8k.u
JVU

naturaiiter cognoscit, analogia tum e my

Zzam:o;.oyíag if ovl sterioru_m_ipsorum
nexu
se vetDict.
cum de
finethéol
ho
minisu timo ".) Srvn.
A. inter
(,'/10115!
bill; VllJlIV (TU/ ca
at.i| [, 11142—1154.
[P.)—Rovné ži v homiletice
a ka techetice máa. (podobenství,příklady)ve

[1.077] (.lVčZóUTl'JV 7111 UlLfll'Hlll'
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analogion — analyse

llkou
plostředek
znáízorňovaci
pod
porujeúlohu.
vyšší Jako
mohutnost
pooznávací,
rozum; tento
zaisté nemůže věcí odtažitých našsmyslných, smy
slum nedostupných pojimati samých o sobě, nýbrž
jenom prostřednictvím věci konkretních, smysl
ných, pro jisté vlastnosti neho činnosti oněm po
dobnných. A že analogie podporuje a zvyšuje po
znání rozumové, působí přirozeným během ina
cit a vůli, představujic předmět za dobrý, krásný,
užitečný,
neli)1naopak
za zlý,
škodliv
vý. potřebný,
V P' smech
sav tých
se opovržlivý,
po
otkáváme
s a-i velmi často i ve Starém zákoně, Páán ježiš
téměř všecko učení sve ředkládal v a--ich (obra

zech a podohenstvích). etho y Kristovy následo
vali sv. Otcové, obzvláště sv. ehoř eliký akniže
kazatelů sv. jan Zlatoústý, vynikající kazatelé věků
pozdějších, zejména italský jesuita Paolo Segneri.
Aby a. dobře sloužila účelu náboženského vyučo
váni v katechesl a kázání, má býti pravdivá, snadno
pochopitelná, nikdy nízká nebo neslušn
k
dodává
vyučování
a výkladu
(objasňováni)ijasnosti,
praktičností,
populárnosti
a přesvědčivosti.
stu
objasňování podobnostmi jest a
vyučování
katechetickém tento: Katecheta předkládá žákum
celé podobenství způsobem jasného vypravování

Cfř:-z
\'l knihy) evangelií \\n a. položeno
Obr. 174. Analogiou. Piezlčíuj.

nebo
nepřetržitě,
zároveň,
co by pojem, jehož jsou rozsahem. A--i rozkládáme soud
žákůmpopisu
bylo nepov
věodomvlyákládajek
kdal
podoben
stvi opakovati, obrací část po)(části na objasňovaný
hotovy v pojum, ze
kterých sesoudy
skládá.
A—na
lytickvmis
nazýváme
apriorické,
předmět. vytýkaje zároveň rozdily mezi znaky před jíž
mětu a věccí v podoobenstvi
(Skac'do
ole, olejíchžto pra\o'děabychom se přesvědčili, potřebí
Rukovětkatechety,
1909,str.obsažených.
119n.)[Sětlg]
— aké
m mea toliko
rozebrati
pojmy,
kterých se
je logicky
mážiti
podleze obsahu.
Anaskllílu
rvá\u máa m.isto, a to tehdy, chybí--li v zákono dají,
e\l'házíme od položky, jež se
dárstvi pro některé poměry nebo případy výslovné tick "m ůsudke
ustanoveni, jeho
se na ně přimo
odalo užíti; má okázati, rozebír me pojm jeji a hledáme
tu paak hledá se na konkretni případ rozřešeni buď střední člen, který bychom spOjiIi s podmětem a
z ducha zákona, týkajícího se té které instituce, přísudkem je 'ím, abychom dospěli k důvodům, ze
jde-li o konkretni případ te
ru anal vyplývá
tick m
hož druhu (a. legis), nebo
kte'tg'rrchpř
logic Vou"důslednosti
položkamáme
jako
z ducha právního vůbec,
pojm
kterým
ren; rozbira'me jej a
applikovánim základních zá
hledáemme
pojmy, kterými má býti vyměřen, abychom
saí právních, neexistuje--li
je k němu přibrali za přísudek. Podobně si ve
an podobného ustanoveni
demepři rozděleni: analyticky hledámečleny
zákonného (a. iuris). V obénm
rozdělovací.
Připodmětem
důkaze vzestupnémž
a.;
případě realisuje se zásada
neboť počínáme
pravdy,ejež užíváme
má býti do
právni: .Ubi eadem est ratio,
kázána, rozbiráme jej!)abychom se dopátrali střed
ibi debet esse
idem ius“
jf? —
ních členů,k pojmůdvy
než jestkterý
podmět,
do
spiváme
pnsudku šich
te pravd,
takéa jest
((ilossa ad 3. X.
2.). Viz:
ŽŠ;
Saugm, System Í. 291 n.;
g;
vyšší než podmět.
Také
Hamer, Kath. KR 1.8 n.;
jf;
aAn ldůkaz
ytická\: vodnýl
\neth (induktivný)
oda soudí
z připadků na podstatu,y z činnosti na přirozenost,
Lámmer, lnstit. des KR., 4 n.
lig
Pfii
z jednotlivosti na obccnost, z výjevů na zákony,
811810310" (aval 071011,
z účinků na příčiny; methoda tato převládá ve vc
dách
ve tilosolii
má se jiSpojitij\
uživatiistejnou
aHžlJlOI'iíIl
v církvipokládá
vlýchodni
meroruzkušebných;
jako methody
synthetické.
s me
]. pult,n anějž
se
thodou synthetickou (v methodu analytlcko-synthe
kniha0Břil7
nposvátných
(viz
a 17 .čteních
Stoji
tickou)
zvláště
ve
íilosoíii
jest
potřebí,
pravdu netvořlm nýbrž \alézáme, a poněvadž
pon
obyčejně
před
'
', jestliže jsme jí nalezh analyticky zpáteční methoda,
íkono
sat na7soleji
. — .(v.ut.) nebo
..
synthetická, naše _poznatky potvrzuje, zdokonaluje,
stolek, na nějž kladou se
. 175. Analozion.
opravuje, doplnuje, rozmnožuje a sopjuje. Kdo
věci, jež svěceny býti mají
jednou toliko methodou íilosoíuje, ocitne se při
(chléb, obilí, vino, olej).
methodě synthetické v idealismu, při methodě ana

anals

alysís), rozbor, odpovidajicisou

vztažn
(synthesis
v. t.).
A. zna
mená vemu
fi pojmu,
soíii synthesi
čin duševní,
kterým
rozum
náš,
přihlížeje ku předmětu myšleněmu, celou myšlenku
rádně uváženou rozkládá v myšlenky částečné.
A--i znak , jež tvoři obsah
mu, se rozebírají,
iednotliv se uvažuji, aby vysvitlo, které jsou sou
stavné, výsledné a řipadne, které ze soustavných

lyt
tické v matlcrialismu.
Kadeřávek, Logika
íormálná34,169—170,Rer'lulad.'cr,Ělemcnía
phíl. scholastilcaei, 39—42, 223

analyse v posvátném řečnictvi. Mluvi-li du

chovní řečnik toliko všeobecně, podává-li pouze ab
straktní omy, obecné zásady, nedocílí namnoze
u posluc a ův opravdového úspěchu. Pro většinu
posluchačů byl by jeho výklad planou theorii, pro
jsou
rodové
a
kter
rozdíly
druhovými;
taakto
se
niž
neměli ani zájmu ani porozumění; ovšem ty
obsah pojmu řádně pochop\. A-í obsa hu odmí
táním rozdilů druhov' ch tvoříme z druhu r
pak uchovni přednáška nepřinesla náležitého moce.

čím dále tím vyšši,a

dospějeme k rodu nejuš

:

N

Obyčejníěposluchači nedovedou takové přednášk

am ná ežitě
sledovati, ani
ni pro sebe patřičnýca
šímu. A-i sest
v jednu \\rčujice důsledků
vyvsoditi,tak
abyz projednanou
pravdun
podřaďujeme
je avuáeme
je nomuvíce
rodudruhů
nejbližšímu
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nému pravidlu Pokud postu ujeme od konkretních
'ednotlíve'
ady v to
životě
Vzdě
lanějši
posjaří
c ačiby
snadsprávně
dovedli,obraceli.
avšak namnoze
k obec koná
pravidlu,
st vá sealeanalysis
indukcí.
se tomu rádi vyhnou a spokojí se s obecnou prav Rřígadu
dá indukce
se analysi,
každá analysis
bráceni nebo užití pravidla na
dou, o níž bylo jednáno, neučinila-li na ně zvláštt není indukcí.
ního dojmu; do
vždyt
člověkazkoumatí
nebývá vždy
snadno
nahlédnouti
svégro
o srdce,
a zpytovati
své myšlenky, žádosti a skutky. Snahou kazatele
bude tudíž aby mluvil konkret ně, aby obecné
pravdy na jednotlivych případech znázornil, takořka
rozdrobil; tak učiní duchovní satravu svým posl-u
chačům mnohem chutnější a záživnější. l. Vydat

Lednotlívé
jinéříkáme
případyobdoba
zase analysí
se koná,
a ta—
ové analysí
či analogie.
lndukci
učíme aanalogíí cvičíme, čemu jsme naučili. Učíme

tedy analytlcky, kdykoliv postupujeme od představ
konkretních k abs ktním, od zvláštn
tních k obec
ným, od jednotlivých přiipadů k obecně platnému
_pravídlu. (Olt/zr, Unterrichtskundre, .S'Iá'ckel,Paeda

gaik'ž
Lepař,
odách,
Pasto
nýlm
znázorňováni
při níž na
se rál
a ve
škole, a téhož
DidaktikaBlanda,
obecná.)
lek prostředkem
— pOje,m pravidlo,
zásadajeest—a.,rozkládá
části, z nichž pozůstává, a těmito objasňu' c. Děje

Anamélech 'IPDJLL LXX 'A'vmtáiez, vtextu

se to vtím
způsobem,obsaženy,
že se podřaděně
jež
jsou
nadřaděném
uvádějí pijy,
a na mch
znak tohoto pojmu znázorňují. Rodový pojem se klínovém Anu--malku,Anunitu- malkitu, jme'no modly,
jejíž poctu obšvatelě babyl. města Seíarvalm (Sip
rozv
dí
v
druhy,p:
nichž
sestává,
tot
specifi
kace; druhovy pojem se rozkládá na jednotlivé Eara)
po vyvr
cení říše aisraelské
přenesli jakožto
010nísté
do Samařska
uctívali obětováním
dítek
lavního h chu takto možno dobře znázorniti na př. 4 Král. 1731). Dle mínění některých byla to bo
Eřlp
lpady
yarpr
ojevy,
toť
índívidualisace.
py ýše, lakomství atd. Pýcha se úspěšně znázorní hyně zvaná Aa n. Malkitu. jíní, kteří tvrdí, že Se
na pyšném člověku, 'eho smýšlení a jednání \ jedno farvaim není Sippara, nýbrž město syrské, poklá
»—

A-aLex.
za bohasslyrskéhcěm.
jinak neznámého. Srvn
Hagen,
bibl.
tlivých případech. Moudrost světa a moudrost spra dají
vedlívých
dle st. vComm.
ehoře Vel.
(Mor.
liber ll.
10,loc_o).
c. 16.
in
c. 12. job.B
Conf.
n. Pont.

Anamlm D'DJy,

S dobrým prosščchcm
setká
se specifikace
a in
di\idualisace
| naučeni
odvozeném
7. pojedna
ného předmětu na konci kázání nebo též jedno
tlivých dílův, aby obecné naučení posluchači též
na sebe správně obraceli. 2. S a. souvisí též řeč
nický rozvod, a to věcný, při němž řečník svůj
předmět rozbírá v části, kteréž tak vypisuje a líčí,
aby mocně působily na cit a vůli posluchačův (v.
rozvod řečnický) 3. A. předmětu byvá pro řečníka

národ v Egyptě, uvedený na

druhém místě mezi potomky Mesraímovýml Gen.
10“ a 1. Par. ]“ ; někteř
erí míní, žetoobyli Blem
myove, nomádové v Horxím Egyptě, jíní identifikují
je s národem zvaným

anamnése (áváyvqotg, památka. Anamnésí —

trvající památkou utrpení a smrti áně — skuteč
nou, realní jest vlastně obět mešní. Ale v oby
čejném smyslu slova sluje anamnésí modlitba, která
hojným zdrojem látky, kterýž mu snadno podá se říká po konsekraci a která zní: „Unde et me
thema, správně rozdělení a zásobu myšlenek pro
mores.rozkaz
. callcem
ného
zu Pán: salutls
„'l'o perpetuaef'
číňte na mouDleavýslov
mátku"
pojednání cká
(v. topik
a.) při vyučování nábožen obsahují všechny liturgie, jak západní tak v_ýchodní,
methoda
ském oczákonech psychologických vznikly v duši uto t. zv. anamnésí, v ní se však nepripomíná
žáků skupin, splynulíny a řady ředstav o těch toliko smrt Páně, nýbrž i zmrtvýchvstání a slavné
kterych pře mětech skutečných; a představují--lí sí nanebevstoupení; neboť v konsekraci Kristus Pán
žáci předsta\y ty, mají představy složené, kterre vlastně ne 'en smrt, nýbrž celé vykupítelskě dílo
opakuje. u vzpomínce na utrpenní, zmrtvýchvstání
nebývají
vždj
ani zcela
správné,
a na
učiteli
jest,
a )yzcela
temnéjasné,
objasnil
a nesprávné
opravil
a nanebevstoupení Páně připojují některé ruko
„narození,
což že
však
kjiž Mícrologus
(c. 13)
rých tato učitel
se skl obsah
á,dá a gredstavy
Sl žácivekaždé
árá.též
Možno
však také,
ijiná
ještě tajemství
ze
Rozloží-li
znak 0, zeznaku
kte pisy
zvlášť všimnuli, učí s hlediska logického analyticky _života Páně se připomínala, neboť v rukopisech
nebo rozborem. atrno, že možno analysovatitoo jsou na tomto místě řádky prázdné, v š.krabané
líko představu, kterou žácl mají. Kdykoliv učitel (Ehm-, Quellen und Forschungen zur eschichte
předvádí žákům předměty,vzvoyrk
y, nebooobrazy und Kunstgeschichte des Missale Romanmn 418)
předmětů, vznikají v žácích názory, a když takto Při omínají se prá\ě tato tří tajemství, poněvadž
vzniklé názory rozkládá ve znak maje žáky k tomu, hu i v nás tři božské ctnosti: vzpomínka na umu—
o-o

aby aždcjaovídajícek
o
otázkámč ulči analyticky.
ným, ukazovalii,
naku všimnuli,
íceže
lsématom díle ničeho jsme ku představě ynepřídali,
tambyla
před
početím
práce
naší
již
hotova,
my
ejl pouze objaasnill.
Analysí lze však nejen

čení budí v nás lásku, vzkříšení %osilňuje víru a

nanebevstoupení
utvrzujednaděi
pítheta,
se
v anamnési zmíněným
zd událostem
ze jež
zivota

PáÉě přidávají, ne sou obsažena v Konstltucích
a zdávšech
<e že hturgiřd
připo enaukřadně
b a teprv
zdějí. ských
Anamnési
probírá
sředstav objasňovati, nýbržlnových představ na apošto
ý\\ati.
ěc má se takto: Vypravovánírn příběhů zLanger Christ. Akacemie Prag, 1885; viz téžklapka,
z biblické dějepravy o pádu prvních rodičů nabyli O mši sv., 173 nn.
Ryba
žáci složeného obrysu o této událostí. Otázkaml
Anamodus, podjáhen v Řezně na sklonku IX.stol..,
:p.
„Traditionum
sanctemmeranensíum
libri
ll, qui
přivedeme
edítko k poznání že prarodiče řestou
asterium san
pili přikázání Boží včdo mě a dobrovoln, a _po— bus chartac donationum.
0.8. Ben.
attinentium
continentur“,
víme jim, že
takové není
přestoupení
se hřlch.
zThesaurus
anecd.
1,3
—,289
Představa
o hříchu
tak sloingenuje
jako
obrys <ctemmeranense
o příběhu vypravovaném. Představa ta jest obec PL cxx'lx, sw—962. Srvn. H'umr, Nomenc."lš
(1903)84
nější; postupovali
jsme
tedy]ložené,
od představy
více
složené
k představě
méněs
od zvláštní
Anan jJL', LXX ÍIWŽLL,jeden z předních lidu,
k obecně, vypouštěním znakůs nahodilých, vybírali
kteří s Nehemiášem stvrdili úmluvu s Hospodinem
jsme
podstatné,
původní Učili
znakyjsme
představy
).
říchutollko
v přiíběhu
se naskytující.
analy obnovenou (Nch 10'“3
Ananl 3.1.32, LXX Aváv, sedmý syn Eljoenajův,
ticky.
Učíme tedy
analyticky,
kdykoliv postupujeme
od
představ
konkretmch
k abstraktním,
od zvláštt
nich k obecným, od jednotlivých případů k obec 2 potomstva Davidova (1. Par. $“).
<<
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Rom. l. pros.: „Arbele in Persia s. Ananiae
Anania „JJJLB LXX 'AWVM, město v území Mart.
martyris“, v círk. řec. téhož dne. (Nil/e:, Kal.2 !,
340) Panama/zv v Bog. enc. l, 650—
— 14.7ze
vcrozáp.
ondammsale
_lserua
kmene Ben
(Neh.a1132),nyní Beit Hanina, se Si raku, artnén. spis. gkol
p. pojednání
mathematická, astronom., chronol„ askletlcká a
Anania de joanneas viz Anagni z jan.

Ananias (Anania) Jan Va\ řinecc, .
hymnus
vydal (neúplně)
Patěancanvelikonoční,
(Petrohr. spisy
8771),jeho
eho aútobiogr.
a po
vemě v Neapolsku, ital theolog a geograf, zdržovaal
se dlouhý čassu arcíb. neapol. María Caratf, 1576 jednání o vypočítáváníl doby 1velikonočnívyd. Fred.
vrátil se do svého rodiště, sp. „Ullh ersale abríca C. (Jony/izare v „Byz. Zeitschrift“ Vl, 572—584,
del Mondo ovvero Cosmo rafla“ (Neapol 1573, traktát
o2vánocích
vyd týž v časop. „l:xposítor“
(1896),3
á.l
Ben. 1576,1582,1696), „ e natura daemo um
Ananiel ('.n-ÍWIVHM).v LM '.rob 1l děd To
1589, Lyon 1620, '
biáše staršího, syn Aduelův, otec Tobiela, otce
Ananiáš (lat. Ananías, hbr. Hananjáh, 'Ananjáh, Tobíášov

libri lV“ (Ben.1581,1582,

Ananieansis]nvenalis v. juvenalis.

řec. ÁWWÍGS) 1. Veliký (Tob. 515), lsraelíta v za

Anánišó' (Henánišó, Ananjesus, Henanjesus)
jeti assyrském, za jehož syna( říj_avna se jeho po
dobu) anděl Rafael otci Tobíá ovi se vydával, řka: s!. bratrem
nestoriánskš'
splsovate1
kol650,studoval
svym l ojáhbem
v Nisíbís,
stal se mni
„já jsem Azariaš, Ananiáše Velikého syn.“ ch rní
v lzale,
cestu vrátiv
do Jerussalema
nění některýchj émny těmi anděls mbolícky lŠta chem
chůmnna
poušťvykonal
nitrijskou;
a asek mni
mni
značil svoje polslání, neboť Azar iásg značí:
chem kl. Bet“ Abe. Pomáhal patriarchovi lš01áhbov1
omáhá“
Ananiáš —
_ „Pán
oskytuje milost“.P
ede azvtovaryšů
Danielových,
za'atců_
na 111.při revisi hudry (feriálního officila), s;). menší
tílos. a fílol. spisy; hlavnim jeho dt em jest „Ráj
dvoře
krále Ron
babylonského
10,217,335,
2). Mart.
m. 16.p ros., (Dan.
v církvi
řec. 17. osach. otců“ , vyd. Bedian v Vll. sv „Acta martyrum et
ne
3. syn hotovítele vopnných masti k potřeb rchrá sanctorutn.“ — 2.1. C romý, patriarcha
7—0l sip sy jeho (mezt mmí kommentář
mové, jeden z těch, kteří pomáhali při stavbě hra k Analytice Aristotelově) dosud neuveř. — 3.11.,
nestor. 774—780, akta synody jeho,
debh jerusalemských
příchodu děd
Nehemiášově.
'".) — 4. otec poMaasiášův,
Azariášuv paatriarcha
(Neh. 323). — 5. jejž v kn. juudith 8l některé ko konané 775—6 viz v Braunové splse „Buch der
dexy řecké uváději mezi předkyjuuidt.h
371 nmaíř rus. v jaroslaví, 1660
Anaanjin (1900),
1. Vassílij,
sta n vjerusalcm č za dob
by apoštolské, který Synhados“
se uradil se svou manželkou Safirou prodati ole povolán do Moskvy, aby vymlaloval vnitřek chrámu
archanděla na Kremlu,1670—7l pracoval se
ve prospěch obce křesťanské, ale část ceny lstivě sv.
starším
bratrem
Konstantinem
a malířem Feodorem
ustraniti a při odevzdání se tvářiti, jakoby celá
ztržená suma byla se odvedla. Za toto pokrytectví Kozlovem v Kolomensku, kdež provedl obrazy
byli od sv. Petra pokáráni a oba manželé náhle „Seslání Ducha sv.“ a „Poslední soud";1676pro
zemřeli. (Skut. ap 5l-l5). — .dži
veel  vedl malby v kostele Nanebevzetí P_.Marie vRo
kněz, syn Nobedeúv; nastou 7il na velvekm'šžstvie
po
ově.
stantin, bratr před racoval
joosetu,ssynu Kam
moyd
ové (os. lav. Starož. 20. 5, 2),
již
1643 při obnonvě
ma eb chr mu Na
nebevstoupení
Páně náthěnnývch
v
pronásledoval
apoštola
avla
v
šerusaleměol
v
Cae
an
usimos (ávanaúouměg jinak vezotóautog
sareí tSkut. ap. 23' u.)_ a při mou skutků násil
ných mezi Samaritány a idy vzniklých byl od syr
v církvi ora
řec. V.
tropář
n;)kánon zesnulých.
ana
ského vladaře Quadrat a do íma poslán, aby se
Anaaphora Pilati v.Pailát.
tam před císařem Klaudíem zodpovídal. P't u ně
:VD

anarchisté, anarchismus, anarchie. A. (jichž
a stav

lllízmmladšího
Agrippy
ušel trestu
2 učení a soustava zove se anarchismem
2,—3 7). Zůstal
veleknězem
až do.Válka
r. 59. gtd.
il až

do vypuknutí války židovské r. 66 (neb 67) a byl jimi zamýšlený anarchii)
jsou přívrženci revo
od vz ouřeného lidu ve sgkáclnt paláce ukrytý jat prostředků
učního socialismu,
výrobu
)níccjenž
h nachcempřevéstí
sa osprávné vlastnictví
dělnické
svým, zabít.
ře skupiny (obce). V těchto skupinách, které by pouze
abratrem
pro nách)lnost
svou(Vál.
k Žid. n2ům7s 9[E)zehiášem,
an učedníků
v Da ašku,
dleodomnězní
jeden
z 72
Páně, „m
zoák1oobecného
na maje doh
ré smlouvou
(federativně)f
vespolek"Walkspojeny,
maji
přestati všecky
státnif unkce.
Pří
ovém zařizení
svědectví ode všech spollnlbydlltelů žldovsk' ch“.
uskuteční
se prý
svobodapak
i rovnost
Na rozkaz Boží vložlv
vruce své na osleplého avla společenském
v ech občanů zcela
a úplně,
každému
se do0
stane plného výnosu práce. Cílem anarchistů jest
SSV.Pavla),
Majemu
ap. tedy úplné strženi všech společenských i státních
“““, 2211"zrak
rtRomvrátil
.25. al jej. poAkrtíl
Apud Sk.
amas
cum naatalís s. Ananiae, qui eumdem Apostolum (s. řádů a zavedení úplně beztvárné spoleeočnsti. Na
Paulum) baptizavlt. Hic cum Damasci et Eleuthe otázku, jak bude možno soužití mezi lidmi beze
ropoll alibique evangelium praedicasset, sub Lícinio vší autority veřejné státní moci, bez zákonodár
judice ncrvís caeesus et laníatus, demum lapídíbus ství, soudů, policie, donucovacíchasprávních úřadů,
oppressus martyrium consumavit“.
vn. Acta SJ. odpovídají anarchisté. žeepo odstranění společen
januarlus lll,
29. V církvi řecké 31 řijna: skych třída oměrů vládnoucích dostaví se ladný
společenský rád sám sebou následkem mocného
„Žívawou
Loč
ézroarólov“(Ni1/er,KaL21,29_33
eitu solídarit, jenž bude veškeré lidstvo potom
v církvi s r. rovněž 1. října, arménské2. rijna (Ibl
1411
). — 9.5spis. rsmén ký v V. stol., pronikati. V ichni lidé v nové společnosti budou
vzájemně se kontrolovati, aby se každ síce libo
přel. do arménštiny
spis Fílonovyva
j. Srvn.
„By
zanl.Ze17.rc/zrift“
Xll,67.
10.5 mč.
kněz
ve volně a svobodné mohl pohybovatí,a c nepoško
zoval při tom druhého. lcdiným sociálním poutem
Foenlcit za Dlokleclána. SrvniiAda S:. Febr. lll, mezi lidmi budou svobodné smlouvy s vyloučenim
opat kl. založenlěho mnich) z ecka uprchlými, tp. státní donucovací moci. Anarchisté náleži sice
k vybídnuti patriarchy Ananiáše 9455pls proti Pau
k vyznavačům
socialismu,
ale zliší
se odpozvolnou
soc. dc 
liciánům (nyni ztracený). — 12.5 v. mč., per ,? "< mokratů
(Marxistů)
tím, že
zavrhují
kněz, um č a pronásledování Saporova, Mart. evoluci, čilí nenáhly převrat společenských poměrů
Rom. 21. dub. — 13. sv. mč. perský v Arbele, na cestě zákonité pomoci prostředků politických

490—4u95(.27n..).—1ekuvx.stol.
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apř. účastí \'c volbách, včínnosti parlamentáml atd
Anarchisté vídí rychlejší cestu
dosažení svych
plánů v revoluci násilnými prostředky (jedem,
d' kou, žhářstvím, dynamitem, petrolejern, atten
tty atd.). Kromě revolučních hesel nemají a.
drobně vypracovaného pro ramu sociálního, tak že
rozcházejí se názory předáů ejich o cíleclt anar

poškození majetku látkami výbušnými tresce se
sm
mrti a oslavování zločinů anarchistických stíháno
přísnými trest. VNěmecku již r. 1883vy án zákon
pšoti
zneužíva ltalii.
ní třaskavin,
podobně
výcarsku,
panělsku
V Rakousku
hnutíve
anarchistické
bylo potlačenor 1893. tce nežli policejní ro
středky dokázala by řádná výchova lidu ve š ole
křesťanské.Literatura: Sarlariurz'. Waltem/mmm,
Der moderne Sozialismus in den Vereinígten Staalen
von Nordamerika (Berlín 1890, Rem/múzrg, So
zialismus und Anarchismus ( cm 189S); Zen/se;,
Der Anarchismus, kritische Geschichte d. anarchi

chismu.
Anarchistické
zásady
řtlásalí
již
ve Francii
Babeuf (popraven
1797),P
roudhon
(_z.
1865),a
ale za
vlastního zakladatele strany anarchistické dlužno
považovati Rusa Bakunitta (z. 1876), jenž četnými
spisy svými zásady revoluční rozšiřoval a r. 870
vbouřích pařížské kommuny také prakticky ve
stlschen Theorie
l(_jena1895);
Fllzlwc/ter,
Der Anal
(Brl
;Borgzgu:
Die ldeenwelt
des
skutek uváděl. V poprředí hnutí anarchistického chismus

stojí kníže
Reclus Sergěj
a so Anarchilsmusr(anip.1904);
Nema/zl, Křest'.
esociolo
11,507
Cal/Ira," Sozialismus
(v čes.
řpc ie
1.,
cialista
janMKrgpotkin,ugeograí
šířilElisée
anarchismus
Nečajev, v Německu Reinsdorf a zmíněný Jan Most Praha 1899 ; Flerman, Anarcltísté a jejiclt pučení
(Praha

1

); [(r—ela,Šocialízem

(Ljubljana

1901);

časopisem „Freiheít". Učení Mostovo nepotkalo se Hertner-31110011, Dělnická otázka (Praha
,
však ve
vlasti ssociál
velikýmdemokracie
výsledkem postavila
praktickým,
ježto
německá
se str. 385n n.)
oficielně proti jehos na.hám jentatak zvan1„nezá
GVUDWQOQ
v (rus. bezsrebrennik)_ _ nezrštný,
vislí socialisté“ přiklonili se r. 1891 k anarchismu a v církvi vých. čestný název světců, vynikajících
ve svétn listě „Socialist“, r. 1895 zapovězeném, nezištnou dobročinnosti, apř. v Menaeíclt tímto
veřejně anarchismus hlásali. V Rakousku Mostova čestným názvem jest označeno celkem 17 světců,
„Freiheit' nalezla mezi dělnictvem mnoho stou
spíše, zredukuji--li se tři dvojice téhož jména
penců. Zásad své rakouští a. snažili se u latňo či
„Ko
oms a Damiana“ na jednu tedy 13 světců, 12
vati za veden Reucltertova provedením n kolika
yuváděno podvojné (761Wčsvyog, 417515007
attentátů, pro něž soudruzi Kammerer a Stellmacher světců
tedy šest
rzů Kosmas a Damian, Cyrus a jan,
byli odsouzeni k smrti. e Francii v letech deva Fotitts
(Fotímts) a Anicetus, Pantaleon a Hermo
desátých spáchali a. několik attentátů, jež provedli
Vaillant, llenry, Caserio atd. V Belgií mčsto Lutich
stalo se střediskem anarchismu až dor 1.895 Ve
panělsku, zejména vKatalonil, hnutí anarchistické
stále se udržuje & ještě r. 1906s chán byl vra
žedný útok na krále Alfonsa Xlll. VD
ltalíi zavražděn
byl l900král Humbertanarcltistou BrescimV Rusk
zavražděno bylo několik ministrů a spácháno bylo
veliké množství zločinů a-y. A. měli své sídlo ve
Švýcarsku. kdež vláda po zavraždění císařovny ra
kouské 10. zářrí 1898 anarchismu Lucchením proti
anarchismu ostře zakročila. Dnes est londýn

laus,mSamgson
Dlomedes,Tha11aeus
a Tryton;
1 se asvětec
ojedinělý Pausikakus.
rvn

B:"

;gigll—egm
Kalil, 88, 89, Zeitschr. t. kath.Thcol.189-í,

Anasařtha, někd blsk.11V
lSyrii;58Gam (Series 43%)
uvádí
dva biskupyt
Anaasco
de, Pe zrSr. j.,
v Limě, vstoupil do
Tov. je ž. 1572,pusobtl jakomissionárvTucumanu;
osvojil si 9 dialektů \ zemi obvyklých; v rukopise
zanechal
jejich
slovníky
a
grammatiky,
jakož i ka
techismy v nich sepsané; :. 1605 after-Sommer

vogel, [, 308, Dali/mann, Die Sprachkunde und die
nemá
vlastnich aa-u
vcs
e5 0 Míssíonen 78.
útulkemmnoho
a- ti německých
rakousskj'chz,
eaškolivvAnglie
Antal
(Anastasius) Mar
.
B.,
jených Státech Severoamerjckýchv rozšířen bv)lanr-a
chismus agitaci Mostovou, ale po několika atten vstoupil 1596 do kongreg. montecassinské, stal se
o atem klášt. sv. Martina v Palermu, z. 1644; .:).
tátech
za obět
padl
také
r. 1901
president
e
clČín “ímž
cy, vláda
hnutí
toto
potírá.
»Vedle
a-u
thceoretíckých,
jichž soustava zove se anar— fnšpru
monozgaftizínl
B.
Annae
seu ch
veritas
vindicata“
adší
sv. mč.
jejich
pozděj
chismem, a kteří jakousi společnost přece chtějí

zavésti
po svých
uvésti
a- y prak
tc ké násilných
čili a-y převratech,
činu, kteřídlužno
násilnostmi
chtějí nyni jší společnost rozbití a zavésti úplnou
anarchlí.bezv1ádí), beze vší autority a společet_t
ských vzáwemn'ch vztahů t.\'i íeu, ní maítre
Aani
uBoha,
ní 9 na). Těm
mto a- tim praktickým
dlužno
etpří isttvětšínuspáchaných
attentátů, ačkoliv
nutno uznati, že intellekíuelnimi původci celé ttoé

ších"
legendárníchl
byla A. dcerou"
tmana
Praetextata,akt horlivého
p_oha vzneše
a erneného
y
Flavie, horlivě křestanky, kteráž ji ve víře Kristově
vychovala. Po smrti matčině vyučoval A--i sv. hry
sogon, znamenitý učitel církve římské, jehož jméno
se připomíná v mešním i(.ánontt Dospělou dceru
provdal otec proti jeji vůlí zhýralému pohanu Pu
blíoví, který mladou manželku svou ode všech kře
stanův odloučil'a všentožně sužoval.1'ohko tajné
dopisování se staříčkým vychovatelem Chrysogo—
nem bylo jí útěchou. Po brzké smrti svého man
žela na jedné jeho cestě, užívala A. svého jmění
ku ptoměchu chudých křestanův a doprovázela
svého u itele sv. Chr sog a do Aquileje když

krvavé a násilnické propagandy jsou vlastně ne
zdravé theorie anarchistické, šírené ve spisech
různých učenců. Společnost lidská jcst ucclcnou,
jednnotnou skupinou sebevědomých jedinců, v níž
následkem dělby práce existují také různé pracovní
třídy a ústřední s ráva, bez níž společnost lidská
obstátí
dee důsledcích
anarchismu přímo
jsou naprosteo
křesťan
vedennaarozkazr. císařeťalšíokletlana
b.yl Brzy jako
otom
bylai od
.-!.
ZIV
táce něnemůže.
a ve svých
příšerně tam

je to zcela
ve století
1 děsiv m(ae)/em,
niknutože
bylo
celkemuplynulém
77 atten
křesťanka
v Sirmíunce
(dle
oalmarii)
jata, rozličnými
zpusoby
aTheo
téhož
zaMart..Bom
žlva mučetta
upálena
na.ostrově
tátů na vladaře vubec, tedy i na správce republik. Fko
Z těchto 77 útoků v 21 případech napadená obět
doru Lcctorv parvuje, že za patriarchy Genadia
usmrcena. Zejména v posledních 33 letech rozttnořílly (458—471) ostatky sv. A. byly příncscny ze Sirmia
se attentáty úžasnou měrou, neboť byly za tuto dobu do Kttple a uloženy vchrámu zvanem „Anastasís",
podniknuty 43 attcntáty, z nichž 16 skončilo smrtí.
zván
byl chrámem
sv. z11.
vě
Tomuto společenskému zlu, doléhajícímu neblaze jenž
tícc Eotom
yl snad
teprve
v V. sto
tol.
KtKult
le této
do íma
na základ celé společnosti, čelí vlády ostrými opa přenesen.Její méno 'est od konce .s.tol vmeš
třeními. Ve Francii r. 1892 vydán zákon, dle něhož ním kánonu. ( rvn. upka, O mši sv. 527) Kostel
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Anastasij — Anastasius

sv. A-e v Římě na úpatí Paiatinu připomíná se již
za pap. Damasa (360—384,) ibyl, jak szezdá, za

svěcenzprvu „Zmrtvýchvstání

(Anastasis)

Páně“ a teprve po přeneseni ostatků sv. Anastasii;

Anastasio(Anastasí, Anastasius)1. Fiilip,
kanonista,1_:.
1656
Neaposorrentský,
oli, od 1685resign
prof. práva
civ
ikan.
1699 varcib.
1724,

byl cís. dvorním kosteleem a měl tudiž prřed ko
stely jiných titulů přednost, _zaujímaje misto hned
khat edrálách ř_í_msk'
ch: basilikou laterán
skou
:?uchrámem
ětší;n _yni
jestvěkostel
ten jedním
2 titulůP. kardinálských.
apežov
slou
žívalí v tomto kostele na Boží Hod vánoční dru
hou mši sv.; za tou příčinou běře se orace sv. A--e
při druhé mši sv. Hodu Božího vánočního, což jest

jmenován tit. patriarchou eantíochijským, z v Římě
| 35; :p. „Praelectio ad
deer. Lucii Ili., quae_
in_cipit ,Ad aures
„oSlemnis reeitatio ad c. si
aliquis de eiectionc“ (Neapol 1689), „Suprema Rom.
pontificis in Ecclesia potesta s piopugnata adv. iu

ojedinělým případem sv___liturgiiřímské. Církev vých.,

(_2sv., 15121731).
Srvn.AHarla-,
Nomencl.
dvik
nel us,
u. 162IV ,(l_910),
v Nea

která slavi _památku

22. prosince, nazývá ji

strumeutum
ap_pe|lati0nis
episco
porum a const
Unigenitusquatuor
ad futtGalliae
urum generale
concilium“ (Benevent 1723), „Lucubrationes' in sur
rentinorum eeclesiasticas civiiesque antvitšuitates"

„_ueyalouáono" a „rpatuaxolútgva“ (yuupL poli, synovec“a 1724 n stupee předešl. na arcib.

umreubua) jakožto ochranitelka před jedy

stolci sorrentskem, 1755 stal se tit. patr. alexan

drijským, z. 1758 .r). Animadversioues in li_brum
Pii Th. Mílante“ (.Neap 751, jestt
přirýk
moc2emivůbec,
jakož
| vysvoboditelka
Kal.2
i,
.
. Srvn.
Duc/zeme, vězňů_(Nzlleer
„Saint eAna
stasie" v „Mít-langes d'arehěol. et d'histoire" 1887, sudek spisu Milantova „De Stabiis“)„ ,lstoria degli
Grixar', .,S. Anastasia di Roma“ v „Civilta eatto
_vrštippgpib“)____
(t.
1754,
2
sv.).
Srvn.
lmrlér,
Nomencl.
a v „Analecta Romana“ !,
—
Anastasiopolis 1. někd. bisk. v Galaeii (sutfr.
mě. v im za Nerona. Mart. Rum. 15. dubna:
Romae sanctarum Basilissae et Anastasiae nobi metropole
aneýrské)_'_Gum:
|Series
441)
uvádí
biskupů
ze
V
Vlií
století
(mezi
nimi
jest řadu
sv.
lium feminarum, quae cum essent Apostolorum dis Theodor Sykeota). —2. ně

cipulae, et constantes in fidei confessione persis
terent, sub Nerone imperatore língua pedibusque
praecisis,
ade
ptae smlt _peicussae
—3. star gladio,
š_í, martyrii e_oronam
mě za Vale
riana, Mart._Rorn. 28.rríjna: „
A.nastasiae
senioris Virginis et Cyrillí Martyrum:s ilia in per
secutione Vaierianl sub Probo praeteeto vinculis
constrieta, c_olaphis caesa, i e et verberibus cru
ciata, eum in confessione hristi immobilis per
maneret, abscissis mamiilis, evulsis uuguibus, tlen
tihus comminutis, manibus pedibusque praecisis,
truncata cdpite,
tot passionum
migravit
a Sponsum.“
V círk\'monilibus
řec. 29. ornata
říjan

isk. veFrygii (suiir.
metrop.1aodicejské);
Gama—
(Seriesě4
tři
biskupy
z let 518, 553 a87
—.|13ěk.d46)uvádi
biskupství

v Carin, Gam— (Series

448) uvádnt dva biskupy.

Édnoho z r. 553, druhého z r. 879. — 4. ud.ěk
k vbiskupa:
provinciir. 879rhodopskě;
(Series 428)
uvádí
. ( Gaaru:,Neo-jus
sti
niana), někd. biskupství v Mersaosotamii; Gan/.r
A:.
(D:.

bisk.
eriestiluiám
457) _uvádí biskupy z let

—590; uyui

nastásky, zvané také „sestry špitální sv.
astasia“, nebo„cdery sv. Gervnsia“, b ly
jeptišk
zabývající
se 0 e
třovámm řehole
nem csv.
ených.Auuus_tina,
ři klášteře
sv. Gervasia

Srvn. Milu, Kalii, 31.0 — 4. Patricia
(slv._), v Paříži měly 0špitál od X[i. stol. s kaplí zasvě
poustevpiee egyptská, zprvu dvorní dáma usti cenou sv. Anastasiovi; zrušeny 1790.
nina
ni císařovna Theodora zahořela
as.tasis Áwwunng mí: XQLumí-, V CírkVÍ
nenávistí, uprchla do Egypta, zal. kl. Š7L'Ž"“If/ITU" řeckeaZmrtvýchvstání Páně. (Pargaz're, L'ěglisc by
u Alexandrie; když possmrti 'lheodořině Justinian_ zantine“ 114, 3
pojmouti
manželku,
Anastasius ]. kněz antiochijský _kol.430, při
ahodlal
žila tam
jako jiyza
mnich
v oděvuuchýlila
nmžskése na__poušť
..576

V církvi řec. památka 'ejt 10. břez.;7v__cirkvi kopt.
26,__led,

Nil/eu, lKaI.? II,

6,

— 5. pod

ímenem
A. existuje vapokrytickě
ypsis Anastasiae“,
němž _smrtizjevení
blízká „Apoca
jeptiška
jmenem A.,žijicí za doby cís. Theodosia, živými
barvami líčí, eo zřela v tajemném vidění na pouti
své neeemb
m, peklem a očistcem za vedení anděla;
spisek tento vydal R. Hamburg („Apocalypsis Ana
stasiae, ad trium cotiicum auctoritatem, Panormi
t,ani Ambrosiani, Parisini, nunc primum integram

vrženec Nestoriův, odebral se s ním do Ktple,
s kazatelny potíral výraz „35010109“ a dal tim
poodnět ke sporům nestoriánským — 2. sv mě.

v
azaAcia
Diokleciná
na a___.'st1_aximiána.3M.an
R Antiochii
.9.
S:. _lanua
p-a
triarcha anntiochijský,toho jmšnlai.,7(staršia),sv..,
rodilý z Palesstíny, byl mnichem v kl. Sinajském,
559 se stal patriarchou . Dle Eua ria a Eustrat ia
stavěl se proti monotysitske poiiatlcejustiniánove,
jenž však dříve zemřel, nežžiim ohl aposlati do

_e___didit“
Teubner
1903).
Homburg
se do vyhnanství. To učinil__iíástupce justin r. 570 a te
ímvá, (Lipsko,
že původcem
tohoto
spisku
jest Simeon
pl ve po 23 letec hm
vrátig anma
___svůjstolec,

Metaírastes
1904—9067 S__rvn.[ii,/:lmeyzr Hagiogr. _lahresberieht

jejž
5 let' spravovlal.e
.du.b
Marj_eště
_Ro
om
„Antioehiae2.599.
s. Anastasii Sinaitae
pisctopi“). Ve vyhnarstvi napsal 5 dogmatických
pojednání o nejsv. Tro ei ainkarnaci, zachovaných
jen v latinském překlatu. Úzce připoután k Otcům,
zpevy,
jimiž oslavuje
Páněcvvet-_ je v methodé přísně v decký, tak že se může zvváti
ticiu
nedělním.
—2. ů se'zmrtvýchvstání
€vů77E7-la výňatkýz
gelii o vzkříšení Páně v matutinu velikouočniílu. předchůdcem scholastiky. U pozdějších byzantiu
theologu má ve ikou autoritu, na př. u Ma
anastasimatarion (dvaazaatyaráowv), v církvi ských
xima Vyznavače. Jana z Damašku, u 7. všeob sy
řec. liturg. kniha obsahujici text anastasimů (v. t.) nody. Napsal ještě několik pojednáni protijustini
ánovi,
proti Janu Filoponovi, o dogmatickém listu
schret
notami.
Srvn. 119.2
get/'t v Cabrolově- Dict. d'archeol.  Iva papeže
1,1924—
Flaviánovi. Dle Eua ria (Hist. EccI. 4.
anastisimoi (oi avaaráatwum) v církvi řecké 10) psal také o akutních biblických otázkách. Snad
verše ze žalmů, jež vztahují se ke zmrtvýchvstání jemu patří také dosud nevydaný spis Hiei noo
vouag. V pojednáních o nejsv. Trojici dovolává se
Pá.íě.
a. zavovec,
litur ické zpěvy
o z_mrtvých' svých homilii, sepsanýeh, „když ještě mohl volně
vs_táni_Páně.
Srvn. N:“ller,%(alii,
str. LV
.li'aarcžaqmv Mádla :v církvi řec. Hod Boží psáti a mluviti“ náme 3 homilie, jež by se mohly
veliko noční.
' jemu přičitati. Čtvrtá je pozdější, ježto připomíná

Anastasij v. Anastasius.
anastasima, ávauráatya ], &. rá ouzrgů,

Anastasius
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mylně celý ten spis. dPřeložil teři
z řečt.
některá
akta
7.
řeč přič'eholnávratuldo
popírají
identitu
chiesynodu.
25. bř. jistá
593 jeMig/ie,
P 89 3091—1408 Antio
otiskl mučedníku, legendy
A-a bibliothekáře s Anastaslem kardinálem, iden
jeho spisy i napravy?"L'—zdemgauvroyog níazewg
tičnost
však
dzokazue
Hergenróther
v
dlle
„Pho
v.n Hurtcr, Nomencl. lg, 831
a fragmenty.
v Antiochii
konanou
vydlal Pjtra
v„juris
eccl. eč
Graecor.
hist. et
docum.“
(Rim ius ll,

až835. —10.2(Anastasij) Bratanovskij-Ro

'
Seme o,vič „.
ze
,
Krmn šlechtické rodiny[ maloruské, otec jeho byl proto
ovla vsemináři percjaslavskem, stal
Gesch.d .byz. Lit. Miinchen 1897,str. 59 jerejem. Studov
se 1783 professorem slovesnosti a lat. jazyka v se
otom v semin. vologdském a
n. Běž. —4.
sv. patriarchaři
jmenal.
(mladší),
599—609,p tantioc ijský,
eohoře toho
Ve1.. mináři sěvskéma
1868),
Sr v_n
Fabiana:
l1021595
ž6)00,251—257.
Grz oriu.,r
Registr.
epist. Bibl.
], l,gr.7.2
'

Bžatd .Pil/a,

I. C.2. 238—

jehož „Regula pastoralis" _přelftdosřečt., ve svých aleksandroněvském. Vstoupiv do stavu mnišského,
spisech potíral Ži_,dy kteri ho za to při jednom stal se 1792 archimandritou, jmenován 1793 dvor
ním kazatelem, 1794 členem ruské akademie, 1796
vzbouření
art . om. rísiarius
]. __s.pro Srvn.
Mig/rcPG usmrtili;
CVl|,624. -—5.3
cír
10 mull.,svěřeno
moskevského
novospas
hož r.řízeni
menován
byl člene
em
sv. sy
kve římské, odpůrce monotheletismu,653k roz skéhok
m, 1801 po
kazu Konstanse ll. spolu se sv Maxiimem (v. t.) a nodu, stal se. 1797 biskupem běloruským
Anastasiem mnichem odveden do Ktple., potom 655 výšen na arcibiskupa, 1806 řeložen do Astraehanu
kdež
:.
téoh
ž
roku.
9.
„
oučitelnyja
slova,
go
vypovězen do llilesem
mbrie, 662 znovu do Ktplc při
veden a znovu odsouzen, načež mu jazyk v říznut vorennyja pri vysočaj em d\'orě i v drrugic mě
a pravá ruka uťata; potom vypovězen do azi
stech
v
1792
dod
17%835
g
.“ÁP
etroh.
4
díly
1796
až
1807,
znovu
v
raktat
o
razpoloženíi
na úpatí Kavkazu, kde ž :. 11. října 666, \' list

svém ke knězi Theodosi0\i liči utrpení svá idruhů propovědej“(1doskva)1806), „Predochranenie ot
svých a uvádí svědectví sv. Otců proti monothe bezvěrija i nečestija, zdravym razsudkom, sově
letům; nevyd. zůstal list k mnichům askalonsk' m stíju i opyta mi dokazannoe“ (Petrohrad 1794, pře
klad z franc ), „lstinnyj Messija ili dokazatelstvo
o božestvennom prišestv
lissusa Christa
p(rotí17
monotysitismu a monotheletismu. M:;gm,
V I'lllll' 7anfr c.,) „Plač
]
V M
Rom. uvádí se spolu iego Božestvě“ (t. 1801, pre
sv. Maximem
Hurler
Nomenc 13. srpna.
— Srv;1.l(rumóaclxzr'
rn.č v Aquileji, leremii proroka V VI pěsnjach“ ([Petrohr. 1797,pře
valchář, Mart. Rom. 7. září: „Aqiviileiae s. Anastasii klad z Amaulda d' Andilly), „Opyt o soveršenstvě“
maartyris'“ , srvn. Acta s;. "Septcmb lll, l9—--24, (l. 1805, překl. z Formey.e) jakožto vynikající ka
v církvi východní

25. října. (Bag. zn:. 1,

2——). zatel zván byl ruským Massillonern.

7. sv. mě. v Argentonu v Gallií za Aureliana.
Mart. Rom. 29. června: „ln castro Argentomacho
sancti Marcelli Ma
artyris
lide Christi
una cum
Anastasia
v_íromilitari capite
Srvn.
Arm
S..r juniu
4.78 plexus
8. hrest.» “.,

Nomencl.

604

a mz",zr1

sv.,bis kuporescii

kol

květ. Srv. Acta ŠJ"-MaiusV, 5226—224 ——

12. první
opalt
,1993— 5,sv.v. církve
hesla
Astr
k, Ra
dla břevnovs
— 13.111arský,
vých., umučen aod Turků vtlSoluni 29. srp. 1794.

,.660—14s.amv.mčvC„ríu
onásl. Deciova,
zprvu pohanský poddůstojník
sv.
cirkve
východní,
Mile:
Kal'l, Srvnljthmgcc
1 Basilla,l_ sv.
ský
biblio
he kář,
spisovatel
1x. stol. Bylr847 od papeže Lva lV. za kardinála
kněze tit. sv. Marcella povýšen, ale samovolně
opustil svůj kostel již 848, zdržoval se v Aqui
leji; synoda římská r.
zakročila proti němu,
a když neposlechl, byl roku 853 sesazen a z církve
vyobcován. Patrně náležel k náčelníkům císař

ské strany, kterou papež Lev IV na uzdě držel. lo
smrti Lva
volen za
Benedikt
1855),
a\šaklV. cibsalřzLudvík
ll. Eapeže
yl získán
pro A111.
a,

(zcorniculariuse,
pronnásl.
křesťanů
sámActa
stals„Štír
křesťanem hart. přiRom.
ll. k\.etna
Srvn.
Maius 11,613. — 15. arcib. caesarejský v Palest.
01- r 1090.51? „ih—911175erHÍug frr'lyr:.7ngewló
šou Osoróxov'ť (:Higne. PG. cx'x)(,VII 519—532)

Šrvn NilkaKalPl, 231,f/urtar, Nomencl.l3,1020.

16. S\., benediktin kl. v Climny, u. v Benátkách na
poč. Xl.s
.,
rvu mnich v kl. na hoře sv. Mi

chaela,špotom
nZajký čas poustevník,
vstogpil
kláš .v Cluny;o
kzurozkanačež
papeže
který se svými stoupenci vtrhl do íma, zmocnil do
se chrámu sv. Petra, zničil tam některé obrazy, hoře Vll. hlásal víru Saracenům španělským; potom
jmenovitě malbu, která synodu Lva IV. proti němu
ujakoz.1085n108616.rijna.
poustevník v Pyrenejích;w..,l-instola
vraceje
ad
slavenou vyobrrazovala, vnikl do Lateranu, zmocnil žiliuny
se Benedikta 111.a chtěl býti za papeže prohlášen. Geraldum (Guinlenum) abb. de veritate corp. et
Avšak duchovenstvo a lid zvolili znovu Benedikta 111.
Christi4m:
Domini“
(AfIliIgne,
CXl X, 433
S:. Oet.V
11125Pl.násl.,
a císařští poslové, vidouce, žes
nmeprorazi, sanguinis Srvn.
.
byli sop kojení. Benedikt lll přijal A--a na milost a Nžomencl. 13,1052. — 17. sv
nus ll
pripustíl jej k laikálnimu sv. prijimáni. A. \stoupil r. 853, Mart. Rom. 14. čna, s.rvn

ukarmelitán
(světs. jménem
láštera. dobyls
stal se ipřlzně
iopatem klástera
Panny Marie
v iinsteru,
:. 1761,
„Theo
za Tiberem,
papeže Mikuláše
I. a lgn Falk), u. 1701mem,

byl od Hadriana 11.za bibliothekaře cirkve římské
povýšen, ale pro účastenshi na těžkých přečinech
sesazen a vyobcován 12 rijnaa868. A. odebral sO
k cís. d\oru a ku přímluvě císařově přijat b 1 od
papeže na milost. R. 869 bylA p.oslán do tple
jako člen císařského oselství, byl přítomen 10. a
poslednímu sezeni lll. všeobecného sněmu cir
kevního ne 28. února 870 a prokázal zde římské

lo umbrata,
ia sacra assertis
bibliorumMtiguris
ísynmbolis
scholasticis,illustrata,
dogmat:crs,
ralibus elucidata, iconísmis aeneis exlnbila, publicae
dlsputatlonl proposlta“ (Augšp. 1738), „Trinu m

mertectum ex perfecto seu asserta seholastica,

lpoemica, moralia de vitiis et peccatis ac gratia

et ex doctoris angelici tlěeollogia ad mentem sal
tificum
ex perantiquis
aribus
mutuatae, pon
elo
manticensium
elimata exem
Emilesř
romanorum

cirkvi
sl.užby PapežA.jan
Vlll.PřPOÍrd"
jej
v
jeho dooré
úřadě bíbliothckáře.
-.9.87
Žll akta
7. a
e.ob sněmu církevního do latiny, sestavil
Íiisa
adumbratae.
notis
(Augšp.
19.Filíp
.erudiatisillustratae“
Anastasro
gv.na
75il);
mědirytcům
augšpurským
skládlal h_ápi
církevní dějiny („Chronographia tripartita")z
gichard.
21. (Ključarev Alexius lva
ckých spisovatelů jiřiho Syncella,iNikefora a Theo
vič), n. 17T7 na cstrově Kurostrově v prov.
fana, a mělu astenstvi pn sestaveni knihy zvané:
archahgelskě,
1810
vstoupil
do
stavu
ducho
vniho,
Liber pontificčalis, v níž se mu připisuje od kritiků
životopis pap. Mikulášel.; dříve pripísován mu byl 1823 stal se archimanuritou, 1851 biskupem města

Anastasius
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Staraja Rusa v prov. novgorodské, 1837 biskupccm (911—913) syn Římana Luciana, byl muž nepo
jekaterinoslavským, oslepnuv žil v kl. sijském, kdež rušených mravů, ale poond advládou markraběte
; rp.„ ova v voskresnye iprazdníčnye dni“ Albericha bez politického vlivu, k němu obrátil
se patriarcha ktplský Mikuláš Mystlcus ve svém
(Moskva
Srvn. Mart.
Palm'm,
Nomen cl.„Passio
[, 61. boji
22. sv. 1842č).kněz,
Rom. 11.října:
roti 4. manželství císaře Lva Vl., od
ověďprA-o-va se nezachovala. —33. IV., apež
sanctorum Anastasíí presbyterí, Placidi, Genesíí et pov

sociorum“

.pa riarcha konstantinopolský 1153—1154, slul původně Konrád,—byl rodem pŘígian

.753;— za patriarchy Germana ]. kněz ysn
cellus, od cis. Lva ll|. dal se užíti k jehoaz
ze_nía dosazen na jeho místo; byl ikonoklastou;
RH
dal se k povstání
Artabasdovu,
začež Konstantin
opronymus
dal jej ztýratl
a oslepitl—
d

(ze Suburry), stal se řeholním kanovníkem
m, pa

opatem

Ruaav diecesi orleanskě a za Ho

noriall. byl vučiněnbiskupem sabinsgč'nli.tZa papcžc
bylrným
zvolen
maje opata
věku Wíbalda
svého již
Byl dů
přítelem
ze Stabla, kterému
Agneellus v. Anastacs ,opat
o
. Euthymia,
rtin v. jenom
propůjčilbiskupům
právo nositi
což opoNicht)
čas
Anasta
kl. sv.
přísluprsten,
elo Spor
agdebur
druh v utrpení sv. Maxima (v. t.) a Anastasia apo urovnal tak, že
ichmannovi, jehož předchůdce
crísiaria (viz sub. 5.), z. 24. července 662; v A:art.

uvádí se spolu se sv. Maximem a Anasta jako Eugen Ill. uznali nechtěl, za jeho přítomnosti
ímě pallium
udělil. u<Joannítům
řeholním Ob
ka
novnikům
lateránským
ělil některéa výsady.
SÍC
cm apocrisiariem 13.Psrpna.
Sp.
33krátkyL list
monotheletům(Miglia,
G.XC,1
0th roti
pantheon
(S. Maria
rotunda)
líd římský
obilím
Švédsko
u vázala podporoval
odváděni
, někteří připisují mu také spis proti novil
Židům (viz níže sub 41.), jejž vyd Mai \; Script. ročního poplatku (haléře svatopetrskěho). Z. 3.
vet. coll. l. a Mi na mezi spisy Anastasia Sin.
1154). Jeho listy vydal Might, CLXXXVlll.

—l

ns

, kapucín, vstoupil do

LXXXÍX,
1203—1 2, lat. pře
Cam".rzu.r, Ant.
lect. Ill, 123—186.$rvn.HurEer,kNomencl.130903),
řádu
1625, vynikl
kazatel, Jý. „Collatio
Anastasíl
cumjakol.Ihorlív
ministro víšasque
35.5sv.,
601—602. — 27. U 57- Naovoq;
v Macedouii, žil P.

ve stol. XVll. a XVlll., učený bohoslovec, výborný

znalecřečtiny, lat. ahebr.; :p. „Ilegtqyrfiauxov
lluuázmv, fran negtqoqatg zňg Euqai'mng"
(Amsterd.1706), „..ópp'olov youaov zgárovg“
(llalle 1707),.Baathov Searoow (Amsterd.1710);

biskup pavšjský 668,5. 680, Mart. Řom. 30. k\.
V", slul
270.—
sv., mč.,
Pervn.
ršan,Acta"
synmaga,Maius
původně
„Ma36.
undat",vojin
ve službách Chosr
sraoa,l.l poznaalnv ierapoli kre
stanství, dal se 620 v je'rusalemě od Modesta po
křtíti. 621 stal se mnichem, podnikl pouť po Sv.

byl však v Caesareji zatčen, do Persie od
řekladu NZ do novo zemí,
veden, spolu se 60 druhy umučen 22. ledna 628.
Památkav Mart. Rom 22. ledna. Srvn. Auta 3;
řečtiny. Srovn. Palmieri, omencl. [, 61.— 28. pa
triarcha nícejský kol. 700; vyta žáe ho výkladu januarius
65
37. níNi/ler,
umenKali—Zlí,
kl. 614.
polševskěho
11,42—425,
Bag
žalmů
se v řeck ch,503.
katěn—ch . již
X. stol.všskyta'í
rvn ardmltewer
sv. před
mě.
rov. voronežské,.r
Pokazatel, v kakle dni
v Nikomedii, Mart. Rom. 19.p
„Nicomediae
ka oj dolžno čítat svatoe EvannáeIíe, dlja zanima
sanctorum
maríyrum
C_yríací,Paurlilli
Secuvndi,Ana
stasil, Sindimii et sociorum
žwščiChsjaU,
) Srvn
omenc! čtenicm“
— MPoskva
Pr,ažský18 kněz
řáduPalmícri,
kapucín
3
syn Římana Maxima, pr tel sv.“FPZHIEŘŠ s,ěho 71.v Praze 1619.již od mladosti své vynikal
z Noly a sv. ]eronyma. Urovnalv Římě
ěspor mezi zbožnosti a pílí a láskou k učení. Touhou jeho
bylo státi se řeholníkem, a proto na žádost 5\ou
presbyíery
a
jálmy,
kdyzb
tito
odpirali
pri
někte
rých příležitostech presb yterům povinnou úctu,
zaěež onino zůstávali seděti, když jáhen stoje četl prjíjat
byl P. Samuelem
Plzeňským,
á n kapucínského,
do tého
řduá a prminciálem
646 de 11.
evangelium; zavrhl učení_Origenovo jak bylo obsa listopadu oblečen v rouchoUřeholní. Po odbytem
ženo vdile: Heel aoywv; toho týkají se jeho roku zkušebním v noviciáté v Gmundenu pokra
čoval ve studiích a vyS\ěcen na kněžství stal se
listy
émuk Janny"
(M _lerusalem. a Simpliciánovi,
—76),1 kožbisk.
i k milán
Vene kazatelem a působil jako missionář o 5 roků
echách. Pozd jl povolán
ríovi, bisk. mil., z něhož zachoval sekpouze zlomek v rozličných místech

měl účastenství také na

(lobjlevil
Ruelensaby
a uveřejnil
v „Bíblíophile
Belge“
71); dovolil,
ti, kdož od
Donatistů byli
po
křtčni, přijali býíi směli v počet kleru, a aby do

byl do Prahy, kdež k zoalskoro ve všech kostelích.
Zvláštních zásluh získal sobě o zvelebení Lorety

natístlčt1 klerlkové pos svěm obracení na svých mí na Hradčaleehc . A. [2'1 ozdobou svého řádu, Život
eho zasvěcen byl je mé službě Boží a péči o spásu
byl14gonecháu1.27.
dubna
neb 4. de
neb únavn
ližního
en všemi.února
ctnostmi
pracoval
ne
2stech
. pros
; Mart. Rom 27.
dub.:402
„Romae
nač, žOrzdo685
685dne4
dokonal
bohumilý
positio beati Anastasii pa )ae, virí ditíssímae pau život svu žrvklášteře hradčanskem. S)). 1. Zrcadlo
pertatis et apostollcae soíllcltudlnls, quem (ut ait
života
vě
něho“
(v
Praze
u
Urbana
vGolláše
1660,
s. Hieronymus) diu Roma habere non meruít, ne 225 str. form. 125><_7
vysoc e
Orbis ca ut sub _talí episcopo truncaretur: nam urozené hrabince paní paní Ludmílevaě lgrantišce
haud mul o post eius obítum Roma a Gothiis capla hrabince 7. Wolkenštejna, roz. Hysrlovně zChod u,
atque direpta fuít“ -—.31 11.sv,
pe 4
498,
paní
na
Hokově
etc.“
je
to
zpracováni
starší
oblí
nástupce sv. Gelasia. Za něho pokřtěn b 1 král
ene a často
Franků, Chlodvík (blahopřeejný list za tou príčinou člověka
(srvn.vydávané
jun. 1,11knížkyV
887, o plosledníchvvěcech
1.14837) vpřered—
A-a Chlodvíkovi poslany jest nepochybně pod mluvě praví: „já te dy nalezšil jakěs maličké a staré
Duchovní zrcadlo, kteréž někdv před tím velmi
ený). Anastasiovi
. zavrhl traducianislmus
poslal
kvrže
císari
legaty s listem (v.
dot.),Ktple
e, a
žádal, aby jméno Acaciovo a půvo ců rozkolu krátce sespsáno, a potom vytištěno bylo, je jsem
Písmem
\aty'mpodle
a průove
chtmilosti
ců svatych
iných musdrcuv
ktirovánmí
Boži roz1
z díptych
bylo, za
dmoluje
tom, abya šířil
od
nich udvžmazáno
leně svátostí
platné při
pokládány
Knížku tuto přeložil l do němčiny pod
duchovní od nich posvěcení ve svých důstojnostech
překlad tentogeistlicher
vytištěn Spiegel
v razedesu ewigen
UrbanaLeben
Goliáše
ponecháni byli, chtěje touto mírnos roz
ca titullem„Ein
cíův odklíditi. Kd ž se leátgtě do lma navrátili,
662vve
120 (exempl.
v knihovně
kanonie
strahov
b 1 A. mrtev (z. 1. lístop. 498 List 'eho vydal ské).
2. „Rad
us paupertatis,
qui clare
ac subtiliter
",lnel 615—639, jaj/'e; 1,95—
—32y ili., papež humanas et divinas operationes velut per tran
...
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anastelosis — anathema

sennam scrutatur et per XX virtutum dominia ner arcib. v Niceji. Hlavní však věci snad mu přece
vosc scse diifundit, ubi in apicc perfectionis omnia, patři, ač jcst citován pozdější Nikeforos Cařihrad
.A. připomíná polemiku proti Židům, ale není
quae ad profectum spiritualis vitae desiderari
to asi
ondialoř etuveřejněný
ježto sea vnemá
něm čítá
od zbořeníMaiem,
jerusalema
ob
sa u udaněho A-e-m. Celkem možno říci, že A. stojí
uprostřed mezi Leontiem Byzanckým a janem
7.Damašku, ale jej ich výše nedosahuje. Anastasiovi
se přlčltal i apokryfický interessantni rozhovor na
dvoře Sassanovců, vzniklý koncem Vl. stol., jejž
jednom lístku) označena jest: „F. .
_—frater vydal s chy ami A. Vassiliev: Anecdota graeco
Anastasius capucinusj 1669. 14. Aprilisť, zhotovil byzantina 1. (Moskva 1893), 73—125. a A. Wirth:
Aus
orientalischen Chroniken, Frankfurt 1894,143
tedy nepochybně sám A. tento výkres (srvn Dlabač,
L 1, 46). 3.„ aiestas Beatissimae \'irginis Ma až 210. Srrv.n Kfumóacllel', Byz. Zeitschr. 3 (1894),
riae, to jest o vclcbnosti a slávě nejblahoslave
2
1—24).
Židům
nější Panny Marie vyvolených padesáte a dvěrroz 62
u Mig/la Anastasiovi
(Pair Grr. upiraně2disputace
89, 23— 1282proti
pocházejí
jímání, nimiž nejdivnější Matka Boží na každou z lX. stol Spřízněný spis: “01470471 1107"me
sobotu jedním pozdravovaná a zvelebovaná býti za: rIJílwn/oglovóauur noo; uovazóv tura
může. Díl rvni. Zdržuje v sobě 26 pozdravováni kol. 7
d. Giffert (New-York 1889), rov něž dialog
Vytišt. v raze u Urbana Goliáše 1677“ (14 neč. proti idum
od jerusalemského kněze Hieronyma,
str. +416+3neč. str., form. 15X9cm). Knížkatato
queant, Goliasch
compentliose
Urbani
1669, tractantur'r'
14 neč. r.+(Pragae,
200 + 1formis
n.eč
str. indexu, form. 15 )(95 cm).sDo knížky vloženy
3 allegorické mědirytiny, z nichž jedna (při str. 113),
představující
na
způsob
větu
seznam
knih
ísma
\.
udáním počtu kapitol a veršů (každá
jednotliváz kniha biblická s údaji těmi na _sána na

dedikována jest arcib. pražskému janu Fridrichovi jenž dle Batiffola
de questions
1886,
žil v V"iRevue
stol 'lyto
tři spisy hist.
zpřízněně
hrab. z Valdštejna; na konci dedikace spisovatel 248—2
minil jsem podle slušnosti tuto (ač"
gpaalnounvpráci mou o chvále a zvelebení nejdů Gr.
dosud
nejsou
_prozkoumáglš.S
spisůGraecorum
A. :>.jest
10,5
7. Pi/ra, Vydání
juris eccl.
stojnější Marie
Pannya\godnejdůstojnější
vzácným titulem
a mi hist. et molnumg11, 243, 7, ]. b'. Kamp/midi" De
lostivou
ochranou
a vysoce
osvícené knížecí Velebnosti v materském jazyku Anastasio Sinaíta, \Vůrzburg 1865, A. Papadopulax

ig'ne571v.n

počestnost
ašln eahych
a vys.
oS\íc.stran
knl ecípovinnou
Milosti
na světlo v dati,
z jedné
s poklonou a nejnižším polibenim roucha učinil,
z druhé pak strany českému národu ponavrhl,
kterak z milosti Boží obdařen jest taovkvým
\
biskupem, jenž před jinými nejdůstojnějšl Matklu
Páně Marii os.-av0\ati, a kd ž od svěreného sobě
lidu na nejv
zvclebcna udc, vtom srdečnou
radost mlti ráčí“. Druhý díl tohoto spisu, jak se
zdá, nevyšel. — .
. mč. Mart. Rom. 5.
s..
„ltem sancti Anastasii Martyris, qui ardore martyrii
spoonte se persecutoribus obtulit." — .
v Saloně v Dalmacii za Aureliana. Mart. Rom. 21.
srpna: „Saltone s. Anastasii cornicularii, qui cum
videret beatum Agapitum constanter tormenta per
ferentem, conversus est ad fidem, ct pro contes
sione nominis Christi, jubente Aureliano impera
tore, interemptus martyr mi ravit ad Dominum“.
rvn. Ana S:. Augustus ]
407—409. [P].

Fab/tahr,
Bibl.

7ía$
(1891)1,4 —404,Klumbat/ter
db
Kerameu-r,'fluaOŠÉaa
ieooao).vymxňgGesch
orayvolšlaz
Lit. Mlinchen
64, Sammur,
Základ.
45—246.
am.1897str.
jehovc1rkvl
vych 20.
dub. patr-010g.
[B:

42.
hagiograt,
lišiti dlužno
od pmnich
c ., sinsajský,
lV letech
655— jejž
40 \y-piavováni
o sv. mnišicha Šinajských, uveř. v ,.()riens christ"

1 ,—5889—
met l,roX1.lsučavský
přál
unii.Srv.n
[Villa—.Symb.
.)84. 44. 1586,
sv.., opat

vSup
entonil
u hory
Soracta
vnItaliiovVl.století.
Mart. om.
11. ledna,
Acta
S.an.rj
. sv.,
I

bisksupv

i(aN arni) v ltalli 649, 653.

Mart. Rom.17.rsrpna: „lnteramnae s. Anastasii epi
scopiažct460.
confcssoris“.
Srvn. uherský
Acta S:. v.
Augustusk
457
— 46. _biskup
Asirrik 111,

nav keixóvtuv
zdvižení
Obraezcu
(t. avatarů/„wow
j. vystavení jich
veřejné —vy
úctě),
v církvi

slavnost v neděli první postní („ Kvguazn H,;

41.Sinalta(Slnaltes, '.flvaarámos -avairqg). zna srvn.
600000
šíug“ al."
na památkun
Nil/e:,
11, 120 obnovení úcty sv. obrazů,
v. Anathalon.n
menltý bojovník za orthodoxii, jenž konal veliké
cesty, káže roti Monofysitům,Severianům, Theo

Anath, nejj, otec Samgara, soudce israelského,
Soudc. 33' (LXX „dtl'áz“), 5“ (LXX „Živát'ř“).
Anathalon(Anatalo, Anatolo, Anatolius)
zvláště je to 005763. v němž uložil mnoho dů
kazů protl Monofysitum. je pravým scholastikem, sv., zbii'SkHÉdem
kol. r. Episacopi,
;
Rom
odmilánský
die s.asiAnathalonis
qui
jenž dokazuje vše raději ě7. nqa7yauašv
dno 25.
beati Barnabae apostoli discipulus, in ejus lo
ocum
Šli/BWV,
je bez
určitého
odvolávánežli
se znabible.
dekretKniha
synod
asstarši
Ott,ceplánu
zvl. ccclcsiae
successit." Srvn.
Acta S:. Mcdiolanensiseegiscopus
Septemb. V11, 1
Basllla, Kyrllla z Alexandrie a Pseudodionysia. Po
anathema. 1.V Pismě sv užívá se slova “vá-917.110!
třeni\ monotheletismu věnoval 3 menší pojednání:
mm LOT;žal, elxóva, z nichž třetí líčí dějiny (od avatlůqyt :vyložiti, vystavili) ve Osmyslu
monotheletismu až do konce Vll. století. Tři jine obětního daru (na př. judith 1619,Luk. 215).2.0 b\yk
dosianům, aianitům a ]. Z jehooživota l_vínnie
jen
onaji
jehmžcestách
byl mnichem
aSi
il v letecha že
640—700.
Proslulklášt
svymi spisy;

lejši formou však jest aráerya, jež v St. Zákone
spisy- 'I'ayugdo7jlau7óg, .Tóyogdnolquuxog,
Eé7za7ha zam Ammg/nn se ztratily. Zexege znamená tolik co hebrej. cherem, Djr \, (t. j. za

tických spisů vyniká výklad hexačmera ve 12 kni slíbení něčeho Bohu, což nutno, má-li se slibu do
hách, z nichž poslední je vydána. V nich béře se
zničiti. V tomto
vynášeno
a.
směrem allegorickým. Celě hexaémeron směřuje stati,
na národ
ské, smyslu
aby povz
zbuzena druhdy
byla bo
dle Pseudodionysia na Krista a církev, již velebí 'ovná horlivost aisraelských. V dobách pozdějších,

v jejím předobraze Evě. jiný spis Egcurňaetg za:

trestu
hodnétoliko
zločiny
smrti
ooutneebšly
ny,více
nýbrž
smrt smrti
vinnikova
symboli
pojednává o ottázkách exegetických, dogmatických sována vyloučením z náboženského a občanského
a praktických, nepatří v té podobě, ak se zachoval, s olužití sostatním lidem, nabyloa .významuuurči
A. 3., ale snad jiněmu. Mnozí mysi na Anastasia, tho kárného prostředku. jejž má dosud. V Zákoně
0175071313649,ve formě otázek a odpovědi sepsaný,
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anathematísmy —-Anatolius
Nov. znamená a. rovněž něco, _co není hodno, aby

ó'za'rvrrwaetg. kdežto synodálni rozhodnutí týkající
existovalo, předmět prokletí, ovšem jedná 11 se se discipliny církevní slula ánony (canones
o člověka ne v tom smsslu, že yměl býti utra zavóvsg, 030ml, 'ógot). Sněm tridcnt však zove
cen.
U
spisovatelů
starokresťanskýchvgodržclo
slovo
a. biblický význam, neuživás
ak ve smyslu předpisš
de reformati
one (d liosedisciplinědecreta
na capita), ustanovení
o víře doc
nynější klatby církevní, vyloučení ze společností trlna nebo decre ta de fl e a anathematismy
věřících, nýbrž k označení odpadu od Krista. Ten, bludných vět eanones;
koncil vatikánský vydal
kdo nemiluLz
e Krista, necht" postrádá íspojeni s ním
(1. Kor. 16%,ale poněvadž není spo 'en s Kristem, constitutiones(ě1íse
pouze ustanoveni do
ošmatická,
označena
názvem
na jež
capita);
k první
při
nemůže tak vcírkvi zůstati. Proto rozí se a-em
pojeny canones.
těm, kdo popír aji božství Kristovo (symbol. Nic.)
Anathoth,mm;, M): umenie, 1. kněžské
Š'blud
šíří (conc. Laodic.
do židovsk
sněmu chalcedonského
(r. can.
451)29.),a
zove tak
se
město v kmeni Benjamín (105.21'3), nyn. 'Anátá, asi
2- em či anathematismem odmítnutí bludů, _ježjest hodinu
cesty severovýeh. od rusalema; z A. po—
niegativnimsprohlášením
čllánkůa. víry
(si quis
sdixe cházeli:
im nabylo
významu
církevní
Abiezer,
ehu,aminův
Abiathar
Bechorův,
vnuk cn
lPrl,jeremiáš. —-2_e
. syn
kitatby, jaks ste s tím potkáváme i na sněmích zá
těch kteří stvrdili úmluvu s Hosrpodinem v dolžě
padm'chc (sněm
r. 305, c. 52; toled.
IV, Nehemiášově (Neh 10l9).
aj..)sevillský
Od 10.1VI.znamenáme
rozdil
mezi a-e-sz a excommunicatlo, jež byla vvloučením
Anathothía, WT)m?l! (LXX mawa
zač
z církve, kdežto a- em byl provinilce odloučen od MWh) syn Sesákův, Benjaminovec, 1 Far. 824.
Anatol v. Anatoliu
Kris3ta,a tak
stupněm
klatby
(c.
3. q.bylo a. jaksi
n.\'lll,nejvyšším
za jehož
dob nebylo
Anatolie (Anatolia)s sv. panna a muč. za pro
ještě přísného rozdíalu mezi cxcommunicatio major
čcc. Srvn. Acta S.:.
et minor, rozlišuje mezi a-em a exkomunikaci
násl. Deciova,n
Mart. Rom. 9.
ll,
v tom smvluu, že cxcommunicatio vylučuje ze spo julius
lečenství s křesťany, kdežto a. činí stiženého ne
Anatolij6v.nAnatolins.
anatolika, (tvaroh-za (omyl;oa), v círk. řecké
schopnýmsn mvvMeau
řijímáni tělaz Páně,
a c.v41.
tomto
smyslu
jmenuje
.
C. 11
q.3 <.;
úsvitě. Srvn. Diet. d'arr/zťal. chre'tl
a.
„aeternac
mortis damnatio“.
opačném
smyslu
užívá
obou výrazů
Gracián (c.V24.
C.
3. a ona anastasima (v. t.), jež původněl 4ěolase na
Innocenclll., když byl již rozdíl mezi věltšia menší
Anatoliuszlo-'ÍVWUMOQM.
v. mč. zla 4Traiana,
Rom.20 l).ře7.na. Arm s.:S'.Mart.
80—82. —
klatbou ustálen. Papež lnnocenc 111.však k tomu Mart.
dodává, že cxcommunicatio minor vylučuje z účasti
3.5
2.
sv Rom.
mě. v20.Bythyi'ínííezapronásledm.
IMaximinova.
Mart.
pro
řec. pam.
svátosti
vůbec (c.2
má
áod
těchto 23. dub. V. Acta Sr.nAprilis 111,8163—
164. —4.sv.
btýž význam,
jako X.
klatba25.
větši, což
až podnes
plati, nebot neni mezi m právního rozdilu. V tom mě. řec. v Nice'i kol. 312, pam. 30. listoop.adu —
onstantínopolský, zprvu kněza
smyslu také prohlásil giehor IX., že exkommunikaci 5. patriarcha
per se rozumí se klatba větší, od níž u. neliší se, apokrisiar v Alexandrii, od monof s. patriarchy

alexandrijského Díoskura poslán do tle, a 449 po

leč jentridentský
zevním obřadem
39).a. ovněž
sněm
(XXV. c.(c.59
3. de.X. ÍV.
í. má
a ex sesazení patriarchy Flavíana vlivem igioskurovym
kommunikaci (větši) za rovnocenná označeni cír povýšen ze jeho nástupce, na sněmu Chalcedon
ěm 451 proti nadání ukázal se býti obhájcem
kevního trestu, je_nrituelně se rozlišujicí tím, že
a. vynésti může jen biskup aneb hodnostář cír pravověrnosti proti mono síítsmu, avšak snaha
jeho, aby stolec ktplský mt.[ první místo po Římu
kevrii
biskupskou.
Ritus Pontificale
rom. p.s |.lravomf7ci
tit. 7. ordo
excommunican
i), záleže
a
tudíž
přednost
Antiochii
a Alexandrii,
což
sněm
clialced.
vs spředXXI.
kan. 28.
schválil, vzbu
jíci ze slavnostního prohlášeení a-u za assistence
12 knězi, majících rozžaté svíce v rukou, které po
dila
odpor papežskýchPatntáka
legátů; vLevl.
ten odmitl.
církvipožadavek
východní
prohlášeni
vyobcovací
formule
na
zemi
vrhnou,
vzat je z kni opata Regina Pr iimskěho „
yno
Ada naša
násl., Miler„
I.2 1, Srvn.
203. —
. s . juliius
skupI, 571
laodlcejsky',
dalibus causis et disciplinis ecclesiasticis" (13915, Kalčce.
v Alexandrii, kdež zaujímal vynikající postavení;
c. 1sněmu remešskěho
. . . ktery
zasePřid
převz'al jej Euseb. chválí jej jako jendoho z nejučcnějšíeli
zsrvn.
úchval
z r. 900.
znvaý a. maran atha,
ereho však se3obecně mužů. K žádosti spoluobčanů otevřel školu pro
v církvi neuží valo, neznamená klatbu trvalou, z níž
filosofii aristotelskou, ogustil však po válces
i—
b nebylo rozhřešení (Bened. XlV de syn. dioec. many 262)ro dnc své m sto a odebral se do Palc

17),
aniž je zvláštní formou klatby,nýbržjest stiny. iskup caesarejský Theoteknos vysvětil jej
klatlbou,již provází hrozba budoucím soudem (c. 30
na
biskupa,
učinil Když
svým Akoadjutoremraa
ustanovil
svým
nástupcem.
r.268 ub
ek sy
C. 23. q. 4.). Tento aramejský terminus. jejž čteme nodě
do Antiochie, Laodicejrští zvolili asliho za bi
v 1 Ko
o.r 1622 znamená totéž co u News“ 577% skupa. Z. ko .282. Martt. Rom.3
.Z jeho spisů
(KFilip.4“):Pán

blizkojest Pán říjde t. j soudit,

ajest jen výrazem apoštol. přesv dčem o brz ém
příchodu Páně, před nimž jest se hřišnikům třásti,
a naopak zase spravedlivým z něho radov ati. —
a- u je patrno, že není správno, íormuli
„anatheíunasit“, jak se sní v kánonech novějšího
práva potkáváme, překládati slov: budiž proklet.
(Srvn. Kober, D. Kirchhenbann2.v
„Hina—cinu
!(.R W. 691. nsásl.; V. 75, 493. nás |., Mám/lm, D.

uvádí Eusebius:
„Hag/“,
'FO'L
(z něhož
uvádí
zlomek v Hist.
eccl.
VII,NOŽE/YU;—-18;
celý
spls zachoval se v lat. přeekl. Lizbet:1Anatoli de

ratione paschali“, vydal Aeg. ucherrius S.
spise, De doctrina temporuum“ 1634, otiskl Mrguc
Cl X,

—,252 novvě vydal Krusclí 1880 v „Stu

dien zur christl. mittelalterlíchenChron

,ealepo

kládá jej za ne ravý, z Vl. stol. pocházejilci, v Anglii

vznikly,avšak ahnvc F0r.sch zur Gesch.desncutcst.

—

kanon. Gešiclitsveríahren u. Strafrecht, Kóln, 1866 Kanons ]" [1k884]nepokládá důvody Kruschovy za
11. 156_1111sl.)
dt
přesvědčivé),a „'Agwunuzaž eíaa wyaí“ v 10
matismy zvána od koncilu chalccd. dog;
matická rozhodnutí obec. sněmů církevních (krátké
V.r(fra m. vM/gm PG X, 231—236). rvn. Bardaz
věty), jimiž bludné nauky zavrženy; jinak věroučná km:/ar, esch. d. altkírchl.Lit., Harrar, Nomenc .ll,

ustanovení obecných sněmů círk. zvána do gmata,

191—195
5..—7 igumen

rus., :p. „lstoričeskoecopi
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papež Zachariáš mluvi „de monachis, id est de
sanie Krasnocholmskago Nikolaevskago Antonleva ancillis Dei" Zaccharia ad Pippinum c. V.),s
monastyrja“
r.1883) Srvn.Palmr'eri, Nomenc
zr.
ví: „Si quis monacham, quam
1,62. — 8. art l'novskij Auiv asilcvič, syn římská
Dei ancillam appellamus, in conjugium duxerít, ana
kněze
církve
sje
noc.,
později
pravoslaví
odpad
šiho, vynikajicr ruský theo010g a
.a,
.
1973—1
sit.“ 3.Srr.vn Lec.:/cry v Dict. d'archéol. chrét
vysv. na kněze 1817, působilvduch? správě ovdo— thema
Anciilon 1. David, prot. theol., u. v Mettách
vev vstoupil do stavu mnišskkhoé 1822, studoval
1717, byl pastorem ve svém rodišti, po odvolání
1823—27
na akademii
1829
rem
semináře
v Kurskukyjevskzé,vstal
Novvseogor
o,děrekto
1
ediktu nantského odesel do Německa a b ] posléze
bisku em ekaterinburským, 818244m
moglievským, 1852 kazatelem franc. prot. kolonie v Berlín kdež z.
obdr el tit. arcib., vzdalsse svého důstojenstvi 1869,
692; :p.
R„elation fidéle
de tout
ce qui
dans
la conference
publique
avec
M.s'estdpassč
Bedaciez,
„Pokajannly'a vozd chanija dlja govč evé ue d'Aost" (Sedan 1657 , „Apologie de Luther,
jušlčícli“(Řyjev1844
voznošeníe mysllej
islerdcakl), „ lšrenneemivečernee
moiitvennye
wingle, de Calvin etde eze“k(Hanav211666.
igetr
potomekpřed.,:.
oběty
věrř', nadeždy
!4) ch„\'ozno
lín 1767
stalFridrich,
se kazatelem
franc. kolon'e v
v Ber
šcnic my_scj
i scrdca kí i'ubvi“B(t.
o u v razliěn)
sosto geny
janijach í obstojatelstvach
izni čelově eskoi“ (t. líně, podnikl v letech 1793—96 cesty po výcarsku
N
, „ ikonnopísanii" (Moskva 1845), „Besěd
Francií; jmenován 1808 vychovatelem princ
nců
Fovorennyja
vo v1
vrem a obozrěni'a
cerkvejd mo
pruských,
měl velik
Fridricha
Vilm vlivr ozkeujměna
832 na
stalkorunního
se mini
cvskoj eparchií
.
, „Gospod
iBog prince
naš lisu_s Christos, naše opravdaníe, ili pokaíannooe strem vnějších záležitostí, rvkkterémžto úřadě po
pominanlieduničiženíja
ikresinych
stradaniz ožen
Spa dléhalivlivu
na janMettemichovu;z.1837.
juvenal r:. 1545ve Fossanu vPie
sioteija“(t.l
„,Věra nadežda
i ljubov,
nyja v be sědach i razmyšlenijach s prisovomu le
montu, stud.oratoriánů,
medicínu, stal
potom
b_vstoupíl sa
do
kongregace
se theol.,
1
biskupem
mem duchovnych stlichotvoreníj“ ásv. ]. v Kyjeevě luzzskym, z.
. „De Academia Subalpina
1848, ll. v Pet rnhr. 1854; několikr te znovu _dxvš libri duo“ (Montreal 1564) Odae quatuor seren.
5vyd. včePetrohradě
1867
dilo vynikajici,
k jkeož
složení
al A. hojně
z asketických
spisůk
ato Sabaudiae principibus ct Čarolo Emmanueli eorum
iických), „ iovai besědy na voskresnye dni i po
osohyni slučajam“ (5 sv., Peirohr. 1853 1866, platriodae tres“,1„Tempio armoníco della beatissima
ergine“
Ancira (Řím
v. An cyr)
„Nastavlenija prlchodskago lsvjaščennika prlemlju
Ancona (Anconitan. díoec.), biskupství Sto
čim svjatyja tainstva“
sobesědovaniia
s dětm i('t. . ), „Katechizíčeskíja
ootnošem
jach rimskoj cerkvi k drugim christianskim cerkvam, lící pap. bezprostředně podřízené __přimoři jader
zřiz. umanskě;081.266
ve
r. 1442tplř101pjenok něm
mu
iko vsemu čelověčeskomu rodu“
psseudony ském,
biskupství
ko
mem „AvdijVostokov“, 23V.,Petrohr. 1857,2.\vy. stelů, kapli a oratorií, 120 kn.ksvětských, 15 řehol,.
1864, polemický spis. nesoucí se ncnávrstí vůči 79 řeholnic. Kathedrála zasvěcená sv. Cyriaku jest
centrální stavba románská s osmibokou kupoli (viz
cirkvi Palmizn',
katolické, Nomen
bez přesné meihody
62—67. vědecké) a j.
or.b
l75); v.dokončena
bylad'vA sutd.
tl.
Ancud
Carlos (S)
Anatolon, Anatolusrlv. Anathaion.

Anazarbus (Anazarbos,

zarben

Ana

An
na

Ancnta
Kazimír,
ncvju'nikajlcía
o.ec, nyn. Ain-Zarbbě), někd.zmetropole polský,
stud.1. vjiří
akademii
vilenské,
l708s theolog
a
novnikem vilenským, vystupoval rozhodně proti dis

provincie Clilicie li. (Gamr, Series 435—-436 u\ádí
arcibiskupy z ll.—X. stol), n ni tit. arcíb.

sidentům. Proti
dissidentskěmu
sugplex“
podanému
sněnmu
grodenskému „Libellus
vydal 171
„jus
SB, kon r. maurínské,přc— plenum religionis catholicae in regno Poioníae ei
magno ducatu thhuaniae, juri praetenso dissiden
tium oppositum“ ; spis tentohiedělí dissidenti vy
stiques".
Srvnó Ada/ungl, 782, Hru-ler, Nomencl. hubiti, istal se skutečně vzácností; vpolském pře
ív3
(1910),1.s
ncessi Vilktor Ant., kněz franc., orientalista, kladu vydal jej Leo Pruszanowski 1757 „oPraw
u. v Saint- Affrique (dep. Aveyron) 1844
zupelne wiary katolickiej“). Když pak dissidenti
za příčinou studií dlel delší dobu v Egyptě, 8751x proti němu vydali „Prodromus Poloniae“ (1721),
„L'Egypte et Mo'íse. Les vetements du and rctre odpovědčl A. ve spise „tSadiodromus orthodoxxsu
et des lévites, le sacriiice des colom es, daprčs Stal se sulfragánem vilenským s titulem hisk. anti
les peintures et les monuments é piiens contem patrenského
737 —2. ll
josef, bratr
před, byl farářem, stal se 1695 kanovníkem kapi
porains
d'bMoti'N 'pte,
(Pař.le1875),
„At as bíblíque"
1876), „job
Reděmpteur
et la vie fu

Ancerano jakub v. aku
Anceaume l'rant.,

\or, z. 1729, .rt). „Sujets de con érences ecclesia

ture ans leetscivilisations primitives“ (t. 877);
práce linguistické uveř'ejnil v „Actes de la Société
philolo
e“

ancířgueDei. v nápisech starokřest'anských dává
se tento název často zesnulým
m; minčni, že
by tímto jest
názvem
označen
entynalezeny
bylyzcpanny
[30th ná
za
svěcené,
mylné;
byly
náhrobní
pisy dívek 5—12letých, jakoži ženy vdané, vesměs
označených jako ..a D.“. je st tudíž patrno, že pou
hým názvem
a. 1).
ne Ia
míněnanázev
pannatenBohu,
svěcená;
až do
Vl. stol.
nestačil
ko za
čení panny Bohu zasvěcené, nýbrž přidávána byla
slow jiná, jež to vyjadřovala; tak
\ nápisu z prvé čtvrtí Vl. sloleti:
nonnes Gutles ancille Dei“. Od kn
však název a. D. poičná b' i označením řeholnic;
tak sv. Rehoř Vel.p(tipist. l, 23) praví: „Anciiias
Dei, quas vos graeca lingua monastrias dícitis" ,

Obr. 17b. Kulliedrúla v Anconě.

417

Ancyra — anděl

toly vilenské, 1710 sufíragánem vilenským s titulem
biskupa missiono olského, 1716 koadjutorem bi výšený. Pod správou výborných opatů, z nlchžsv
mkal
zvláště rozkvětu
Mich. Finsleinl
(v. t, :. sekularisován,
640d),
kl.
velikého
R. 803byl
skupa
Brzostows éhossďrávem
po 1846 král udvik [. jej získal zase pro benediktiny,
smrtí Brzostowskěho
17 ujal se nástupnictví,
správy díecese,

:. však již1723
načež 1850tu
tubylo
Ancyra, Ankyra 1. (Ancyranum), býv. hlavní

zrízeno převorství podřízen

opatstvím
lsv.
Bonifáce
ho.\'ě správu
Benediktini
a-ští
opeči
o poutvia Mnl
duchovní
mají
cčalatské
Engktlr, sna
Angora)
vměsto]
Maléprosvlincie
Cír
ev byla (nyní
tu založena
na starosti
ústavě. ivot
Mikuláše
(pro11,176—'
zanedbané
Srvn.také
Mat/lon
P. Marie
177.
Pavlem. APO.smrtí pronásledovatelů křesťanských hochy).
na východě, Galeria a Maxim
mina, konala se tu

r 314 slavná
maloasijských
syr
ských,
by zhojísynoda
a rány,církví
jež církvi
v minulém:: pro

eazny. Nats
následováníánonů,
byly zzana
byo
t'kaynodě
't se ujednáno
křesťanů

Andegave n. di1oe
e.c _biskupství
Ansgerts (v.t.).
Andegavenses
collatlones
v. Gou
anděl

(“BBD'

“WIMOQL ]. Pig/'em anděla

A. jest jsoucno konečně, sebevědomě,
K tomuto výměru dospějeme
a-ů
ostatními
jsoucn , po
od
liší, s př
em zároven
po
sou do Corpus iuris canonici; sou důle
žity zvláště tím, že poučují nás o způso u pokání, jící
akožl o různých stupních kajlcníkůpvstare církvi. známe
důsledky
z
tohoto
pojmu
vyplýva
a) Od
oty liší se a. sebevědomím.
A-e konaly se též dvě ariánské s o,y .
vpronásledováni
od vlrh
oldpadlých
Írán—ozn; bez hmory.
11.—15.týkajlsecírk.
k zně
apravomdgloapsik),
obsahují tresty pro kajicníky. Kánony lsyknoldí'a-ě kter'
srovnáním
ch se

a3'75. Na synodě prvé měli většínu semiariané,
zaavrhli anomoiismus t. j. řisný arlanlsmusa

Rozdíl mezli duchem a hmotou nelze klásti v roz
měmost (extensi) na straně hmoty neb v 'iné vlast

nosti hmoty
našim
přist né (ja dse sqnaži
pojem
q-asmyslřům
např. Amort,u(gen
3.)
ložili základ
k třetí
slrmijslge
formuli;
synoda
druhá sestrojiti
sesadila
mlmo
jiné též
sv ehoře,
biskupa
z Nyssy.
jet myslitelnol' soucno bez rozměrů, "jednoduché,
Agvdalostlo
arcibiskupství
dob prvokřestan-k
ských
Xl.(Gam.1-,od
Serles44
rnd(o které by přece ylo bez sebevědomí, nač někteří
850) jest A. sídlem arménsko- katolickěho biskupa scholastikové nepomyslili (Billuart,D e.op
dier.
diss. 3, a
. ' aněkteři filosofové tvrdí, že
(lGamrl. c.
ehož diecese máas 17000 věri vůbec
nic neexistu
tuje, co by se sn
mem
cích. Mimo to u ěluje se arcibiskupství a-é jako formální
extense srovnávalo, že hmota jlsou jsoucna“
titul biskuů
—
. bisk. v provlnclt
pouze působením sv m (t. j. pokuud
hrygía acatiana“, podřízené metro 11 laodi jednoduchá,
vnás
působí
dojem,
představu
rozměrnosti)
roz
cejské; Gamr (Series 445) uvádí bisuupy z let
3%- 879.
měrná [Sentia slm_plicia,tantdum virtualiter
ex
Ančíě lvan z Lípy bosenské, v d. 1678 „Vrata tensa:
Palmieri S.š.M
,
deBoylesveS. ]. aj.) ;
a jisto důsled
je, že'( domn
též ka po
divným
m. —nka
Rozdopačná
mezi vede
hmotou
du
nebeska
i život vični“ a 1681 v An oně„0g1edala
inisníčko“.
chem zcela správně vytkl jižllClemens Alex. Strom.
Andala Ruard, prof. theol. hollandský,tnadšený 1.4 c.3; je vrozumu, sebevčdomi: duch'je jsoucno
Břivrženec
u. 1665,„Exegesís
b 1 pro. lllustrlum
theol. ve sebevědomě, hmota jsoucno „ámuzeexistující“ (exi
ranekeru Cartcsiův,
kdež z. 1727;
stens tantum. Suarez, Met. ísp 30, s. 17, n. 21)
locorum
Sacrae eScrlípturae;
accedit clavisinapoca
lyptica“ (Franeke
720), „Dlssertationes
prae
cipua
Zachariae van
dicta“
(t. 1720),
„Verklaarinjř726),
van
de Openbaringe
joannes“
(Leeuwarden
„Epist. apolog. adversus Ulr. Huberum et Herm.
Witzlum, in qua praeter alia demonstratur neces
sitas rationis s. manifestationis Dei naturalis“ (Fra
neker 1687). „Existe ntia Dei, non modo a poste
riori, sed et a priori demonstrata“ (t. 1705), „Exer
citat acad. ln philosophiam primam et naturalem
in quibus philosophia Cartesii explicatur, confir
matur et vindicatur“ (t. 1709), „Paraphrasls ln p_rln
cipia philos. Cartesii“ (t. 1711),„Syntagna theologico

physíco-metaphyslcum“6 (t. 171
A1),„Summa theologlae
supernaturalis“
(t. 1716),
vera eta
saniore
philosophia“
(v ni„Apoložia
ob uje pro
Cartesla
p_otíráSpinozu, t. 1716), „Carteslus verus Spino
zismi eversor et physicae experimentalis archi
tectus“ (t. 1719.

Andebertns Matth

s.vyd Flores Operum

D. Bernardi Abbalis Clarevallensls“,

Lyon 1556

(potom několikráte vydáno). Srvn. Xenia Bem. lV,
Ándechs, kl. benedikt. a proslulé poutnické místo
v 'ch. od jezera animerskěho v Horních Bavořích,
na vrchu ležící („Der hl. Berg“ ), dříve hrad, pů
vodem sv mdo "čas11 římských sahající. Jest tu
bohatý poklad relikvií, k němuž položil základ sv
R_ass
), zakladatel kl. Wórthu, odkudž 955

rve
13882znovu
aostatlky
leze
ich bzaylk'
uctění
zal.atvě
%řivpá
u Maďarůo
na bylyza
uchráněny.
ri záhubě
hradu na
(kol.lnle)
opány
voda Arnošt 1455kolleg. kapito u, kterouž vévoda
Albertz 11.11455
přeměnila
v k1458
benediktinský,
zený
kl. v egern
msee ar.
na opatství osa
po
Český slovník bohovědný.

Obr. 178. Andcchs.
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anděl

Sr. Storchenau, Ontol. et 10.5(Venet. 1794)g1.76
na sněmu lat. smššieli si i později někteří theolo—
ové (Caietanus,
SixtusBann
Seneznsis,Bar
Schol. jsoucna
nemajicího
evědomi
zajisté
tholomaeus
Carannugubinus,
,za Dominicus
ino
nenazveme
duchem.
Sr. se
Franze
lin, De
Deonikdy
uno go
t .35,
(p. 375). Z toho patrna nemyslitelnost věrců Leibniz, Bonnet, Wolf, Porda e a2j.) znějaké
andělské tělo. S míněnímpodobnymsetkáváme
pojmu
duchové
2hmoty,
jejž
hájil
Bubali
(De
ang.
q. 50 a2,q
2 , a nemožnost, aby Bůh se dosti často i u sv. Otců (na př. ]ustina, Fulgen
iclčincilhmotu
hum umyslictíl,
. kterou
. 4, c. popřel
). —Locke
Liší- li(An
se essay
anděl

tina,
Cialudiana, jana
Soiuňske'ho,
sv. Bernarda
consid.
4], ač
ěnkteré výroky
jejich [lDe
lez

odnhmoty
je--linedostávati.
toto v jeho žo'se
v jiném lsmyslcu
vyložiti Qakoats.v 5AugĚsatinvykládá
sr. Hilarius,
sto vyklá
nemůže se sebevědomím,
duchu jeho nikdy
d mu, Tertulliana;
však, že dítě sebevědomí nemá, leda v zárodku
_(potentitt),a že by tedy podle toho b 10,pokud
je dítětem, p0uhou hmotou. Dlužno v ak řic1, že

dali
iGen.
62 o[Leg.
a-ech (snad
Athena
oras
], CievliveemPseudo-Henocha
ns Al. [

Metho ius, Lactanitíus
Trv.n
ertullianus
olllndoi.
891
Ambrosius
De
. (2, 141,5
Pamelius,
Para
vbudoucího
dítěti sebevědomí
jen jádře,
tak v potenci,
jako list doxon lum ertulliani).
stromu v nelni
loud,
nýbrž skutečně
(actu), ale latentně, utajeně, jako kyslík ve vodě.
Nebyla však nauka katolická tak zat mněna, že
&)Od Boha liší se a. podstatně tim, že by jí nebylo lze ze sv. Otců dokkázati. ehoř Naz.

dío a-ech, že je lze pouze myslí pojmouti (nf,
vzpůso
soběe nemá
hmoty anitakovým
,jak dokonalostí
ji má hmota (íormaliter,
ani doko uóvrpwpquág. Or sspo xxxvr 3,19)-Didymus

nalejším (eminenter), kdežtoov Bohu, ja ožtoT vůrci
obou částí tvorstva, obojí stvořená dokonalost je rozděluj;etvorstvo na tělesné a netělesnč'G(visíbilia
etinvísípodobně
iliai. e. corporalia
etíncorporaliaPG
X,
Lev Ve|. (AdTurr
i.b 6PLLiV BBS,).
způsobem
vší nedokonalosti
prostým Seminenzter),1035
ůh nad protivu
obou je povznesen.
akýmz
Theodoret nazývá a-y jsoucny netělesnýmí, těles
sobem v sobě obojí dokonalost spojuje, nesna no nosti úplně prostými a majícímí svou duehovost
říci, leda že jak jednotu hmoty tak mnohost ducha
(pí-031g, 7L'((1'lá/lí(10'l
v trojjedínosti své obsahuje, pokud hmota a duch bez příměsku (ůmóyazm

awyánuv

unri./.a;1,uě1m,xaž

dyt/ě;

11)

ravdu vtéto
protivě
osltavcny
Michelis
(o athol.
Dogmatik
4 —1)
vyja 'sou.
řuje Dr.
rozdil
mezi ůooaun' 1-10:mu inGen. interr. 20PG LXXX,110).

sebevědomím ducha assebevědomím Božím
m, abso
lutním takto: Bůh a'kožto absolutni sebevědomí
je sebevědomí, kter nemá žádného b ti [absolut
nihol vně sebe, nýbrž jehožto sebevě omi je e'ho
bytí (jsoucna konečná nemohou tento pojem a so
iutného jsoucna méniti jelikož na stvořeni, na vůli
absolutního, se zakládá 'í), a jehožto bytí v mo
mentech eho sebevědomisubsistuje; s_tvořenýduch
e sebev domí, jež si je sebe vědomo jen vzhledem
(mit und am) hmotě jakožton něčemu, co ono
není: je jen nedokonalou objektívací subjektu, je

Podobně označui se a--é jako nehmotní (u'vlovl

51XXii,
PGX 251),
XiiVi,jako
77)
au uAthanasí_a[?€)(
Eusebia( em.ecom
evang.ess
4, 1n.PG
netělesnti (inclorporale
s —XX,
&awyázovg
Zacch
aea
(Con
31 ePl
1100), Didu ma
Alex.
(|.
en),ujanayss.
Zliatoůst.
221n_Dom
Gen.nPl G
Liil,XILBGV),
Rehoře
(r (Horn.
n0.rat
p

. 26

ského De i. o. 2, 3 PG
Této nauce
neprotiví se druhy sněm nicejský. Zmíněný blud
likož
jako Tento
objekt povšimnutí
jen skrze jana Soluňského ynebyl tu totiž schválen (act. 5.
n co snubjektrljěiojimásebe
j existujícího.
Mansi 13, 1t_34),
i když snad vyobrazování a-ů schvá

leno mimo inéiz tohoto důvodu, jenž sám v sobě
hodný piokussebev
o věkIad
mezi konečným
a obsahoval
absolutním
domímrozdílu
předpokládá,
že _hmota
iud. (Srvn. o tom Tournely, De ang.
sama sebou nemá jinéhov znamu, než že 'e ne q.;2 Petavius, De ang. l. 1, c.
Hundhausen, Das
2.
Pontiíikalschr. des Aposteifiirsten Petrus 270 dd.;
zbytným
korreiátem
konečného
ducha1830
(sr.„k43)
]. abtst, S,choiz
Der
Mensch
u. s. Geschch
t.e Wien
Die Ehe der Sóhne Gottesa td.
rážto nezbytnost neni patrna, an by totéž co hmota
Židé si myslili a! netělesnýmí; to vysvíttá z dů
duchůmMim
mohliti duchov
sobě
vzájem
poskyt
nouti.
zd
že b navtét
eto domněnce
vodt-u,
23pro který sa duceji existenci jejich popírali
sotva bylo lze vyložitlsutváření hmoty. Přestaneme možná;
ct 23:8)
že totiž
netěiesná
ne
tak nám
oninch
zprávu jsoucna
odává jsou
os Fla
proto na označenémnegativně roz
,
.8,
vius, Antiqu.
'
:) Od člověka liší se a-é tim, že nejsou n. 14. i tradice židovská uznává netěiesnostc
a-ů

sp0jjení s hmotou jakočoiověk, jenž v troj (srvn. Petaviusi

drlném tvorstvě zaujímá jaksi střed, vyrovnáni
protlvy ducha a hmot spo'ením obou v 'edno

3.

Této netělesnosti a-ůneodporuje jejich

zjeviteln ost, dosvědče

. Ne

jsoucno,
razem
(Gen.1;
sr. tělesnost a--ů nedovoluje pouze vykládati zjevy a--ů
- a takto je reáLnim o1328)
jsoucna
absolut
ního nad proti vu oGnu
polvvzneseného. Tak učí sněm

later. lV( 1:215)
„Firumitercredimus
et simpliciter
coníitemur,
_quodu
ssolus est verus

domněnkou o jakémkoli těle, s nímž by a-é o
dobně spojeni byli jako duše naše s tělem jest
spojena, tedy o 'akémsi vtělení. „Tělo se nespo

creator omnium visíbislium et lnvísíbllium, spiritu jujesanděiem ja o sformou“ (Thomas.Aq l,q. 51,
Zjevvy a-ů dlužno tedy vykládati jinak.
alium et corporaalium, qui sua omnipotenti vírtute
Možný je dvojí výklad veškerýchk jejich zjevů.
didit
s ritu lem
et corporalem,
simui creaturam,
ab initio tenptporis
utramque
de nihiioange
con
přijatý
sv. Tomášem
jest,
že a- évyklad,
zhušťuji
božskou
mocí vzduch (i.
a c.),
utvořují
iicam vídelicet et mundanam ac deínde humanam [;rvní
quasi communem ex spiritu et corpore (at oslave "z něho jakési tělo, jež je potom jakýmsi zobra
ného ať empirického) constitutamf' Sr. Cone. on zením 'ich, a rooto, ač s nimi inak ve spo ení
stantlno
—Maaximus Cont. Amb ig. P. G.
není, nybrž
ov,iádánoklpreciesjejich
býti jen
mů 'imi
e. Druhý
výkl
žea tě em
XCl 1096, A ('e'v e'š &grporéng,
&ogázou Aša/tu nazváno
působí za tím účelem, bychom přítomnost jeho

xaž
ógazíjg
zav 511130117:
m
oDama
asc.,govaewg
Deí.o ó'ryzwvg/el
,c. 3. PGX
873,

razu sveho vně nás, nýbrž pusobi na nás římo
ššůsobem nám přiměřeným poznati mohli, žádného
1.02,c. člověk
12PG XClV,
920,
Nikolikum
tedy7duše
lidskáa zapkůsobnepokládá
cjeho obraz sv.
vznikám
v našíkv.
obraznosti.
ento
nýbrž
sám je
v B.ostře
íduchem
za nedůstojný,
hmotou. Přes toto jasněpms
vyjádření katolické nauky nýbrž jediný důvod, pro mkterý se rozhoduje pro

anděl
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výklad prvý,ak
jest,n'brž
že v Pismě
1evuiiNechtíce
se a-ě ne
_lgčbiklaeorum (al. Parva Genesis) 11,2, psaně
každému
jinak
všem sv.
stejn.
se knihy
erymsr farisejem,
asi vzato
zde pouštětl do ot zky, jak poznáváme věci hmotné, z podání židovského.
Sv. Jan Ztedy
t. dl,'est
že Bůh
usta
zda se nám jeví, jak se subjektivní činností naší
nám zobrazuí, či jakě ve skutečnosti jsou srvn. novil, Cab a-é ovládli bezducalziouhmotu (uiPh,otia
Bibl.
tusln,(.lApol
že jimoode5
zdal Cpéčio7vše, cloje podnnebem
] Fróbes v tML 1907, II, 153 dd ), nepron šíme v7
tu úsudku o těchto dvou theoriích. Srov o tom PG Vl,4452). Sv. jeroným tvrdí, že jest obecným
D Palmieri, Pneumatol. thes. 3, dem. 3, Mlchelis míněním všech učitelů (doctorum), že vzduch mezi

at
n x, 48—
nebem
alXXV
zemíVjest pln protlvných
mocnosti
(ln
Eph GWPG
Dle sv„Augustina
každá
vAčkoli
však těla,
andělě
se odv člověka
tím,
že nemají
js ()liší rece
rčit ěm hmotná věc našeho světa má nad sebou andělského

9PI
poměru k hmotě. To voplývá z jejich pojmu vládce, což potvrzuje Písmem L. 83 qq.
jakožto tvorů. Tvorstvo lužno si mysliti jako
Jinde
apak pojmus
vystihuje vořeni:
p_řičinutéto
podrobe
nosti90).
hmoty
a-ůmz
,.jsOucna,která
organismus, čímž dána jest věcná souvislost mezi X,L
částí
duchovou a hmotnou
(Thomas
Aqlu.
l, q.128;
61, nemaji vůle, musí býti podrobena soucnům, kterlá
a. 3; Scheeben,llandh.
d. kath.
Dogm.19
34,n

maggz (De gen. ad litt. |. , c. 23 CSFl
XXV112.)
179, n. 1113; Oswald, Die Schópfungslehre 1885, vůli
Andělé nejsou však v takovém poměru
32, Mlehelis, kathol. Do
.
uto sou
vislost sotva lze si jinak mysliti, než že se pas
b nikterak
li předmětem
působeni
sivnl hmota působením duchů má z počátečního :“khmotě,Toženení
v pojmu a. nebo
hm_oty

stavu
áše stav hmoty
závislýk dokonalémuvyvinoutl;aspon
na stavu duchů,“a
na
čuje a jak později z jinych důvodů ozřejmi. Tak
se z domyslu dosuzujeme působení a-ů na hmotu.
jiný důvod apriorní, z něhož bychom soudili o pů
sobení a-ů na motu, jest ceny pochybné, je to
obdoba s člověkem a. epr

m poměrrem

obsaženo. duše
V člověku
vidíme, že
prÍllCijl)kdhl'l10žtný
je
passivní,
ak princip
aktivní
tělo
není čistě passlvní, nelze z toho ani soudidtí,žže by
hmota na duchvpůsobiti mohla. Naopak, že hmota
nemůžeDlepůsobíti
na ducha,
vyslovilžejasně
sv. Augs
stín.
něho nelze
si ínysliti,
by těleso

sohilo na ducha,,grotože jsoucno činně je výteč
něššiLX
než tr
( rvn
De gen.
ad prostlě
litt
12, c. 20
Vl,ně.409.)
Hmota
je tedy
passivní.
nelze prosatlěz
tohoPneumatol.
působení a--ů
na hmotu
dovo Společnxáxtato všem scliolastikům nauka působila
zovatí
(Pal,mlerl
th. 2).
Z přezvědu
ovšem snáze se dok e, i když ne právě z fysiky, veliké nesnáze ři řešení otázky, jak a- e jsou na
'ak dokazoval
Patriiius
Lehrmein.
ber. Fr.
Physiker
lV. (srvn.1Ríxner,
Hetf 23). Leben u. hmotě závlsllil psriješímrezpoznani (srvn. D. Palmieri,
edm tl"zl—8).
zá
Co takto00
oměru k hmotě z 1psojmua-ů jako Mnozí tu rozlišovali závislost na pře
důsledekvyplyva, zaručeno i v pramenech zje vislost na násíroji; hmota je jen předmětem, nikoli
vení. O usobení a. na hmotu máme četná svě nástrojem poznání („an elus dependet a corpore
dectví v Plsmě i v
Písmě sv . naznačen ut obiecto ll'l operando cognoscendo],- sed non de
tento poměr dosti často. Zvláště zlý duch se ozna pendet ut parte vel organo corporís, mediante quo
čuje jako vladař hmoty pozemské. Ef. 22 nazván operetur“. Srvn.l .Duns Scotus, lnl. 2, d.q9,q.2,
knížetem moci vzduchu ((ígzuv IF;; ěšovoíag n.30). jiní soudili, že hmotně věci a-(: poznávají
by dle Palmieriho vedlo
ma'; 115005) a Ef. 6'2 zvou se zlí duchově vládci pojmy vrozenýmí,c
k idealismu. Konečně dlužno vždy míti na paměti
subjektivnost lidského poznání, a že hmota není
PL X(\noattozgamga),
496 580
Cosrovn.
vPismě
sv. naznačeno
světa
Hieron.
in hh. ll.“ sama sebou předmětem poznání, nýbrž idey Boží
v ní vyjádřené.
rozvádějí
a vykládají
sv. Otcové
Otcové. řečtí.
Nejucelenější
názo
or o tom
poskytují nám
Odt
k hmotč od člověka liší,s— nemaje těla — a tudíž

skrze jana Damašskěho—če
nauku, že ďábel" e duch, jem

al tež sv. 'lomáš A.

Důsledek z poměru a-ů k hmotě' est, že

svěřena byla správa byli stvořeni zároven s hmotOu. ůsledek
tenntozase sevýroku
potvrzuje
z pramenů
zjevení.
hmotyzemskě(
uod1.a7,
ta byla iav
avýcchodě
suněm
later. lV.
nauka Vtauve
co
byla pak tak obecná-,
že apojata
m-bo
lické spisy církve východ m. Ve vyznání hvtestrotana nejnjasnělvyjádřena jest. Slovo „simul“ vzhledem
Krítopula čteme: Lucifer, 'emuž Bůh byl svěřil k násle ujícímu „deinde“ tu jinak překládati nelze
správu zemského okrsku Č'LĚV 115" HST“ 177? (srovn. Btllualrt,] e ang. diss. l, a. 2; Amortr, De
naat. ang.
2; Scheeeben, Dogm. 11, 54
aslnvntňv E.afpaígav
ó'wíxmnv. ] Kpjmmšal
JLibí-i
Oswald,
43 atd.). enim
Sněmestlater.
opírá
symbolici
or. A.jppend
asně se
patrněSchóprunřlsl.(„Planum
haecGe
neSIs vcrba: ln principio creavit Deus caelum et
]Í
podávaE ěho,ln
a z části Apc.
týmiž12
2sloavy;Pasošialsc
(u5Ondře'
Caesarijs
CIV, 32)J),e terram ita a concilio intellecta esse, ut adaange
Athenagoras (Leg. n. 24P
946,—7) Methodlus Iicam naturam caelum, et terram ad mu
undanam re
ferret“ Petrus Constant. in Hilar. De Trinit.12, 37
gGraďm. ex1293a
Iibro
de resurrGapP
bl. cod.
234
Clll,11110-—h)a
Epiphanius
(Haer.
X, b,455 C—D
);no opírá( se však asi i o výkla
l)104.
těchto hot.
bylo Bib
úkolem
a-ů
v Sy dle Nic.íp eckých
(„vislbillum
et invisibi
sprlaavovati1hmotu a její tvary (ční „7 25237mi lium“;
názvoslonví
Otců odnáší
se totiž
1019
1779'vhxs
eíďwt
Method,
Ostatní
a—ědostálí
svému
úkolu,Athenalgv,Epiphan
ďábel
i(,jemuž.)

slovo ůógcrtog k duchům: Greg. Naz. Or. 38, n. 11

po XXXVI 321; zal ';q'mr “evč; áttfprnéng,
byla svěřena zcmč (zav negtyewv 101mlaavve'yew dogátoc ze léyw zal ógaz-íjg (pi-accu; dmu

"

=“" "GPWQUÍGDWG_reg.Nyss., Or. catech. cp. 6 (není, mr ůvůgwnov; srvn. Rupert Tuit.. ln
PG XLV, 27; „75- 71891 zrv yíw ó'tazoaur'auug
Gen l. 1, c. 3) podaný. Výklad Gen. l o stvoření

“025W Papiasl. C-; ngwrornázqg zřg :reozyeíov

jenž žil]v podání
sv. Otců
(jest Petrem
Augu
xcrv. 876), a-ůahmoty,
stinův, De civ.
.,9 rozšířen
hlavně
nedostál svému můkolu a uvedl zemi v záhuhu — Lombardsk' ml. 2,dl.112,jest Anastasia Sin., ln Hex,
Epiphanius (De mens. et poud. 22 PG XLlll, 276)
l.
l,
PG
lX
86,1
a
j.1),alze
tedy
pokládati
za
authen
tický.
Srovn.
Corn
aLa.p,
ln
Gen.
l'
,
Wester
mluví též o a--ech mračen a temnot, sněhu a krupo
6Ntu0ffenb
186963
bití, bouří, blesků, mrazu, vedra, zimy, jescně, jara mayer s.A
alěta atd., misto to shoduje se do slova s textem též Catechísm. Rom., p. 1, c. 2, q. 16 17. Verš ten'

rášewg: lo. Dam,Def. 0 1.2,c 4?

anděI

420

tně — t. ]. nehledíme-li ani k tomuto jeho vý
klsadu,
nelze “i_jakn
vykládati
o relativním
počátku,
tak
nebem
a zemi
něco jiného
stvo
Han.db
d.ymohloo_,nýbržgenh17o absolutním
'
nrcl h,(Scholz,
řeno žbýtdi
V,38. 12.2) Proti úsudku, že ls7němem lat. lV. de

této
pomoci, ajsou
zákon?;
ve větě
obsažené,
v ústrojí
řečí uložené,
zá ony
myšlení,
které, pokud
je

se
sv. C rilc'el___pozdějši(
lcx. (ní
PGmLm_s_lu 124
subjektivní,
nežlorelě.,9Vtom
lze
ž 134),

resem

heopmhylaktem (PG ČXX_I|I,1149)I,"Gór

v kláa ti
tsvětlo osvěcujicí každého ělo

finována současnost stvořeni a-ů a hmoty, bylo véka vastupujicíhoana tento sv.ět
nl tento stav
není normální a dokonce ne spouhému duchu při
poukazováno
k tomu,
že „obite r dicta“ To
vey_\ýk_la
dech
dogmatických
definovnánanejsou
jes
měřený —Tolik lze s jistotou negativně řícl. Z toho
pak soo,udíme že a-ě poznávají sebe intuitivně;
správné, ale dlužno miti též na paměti, že sm 251 ovšem, zda rozum připtom “est aktivni (Scotus,
az tex
význam
prohlášení
býti vykláá
usamého
a ne z církevního
historickýchmáokolností
(srvn. In 1.2, d. 3, q. Sn či passivní( hom.
D. Palumierí,De poen ,p. 371),a že byetedy tvr je zase již sporno. Qstatni domněnky scholasatiků
zení, že úmysl sněmu byl definitivně rozhodnouti o_pozná_níandělském sou velmi různotvárné; jedni
ením (discursus),
něco jiného než současnost stvoření, bylo odů pnsuzuji a-ům pozn ní přemýšle
vodnitr z textu samého, kde však opo
jim to upírajíaatd. , celkem jim nelze přisoudltl ani
Mnozí církevní Otcové domnívali se, že l..a-ě byli
důležžitosti,
anis, jinstoty,dnýbržl13,
toliko
důmyslnost
Srvn.
D. Scotus
d. 14;
1.2, d. 9,
shoření žepřed
hmotným,
obžyčelně
ne
.,2 n. 31, Suarez, Dedan l
Petavlus,
tvrdili,
bylisvětem
již před
hmotou, ale
nýbr
jen řed
e ang. ]. 1, 6—9; Heinrich bogm. V, 623 dd.;

jejuímPLV
utvářením.
Někteří
(j. Victorínus
M., Aca
De cabs, Kleut en, Philc. d. Vorzeit, B. I,
H. 7; Bautz
, 306,
podobně
Eucherius,
Gennadius) zase rn slili, že svět (1 s člověkem)
stvořen přeed a-y. říčina toho est, že Písmo sv. v Oaatlholik“ 1880, 1; D. Palmieri, Pneumatol.

mluvi z paedagogických a jinýc důvodů o a-ech pjen praktické otázky se dotkneme, zda a-é po
a zlém duchu aspoň ve zprávě o stvoření (šp „') znávají naše tajemstvi. Že neznají \šech tajemství
našich, je
jisto,tajemství
protože iPísmo
všech
výlučně ipodánispripřjsujee
Bohu.
leiéaet:
[Athanas.j, Ad__Antioch.q. 4 PG XXVlll, znalost
Kor. 2u srovnává nikomu nedostlžné poznání
603 jen_obrazr_tě(nebe,h ad .
al důs
z_poměru
k hmotě,
: jejIcI1netělesnost
jest, žea-ů
nelze
vlast I30ží o sobě s oznáním našim o sobě, rovněž

ností lidského

na poznání an

zonání prostě přenášeti

lovo

mnešřřístupnymjaHebr
elnek a snah srdce. 4m
Sv.nazývá
OtcovéBoha
pak znal
proti
Poznám andělovo sice jinýmm

Aerian
nům dokazuji božství Krlsta Pána z toho, že

nemůžeme
pojimatí
než dle
analogie
mu
eakvšjinakvkšec
ky rvky,
které
souvisílidského,
s naší

ovatianus, De 'lrin. c
ctlzagfmstvím
srdci. je2však
Sr63Fu__řentius,Ad
13.CM.
908.jíLsto
také, že a-é Trasírí1.l.
naše m
tělesností
ášp nedokonalý.
oiecm o poznání
andě znal
lově jete odmysliti.
vždy velice
Negativně
můžeme řicíy:Srovnáváme- ll poznání lidské s anděl
ským, konstatujeme ne jen, že spoje ní s tělem,
hmotou, v jednotný celek sam sebou není bez
vllvu na poznání, nýbrž poznání naše, jaké skutečně
nnyi máme, em írickě, není ani normální, jaké b

šler_1kyl"oznávaji (Casslanus Coll. 7. cp. 15 L
,Auug
stiMIŠ'De
ad litt. že
12, 22,
48
CIŠIELXXVIII.
414).
íká se en.
obyčejně,
en ze
znamení vnějších se jich dosuzuji, že vša
šlení samo je jim nepřístupno. Tu by se tedy Innšl

zhřešlli.
es.v l,To
eA _a-élani
q77)
je přimě
totiž
člověkem
kdyášAani
Adam
nebyi každý na pozoru míti, aby zgovědí aneb hlasitým
hovorem
se sebou
znalost lidské
řeči samým
dlužno jic
jim neprozradil.
as přisoudit,jakousi
tolik
řeným (prríportitonatum) předmětem lidského roz můžeme soudltl, ne sicce z ojmu o a- ech, ale ze
umu
clbytuost
hmotné.
Proti tomu
Scotus
(ln 1.jen
1, dB,
q. věcí .4',
že ztoho,
že diduše
je zjevení. Aspon kdo nechce vykládatl to, co se
ism sv. dí o posedlých, z obecného mínění
spojena s tělem, nelze souditi, že i předmět jejiho
oznání musí b' ti tělesný, hmotný, atvrdi, že úplný Židů, jemuž by se Kristus Pán byl jen přizpůsobil,
předmět přímě ený (obiectum adaequatum pr-opor uzná, že zlý duch, když je ve spoje_ní s ělověke m,
i bez spřispěm
vůle
přivéstí
kpohybůmů
t, jež půs
sobí Božíěěolvěka
Chvění vzduchu,
lid
l.,..;..,.22d3q3srvnd9q
tionatum)
našeho rozumuaje J6);aleionuznává,
jsocuno konečne IIII dovede
že ve sta\u, ve kterém nyní duše jest, nemůže skému sluchu5 srozumitelné (Luk 4“). je--li však
přirozeně poznati nic než to,c osmysly pos
ostiži toto vlnění vzduchu jemu srozumitelno, i když mlu
telno aneb v tom bytně nebo virtuálně obsaženo vici nechce positivně, ab ďábel mu rozuměl,
jest, proto nemá o sobě intuitivního poznání v tomto není-Ii mu pouhá myšlen a zievna, když m_yslící
stavu („in statu isto anima nihil potest naturaliter chce, aby byla, o tom zajisté lze pochybovaati, po
intelllgere nisi sensibilia in se, vel essentialiter
něvatdžmo t_om
nbšchom
souditi andělském
jen z domy,slu
vel Virtualiter inclusa in sensibilibus; ideo nec ak
p0jemmohli
o _poznání
ne
dostatečnýe dokladu ze zjevení pro to nemáme.
anima pro statu
p_rolog.
1: stav
o však q.
není
způsobený („non
homo, quia tunc

isto cognoscit sqe íntultive“ ln
. ,
2,
d. prvotným
3, q.
normální,
nýbí'ž hříchem
est mere ex natura hominis, unde
non esset alius in beatltudlnef

Proto sv.

ugustinu (Retr. l. 2,

30) zdás ejeho

dřívější
výklad,—že
a--énepostlžltelných
poznávají naše—myšlenky
zpruvodnich
nám
projeevů
tělesných,
přiliš smeIšim
& myšlenky
soudí, žepoznávají,
přestatl
dlužno na skutečnosti,
e naše

ln .,2lX d.
ll, p. 300—l).
; srvn komment.
vďař.
vydl.
[1898le'
Rozdíl mezí Ponc.
empirlcy
aniž doufá, že 12 se podařilo vystihnouti způsob,
(po pádu) a normálním (ideálním) moznáním lid jakým se to
jiný důsledek z poměru a-ůk hmotě jest,
skýmpznám byl již sv. Au stínu (De 'Frln. l 15, 27);
srv n. těž Mičhelis, Die hilos. Platonsl, 117— že a-ě jsou v jiném poměru k prostoru a
Předmět a obsah poznání andělského nelze nám času než my, a že dlužno bedlivě se vy

stříhati prostého přenášení nasich před

tedy naprostoghoguzfvati dle předmětu emplrického
O rn aDurrna
ndus
(lnl
d37,p
za
poznání lidknelze si představovati dle vojdpoznání
prostoru
a času_s_etýkající2qch
na1) po
andělskěho
podoby vý stav
voje
poznáníselidského.
člověka
sebevědomí
jen istéopopřel, že by duchové byli v místě.ZSV.Otc0\ě
oznenáhlu
probouzí Ucizí
pomoci,
ato nějak
tvr,dí15PG
že nezaujímají
mí_sta.Basilius, De S).
sasto
l ltv_n
11,0áatuua10vouz
reěio(at
jaké představy
ojmyposunkovou
máme, a žeat jehláskovou);
vůbec máme,
závisí na Ěv 'w/L'f'! Eusebius, De lncorpor. l 4 PO XXIV,
or?—

anděl
1150: „A_ngeliautem
indiĚe lilie
t hloco,
líberi
alocis
viventes sunt.“non
Podob
oři\ sed aNe

mesius.Pse11us, Quaest. physic. q. 84, odfsívodňuje
toto mínění takto: mezi duchem a hmotou je pro
tivaa, je-lí tedy těleso v místě, duch v místě není.
Co se týče času popřel zase Amort (De angelis
glsp.
quaestiunc.
a j., na
že př.
by Řehoř
a--é byli
v ase
Le a--ěl, jsou
v čase, 4)tvrdí
_.Nyss
(C.
Eunom 1 1, c. 26 PG XLV, 365: óta rwv zemu
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na idey
základě
jiných3:an
vyložené
již
tvůrčí
trojí 'lného zjevených
tvorstva. dle
Důkaz
zy exi
stence a-ů z přezvědu (na př. Lesslus, De provid.

numinis 1.1,139
s.)
m-nevglučujísvší pochybnosti.
Srovn.
n.5; n.Amor
De an.gSuarez, Disp.m
cheebens. 9 , 13.',
140,

Stock1,Ledhrb. dl.Ph 1055 228; Heinr. Dogí'n. Theo 1.

t . —jako nevyhnutelnou

to:

pothesu sta

noví existenci zlých duchůu, na př hřích. Chenev.

muy dmozqyáuur

ódsúovoa (pépezac) Různost Tgrgn
2.
nch, The Temptation of jesus (něm. v Brem
domněnek o poměru a--ů k pros toru a času vyslo
3. Účel .rlvařmía-ú'. A-e byli stvořeni, aby
vených jest zase značná. Dle některých thomístů svobodným rozhodnutím svým vstoůpíli
a-é jsou v místě působením (per operationem, dle
iných per applicationem virtutís operativae), dle
stav ěvčně trvající dokona osti, vle
geota svou podstatou (per substantiam), dle Vas které
nalezli
svou
blaženost.
Bůhd
čistého, bgeálního
pojmu
stvoření
nemohl tvoru
roz
ueza spojením (per umonem). Srvn. Scotus, lnl 's2,

32 q.6
' asquez,1n1. p. dist. 194 etc.; ummné
mu nedatí na vůli, ab' sle ro něho nebo
Suarez, De an.g
,Thomassinus, De Deo 7proti němu
zech. 1.
l 1.
18 PLrozhodl
Lxx l(Gre
845,A
n. Pabst
c. hom.
56).
c.;5 Petavius, De alng.1.1, c. 13.jisto je jen
S rozumem jest svoboda vůle nerozlučně spojena:
že5nejsou nekoneční ani prostorem aní časem _a
'rm'; 7:19 /.óyov nozígqya ročró čom
míz
nejsou v prostoru
a v čase duchů
takovýmzpusob
emjvlešlo
ako
tělesa.
“(mnoho
zlýc [pluk]
do něho) lze soudlti, že není třeba žádné rozměr

€Š01WO; 3610x19- lVůle jest obraz, imitace božské

eity (Thl PmLCL
Ackl 1111),poskytnutý
l.ql 19,
' za"tím
nadius,
De
praedest
účelem,
tím, že aby tvor svobodným rozhodnutím Boha jako před
mět své lásky na místo svého já postavil a tím
sledek z jejich poměru ke hmotě, ejich netělesnosti. způsobem v Boha se přeměnil. Svobodných jsoucen
oBoha nebo proti Bohu se roz
jednota lidstva (v množství osob), solidárnost jeho bez svobod
nosti, aby ně
a- e11
bšyli
prřítorr
1 se
a-én Iod člověka

jsoukkaždýyprro sebe, a i to lze pokládati za dů
souvisn se složením člověka z duch

hodnouti Bůh strvořitl nemohl (srvn. Nemesius, De
nat. hom C-41
XL 775'70/1'401' „rolf-ae za:.
však
jsou každy
sebe, netvoří
společnost
se domnívá
na p proPalmieri,
Pneumat
01. th. B, (jak
0153;
akoyov;j.1(leueten,'l'heol.
orz.1.T.
5.
Abh.
360d.; A.L
ev, Raznosti c.vvost.
izap.
jsou
navzájem
na V,
sobě
Srvn.siScotus
Eri podřízenými,
,dDe
. nat.
27;závislými.
Anselm.,
Cur Deu
' Suarez, De an .l. 8, c. 21, n. v uč. oh.presv
Děvče Marii
B.V
1 ], 299;
tr. 221
A. Tihomirov
v Hr.
S.
14 (proti5Toletov1,1n S. th. ]. q. ,.a 4); Aristo

230rš1894

telcs,Polit.1,2(0161129115)

Glagolev ve Vopr. tilos.1psih 1893,5 (: kn. 20)
Není tedy tato po otci.
spec.
17). d.,ž)
Tvržzeniule
lSchellovo
164 d.,
sr vn.str.1,340
stvořená (Dožlmll
vů pů

va
aříše za
duchů
vzniku
její sobnosti Boží není svobodna, příčíse sněmu Tríd.,
představy
doby,nezbytn
kdy lidépříznakem
žili ještě ve
stádech,
'ustil. cn. 6; srvn Pr.op
. Baii.
neznajíce svých rodičů, jak někteří moderní evolu
cionisté si myslí. Hmota jest jen jedna, vše, co vi V pojmu stvoření tvora rozumného jest obsaženo,
že má svobodným rozhodnutím svým (které u a- ů,
dim
me, jsou
části hmoty
rozdro
bené),
prav éjen
individuum
jest (rozlišené
jen duch a(Polignac.
jak
Thomisté
právem
učí,
že
jednou
pro
vždyŽ
Antilucr. 111;Chr. Vosen, Das Christent. u. d. Einspr.
vstoupiti Aq.
v stav
atrvající,
nezměnn
1, q.detinítivni,
62, a.9 ; vě nDě
mase., D.ef
0.2,
s. Gegne 108; ]. Pabs D. Mensc u. s. Gesch. (Thom
46; Nat. u Oftenb. IV, 5283dd.. Opuvodm jednotě
3)
dokonalosti,
ve
které
InaléDzá)
svou
blaženost
límoiv a je ím rozlišení srvn. na př. W. Waaagen,
n.
587.
jen nevystiže
Das Schóp un problem2 1899; Michelis, Kritik d. (Sicheeben
Giíntherschen hil.
—1člověk má indi— ingo; jmu stvoření lze vysvětliti, že někteří —
vidualitu svou od duše,nikoliv od těla, jež se přen| šejicet poměry pozemské, porušené, prostě na

skládá z částí hmoty, jim svobodně

ndl y—
mto
inyní
možnost
Ma
aximus, Adc
vybíraných hřešiti
(Cyrill.
Hier
Catještě4
2,4 přisuzovali

(Dom. Viva, Cursus theol.5 p 11,dísp. 3, q 5,n
ost. v. lndíviduace.) — jedinců v říši duchů jest

de cae1.hier.;cí.1g7nat.Antioch.,mPyrnážSm6,1;
galle
mens
A1., Strocm
7, Basil.,

ovšem
neznámý;
srvn. Petavnus, 9;
Ambros.,
ln Ps.
29; Greg
..Naz, Or.038,
e ang.určitý,c.počet,
4 nám
uarezl.
1, .11.
Nemesius,
De 118,3.8,
nat. horn.41;
()rigen
35; Hieron., Mich6, l S,ynesius, Ep. 57, [Athanasml.,
Tak jevíDep
1se v inc
hmotě 2jednota, ncva-ech v mnohost,
(Origen.,
člověku Di |. de Trrin
42).
obraz Boží, božské Trojjedinosti; dle rozdílu ducha
e n a-ů rozhodnutí jest jednou :.pro Vždž'JJD
av
glhmoty
jeví se pak v člověku též různost po než
znáváme
jasně a-a;
spíšesr.a positerioril
( nPetr
detc.)
z pojmu
.
1.
2.Ea-irlmcza42.Pojem a-ů vyložený jest re Suarez, Dle ang
c. 9.1;0 Toumely, Dedan7
ální. To zaručuje nám církev sv. na sněmu later.
W (1215); srvn. Cone. Vatic., Sess. 3, c .1; Flo mieí'ia
q. 4, a. 3,dVasžuez,m Sčyluvius,
Billuart,
Petavius,
kěhmot
plyne
další Pa
účel

rent. decr. pro lacobitis; Conc.N

47;

Symb. Nic.-Co n.st — Existencí a-ů popira li Sad
duceove' a ovšem též materialisté a panthcístě
všech věků. V Pismě sv názvem poslů (UW-910!
W

by

rozhodnutím přivedli i ji k stavu

dokonalosti, jelikož bez 41-ů by nemohlo b' ti hmot
ného nebe (srvn co svrchu řečeno; cheeben
5 179,11 1113)
Srovnáme-li místo a-u v tvůrčí
osnově s ístem člověka, řisvědčíme Vlad. Solo

jistě
se označují,
a
ovšemtakováto
ne vžd jstslucnaAduchová
Pánně)aaač
ne všechny
v'evoví:(Opravd.
„ elověkdobra2
po nazMnaeniju) svoemu bol'še an
názvy o nich častov vykládaané (j. Clíerubim, srvn. gela“
Č.k .d. 1907, 441—4) k nim se odnášeejí. js ouuflí
4. Stan anděl/2před rozhodnutím)A-é byli dle ně
ů stvořeni v milosti, dle
čení jako osoby Bohem stvořené, jemu podřízené, kterých theo
Od člověka iduše rozdílné. Rozum proti možnosti
vody slv.
To
n 1.
2
a--ů nemůže nic namítnti (srvn. Numi-Ichud dmg?). jiných nikoli. Havni důvod — dův
máše
Aq.
krátce Tomáš
Posltivně odůvodnití existenci a-ů může rozum jen d.
4., a.
2 rozebračk
(srvn
,594,Argent.,
— domněnky,

anděl
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ze a-é stvořeni
in gratia",
sv.
(Basil.
Ham. 111iŠs.
32,11 .'4,posvěcení
De Spir. Duchem
c. 16,11
38 PG XXXll, 137, A), je z analogie s sčlověkem.

Srvn. Greg. de Valent

t.i, d. 4,q

Ze

raději býti pánem zlých duchů a lidí, než podda
ným Kristovým (nap
Amort); jac. a s. Doml
==
—_jako curíosum l.to uvádím
une — tím, žeepů

sobii „sine praevia promotione physica“. Viklif vy
Suarez, De ang. I.:), c
n. 12 isila odpůrců kládá dosti neurčitě (Trialog. ] 12), že spočinul
věcech
stvořených,lja1kobynnemě1
v2241
Bohu
svvého
(Hus,
d,5
se cíl
do
této domněnky (Rupert Tuit., in Gen 1.1, cp 14; ve
však tento důkaz s_tačaitinemůže, qukazuje dobře

P Lomb. 1. 2. dist. 3. 4 5; Hugo Victorín., Summ.

sent. tr. 2, cp. 2; desacram. l. 1, p. 5,c.p19—

29,.m2; Bonavent.,inl..2d4,a.

1, q.2; Aei
G. Altísiod.,
Summ.a.2,q.2;
1.2, tr. l. 2;
Al. Alens. 11.p.,,a
q.1,a
;h.aRlcar
Marsíl.,'._,'.in2q
concl. 1; sv. Bonaventura

1. c. di, .

toho nepoušzti). rvn. ještě Bonavent.p Dion_.ysCar—
thus2,0,.inl
(:ss.;
univ.Mattes
p 2,
q.
c. 51 2ss., Al 7Hal. ulíl.pPa
., rls.,
q.
v Kirchenlexikon', Teufel;l Scpheeben & 193. Aby

chom zevrubnějí pátrali o jakosti hříchu a-ů, k tom

o mi nemáme dostatečného podkladu, zvláště dbáme 11

nění jest obecné „communiter tenent doctores“ ),
rovněž umírněnost většiny těch, kteří se přidali
k opačnému
důvodnosti
šiho
(Scotus,mínění,
Toletusnepopírajíce
etc.),
oznáme
'asn%rvěj
5
, .
cjí však přece drži, důsledn nemůže
mluvili ok.nějaké906,
disposici
(srv. Scheeben g 173,
n.
97;
595) knnadpřirozenému
stavu.
V domněnce o ačně, zakládající se na neodůvod
nnosti a nep ihodnosti stavu nadpřirozeného na
počátku
normálního
— d.
vývoje
(srvn Thom.
Aq.i,q — viz
62, 6, k.
1906,tvora
4
5931,chápemee, žqetěma- um, Web pro Boha serroz
hodli a tak tě dokonalosti došli, které přirozeně
schopni byli, přirozenost povvýšena byla, ostatním
n,1kollv
zasek jen,
jestliže
to rozhod
nuti b loalenedusledněk
podmínkou
dosažení
milosti,
nýbrž

toho, abychom pojmy z lidského života vzaté ne
přenášeli
prostě
na poměry
jak
se mnozí
Thomistě
ln 1.andělů.
q. 60,Nechápeme,
Ca—
preolus, Ferraríensis, Gonet, Contenson, Got5tl,Du
randus) mohli domnívati, že proti přikázánim při
rozenlým a-é zhřešiti nemohli (srvn. Suarez, De

anglstatní
3, c. anděl
7, Vasquez,
Amor
s pomorciBoží
rozhodli

se pro Boha a vešli v konečný stav nad
řirozeně

biaž ností.

Pomoci Boži k do

rérnuzrozhodnutia iea-ům bylo třeba jako lidem. ne

však
vodnů
aporuše
zakládza'icich
(hřnich
prvotný norgíálních poměrů se
massa proto,
amnata;zv1tčzen1nad
ablem; žádostivost),
nýbrž
že Bůh
iS tvorem,
cokoli

ůsobi
(Augustin,
De pspír. et liít.
n.tV537
LXLiV
——8),avdomněnce,
že c33—34,
Bůh
hceche,eabys
hncd2
oslavy
(srvn. Ca
reolus, tvor formálně, ne pouze materiálně snažil dosáhnouti
in
1. dosažení
4, ad lckonečné
ontra 5).
Domněnka
n kterých
theoologů, že se všichni duchové skutečně dispo svého nadpřirozeného účelu, i proto, aby se k tomuto
cíli dlsponovati mohli. Příčina potřebnosti pomoci
novali k 3131110
sti (ad
Gregor. ba že Boží, kterou udává sama tradice, týká se tvora
c.:23
quagratiam;
si repleríproti
voluísset),
si všichni zasloužili blaženost věčnou (Ferrariensis, v jakémkoli stavu, ne snad pouze poměru k cili
_

ln
63,a. 6;
Piaa nadpřirozenému
en. ad lit. 1,8 (Au
n. , stin.,(Enc1iiir.
25.
telius.gent.
p. i, ic.3, c. 110; Caaietan.
ateprvei,.p potom
někteři
c. 105—106; De
.
padli, jest dcostidivná. Proč všichni nejprve se 7[PL. XLV, 4
dínospo
ovali a potom jich veliká část padla? script. ver. c. 3 PL CXX1,1087—91 etc.). Ale při
Mohlť zajisté každý a. hned prvnim skutkem vůle rozenými skutk si a-e' ovšem nemohli nebe (ne
zhřešiti. „Non enim habuit in secundo instanti dosažení jen pl irozeného cíle, o němž snad mluvi
10,11 alsid.,Sent.
map—jsdeterminans quam in rimo“; „esse angeii Augustín, De corr. et
etiam in secundo instanti est immediate a Deo". 1. c. 10) zasloužiti (Prop cdamn. Baaill, 3,
*9,).

j.Duns Scot ]1111
1. 2,d.5,q

2, n. 13an. 9, cf. Zdai i rozhodnutí jejich bylaozzásluhou a

atovšak
,je ne
Toletus, inap. ,.q 63. n. 5; Gregor. Arim., ln 1.2, nebe jiJnk
(.C dáno jako
56,);odměn
siialo-Iizse
tak,
2q.dl, a.2];
2, q. 3,dea.Val.t.
2; Gabriel,
kdy to bylo možno. Petr. Lom
m.b (1.2
in. 5,
1.5,
q. Marsíl.,
n., a. 3; in
Gregor.
i, dísp. 1331001121111,
oudí, že si zasloužili nebe vzhledemkkzá
4, q. 14, p. 4. A mohl—
11se prvním skutkem roz d. 5) so
hodnouti a vstoupil-l-i tím v stav nezměnný, ne
(předvídaným),
sv. Tomáš
mohl se rozhodnouti druhým (j. justus Das Chri sluhám
(1,624),budoucím
Gregor. de
Valentiau disp.
4,
.p.Akv.
2)
neste
důvodů;
sv.Tom
s1 A., že
ln
stent. ir_n Liicthte
rch- u. Reiigionswiss. to popírají
,d. ,q.z 2,
a. ných
(kdyještě
neučil
rozhodně,
stvoření)(Gntnet,
374); se
proihned
neroz
1 ,
oje, C1
žeprozhodlnutí stalo
po a-é byli stvořeni v milosti), Bonavenntura, ibid. a 3,
(|_.2 AegjdiussoRom., in
omnívají, že
hoidtnaosta váhání(
ante,hlnlf. Sp38. 39) není tu tedy si z roveň zasloužili blaženost a byli blaženými;
5 Skutečnérozhodnutía-ů. Část a-u rozhodla
akt jejich byl, pokud vycházel ze svobodnév
zásluhoo,u pokud měl za předmět patřeni na Bouhla,

Že'ch
proti
Bohu.
Existence zlých duchů vedle do byl to „actus beatltícus't Ale nesnadno si mysliti
je toho
důkazem

řích jejich záležel zajisté v
že
n“Greg. de Val.
odepřeli Bohu,jsoucnu nejdokonaltgjšimu, totožnost zásluhy s odměnou (srvu.n
Capreolus
ad arg.
nejlepšímu a nejsvvěttějšimu příslušnou 1.1 c.).
contra
5. concl.(lnal,2 ,od. 4,,žeq. a-ě měiinnejprve
akt zasloužili.
lásky 8altesprveeScota
potom nadpřirozený,
lásku, svrchované
a tedy (omne
nollel_lsupgonit
vcile) sebe,
tvora
láskyn
ehodn ho milovali
více přirozený
jimž sr nebe
měli zásluhy
z několika skutků. CelkemDpřisvědčitl dlužno To
než Boha. SDetím
vlastni pýcha.
Augustin.,
civovšem souvisi
4,
CSE Srvn.
L,

máši Argentinskéamu,
jenžruOdIÉVá
31, Suarez, Deaang 1.7, c.9,n 7ss.: Petavius De takto
(1. 2,
us otázku
angelis krátce
suam

an .I. 3, c. 2,n .11 ss. Mnozí Thomisté (Gonet, i-řia beatitudinem li4bearalitlejrr donaverit vel per modum

praemii dc condigno reddíderit, et dato, quod
per modum praemii, utrum praemium praecesserit
se vlastni silou _meritum sicut Praepositívus díxit, cuius opínionem
Magister tenere vldetur in littera, vel utruum me
chtěl domoci
Sua
rez,
Vasquezblaženosti
tím,že nadijlířirozené;
usíloval státi Scotus,
se rovným
praecesserit
duratioue
praemium,
Bohu; jac Viguerius, jac. Vaientla tím, že se za ritum
nent sequaces
Doctoris
Communis
se. s. sicutrnte
Tho e,
vel utrum sine omni praecessione durationis sed
sadil o se
hypostatické
Bohem
m;žemnozí
tím,že
nechtěl podcjednoceni
ati Kristu; sjiní
tím,
chtěl solum praecesslone naturae simul et in eodem in

telius
a j.) domnívají
se, že přirozené,
lucifer zhřešil
tím, že
chtěl zůstati
v bla enosti
nesnaže
se

dosici nadpřirozené; jiní tím,že

anděl
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stand íuerit meritum et praemium angelorum sicut ' mání, jediné z své hrdé vůle hnula se jest proti
dícít frater Aegidius.. . existlmo quod nuuslíu Bohu a jsouc vyššího přirození, než byl člověk:
mortaíium scíre possit, isi aDeo fuerit sibi zdálo se jest Bohu za spravedlno, aby ta strana
spectaliter
revelatum
nemohly zásluhy
zahynula
a nemělaO(rvcomo
jeho,
aletýžv rozdíl
sv
a-ů býti dokonalejší neb nedokonaíejší, jest obsa tak
zůstala
zapekleni.“
vozu cíe se
často
ženo v nauce sv. Tomeáš A.l(
ze samé přirozenosti a-ů (ocllsebe neodvislých) a

Příčina, proč ti duchové osbstáli a oni
lidstva (solidárně spojeného); uča- roto prý ne
padlí, je zajisté v jejich svobodném roz mohli býtí vykoupení, že jso každý ro sebe.

DlužnoCurD
však dbhátítoho,
že solídámost
stva (An
dosuzovati. k(Srvn. ..k d.
selm
.íl, 22 PL
CLVlll, 430)li jest
leda
o.dnutí
Po rozhodnutí.a-ů.
ud tě v ohu,
6. Nás/edk
A.mšnegenadno
dobré.se podmínkou možného vykoupení, \lastním pojítkem

Dobřía-é osáhlirozhodnutímosv; múčelu však, jimž se lidé přívtělují k církví, jejíž hlavou
svého b tí a vešli se své strany )v ne clo jest Kristus, je znovuzrozen ní z Duch s.v. jimž

konalej í spojeni s Bohem. Bůh pa
stávámes
Božími (ovšem
jakým
jest,syny
ne andělskýml)
a taklidskými,
údy jehotěí
povýšil na své syny, aby ho mohlip milo iseKristus
tva se stáváme t,ím žeesvou lidskou
vatí láskou božskou abýti l_ilaženýmibla jako údy lidstv
ženosti

božskou.

Tak aspoň soudíme z idey

plřliroszenost
yvyknost
lzadzase
podává
S'olovev,dostáváme.
lstorija i jiny
buduš
teokratil
t. 1
tvůrčí; jinak by skutečný řád nadpřirozen' u člo
(gregpovahy hříchu). Srvn. Io. am. De f.
věka
byl1něčím veskrzevláště
nahodilým
at. 25“
Č.
k..d
patrno (sr.
to jest,
je-lí (l887)193
o. 2,
yss., Or. eatechn 6, Eí'tthenag.Leg.
správna donměnka, že tvor nemůže býtl blaženým 25.I)l1e1sv.
Basilia (ln les. c. 14
9) sattan proto
vykoupen,
Srvn.tlnél. p. q.
ssín.,
Delnc že svedl
2, c.člověka.
12; Bannez,
neho nehřešícím bez hpatřeni na Boha' l(vtiz o tom nmebyl
Beltarm.,
De gramů
hom.d.t. 16,
4, c.
Tol Ripalda,
,lnl. De 64, a. 2; Berlager V 5 6.
1, a. 1; Suarez
ebeat
s. 7ult.;
P
m du chů nastala též dle obecného
ente supern. d. 9, 14, de Rubeis, De pecc. orig. c.

:lj)

38; Kíeuutšlen,
l. 5.2.57.fí
. Vorz.., atd.,
Abh. ak soudil učeníatheologů (.srvn Mt. 12; 13,
Scházíer,
atur Theo
u. Ub.

8ás hrůzovláda

(„tyrannis“:Suarez,De

'istě Basilius„(?), Adv. Eunom. 1.5P XXIX, 724.
,.c 21, n.ll)
mezi nýbržnnásllí.
zlými duchy, které
em neudržuje
povinnost,
iik ož povýšení tvora na božství souvisí se spo 33.1%.

C. Pro hmotu. jen část hmoty vešla ve
stav dovršeností (consummatíonís), a ta
Šest
předchozím
a základem
onoho
pový vzhledem
eni, ideálně
mají i a(: svě ovýšcní
pro vtělení
Kristovo
dobrým a-ůrn. (Thom Aq. l, q. 66,
jenlim Boha stvorstvem

skr'ze Bohočlověka, jež

13,a. Drdymus
íguerius,
(srvn.
Al.. lnst.
n.Pstheol.
35; c.
Alb. M.,1 ;Suarez,
ln lil.
l; Heinrich, L.
k. Dogm.
, p.dgpk 42,
d. s.1906,
— d.
proti
Stentrull

povi, Soteriol (1889)l

„lnchoata est autem spiritualis gloria ab ipso
mundi prlncípío in beatitudrne angeloru
rurn quorum
aequalitas sanctis promittitur. Unde conveniens í'uít,

t.h 30aaj..)

oideálně ut etiam a príncipio corporalís gloria inchotaretur
předchází, předchází za normálních okolností i ča disp.
ín aliquo
eaVmyst
lent.tvltae
t.l,
5, q.corpore.“
2, p.2 q.5 SGe
dDe
sem; tak by bylo snad vyložiti to, že sv. an Da
Chr. 11d7isp.58, s. 2; což unslkloreSzcheebena g 179,
mašský (De ima .o_rat.
26 PG XCl , 1348: n.

Olsntatni
část, v jsouc
spodrobena
tím
nevešla
ten to stav,
a vývoj51její
mf
yezéazor
('(/761.01
01563: ěyči'ono
fisíagi zlým,
znamu-oi
(fi-omg)
a ] papír-311,19,
by „436
jako my účastní božské přirozenosti, pokud totiž vzhledem k pádu a-ůlze pokkládatl za ano
my již před svým konečným stavem (in statu viac) mální. Někteří se dokonce domnívali, že padlí
požrváme tohoto daru vzhledem k vykupitelské duchové zpustošili zemi (jak. Bóhme, Friedrlch
úloze naší, které a--é nemají rvn. ČR
1906| Schlerel, _jul.Hamber
deutsche
Thcol.
v. Schu errt[]ahrb.
Baaum f.arten,
Drechsler,
59,10596)Č
Ostatně učí týž sv. an beSp.s:.'::llc
Dei. 0.dl. 2, c.
3PG
ClV,869'akožiBasi.,
Delitzsc , Keerl [Schoošírtungs eSCL 5.37, Wolf [D.
Bed.A.TdWletsch.
291,
estermayer
16,.nn38P(.iXIXl,;137
Ambros.,
DeSp.s..,ll
.l, 371),č
hož prý chml,
sou důkazem
geolo
PL XVI, 719—720;
Augustin.,
lJDe c. D. [D.A
lc.12,ne. 9 PL X,Lí 357 a j.), žea--ěmají odDucha gické řevraty; to&jsou ovšem bludné fantasie.
Rovněz bludnó jest se domnívati, že příroda je vý
sv. nadpřirozenou svato s.t
an. Haee.r
P ern ruhých do stalo se n-ům do robkem (zlých) duchů (srvn.
proi Mane
brým _zvláštniho úkolu ůěí člověku a proti Saturniloví PG XLl, 297 a
soví). Ale skutečně je příroda podrobena do jisté
jeho nepříteli (Scheeben 5 182.,n. 1144).
B. Pro anděly zlé. Padlé duchy stihl míry vládě zlého ducha, jak jsme již svrchu z Písma
trest božsk és ravedln osti. Domnívalise sv. a Otcců ukázali a ak zjeevno též z obřadů cír
siceSalm
někteřín (lsídor.
'lh.essal,
ln 3,Annunt.
Deíp.
n. kevníeh v(lslrvn.5F.7Mth'iaelís, Die Lichterweihe Nat.
7;
ln2 Pet.
2. dissp.
dub. 3),
že je
Off.poměry,5kter
76.2veA světle
jeví sezjevení
zajisté (atéžčástečně
v při
rodě
Bůh vyebídl k pokání, aby se moohli s Bohem smí
ive světleie rozumu,
o Aristotelovi
Knauelar,
59; oPIa tonoví
Míchelis,srvn.
D. Phil.
řiti,
ae mínění
rovněž
mínění Psycholo
Casstanovo
(Colllto8jest oedinělé;
l s. LXLIX,
737--738),
eďábel dvakráte 8pacdl & teprve druhým pemád tons lí, Šz- —294) oznáváme v neshodě s normálal
plného trestu svého zasloužil. (O věčnosti a jpakos'tni ním stavem přiroy & ve shodě s její pomíje'íec
se zánikem světa, který zajisté není
trestu a stavu jejich víz pod slovy Apokatgrlarzlr a ností,
ů,vodu poněvadž stvořeni nelze okládatí za ,děet—
Peklo.) Rozdil jejich trestů od trestu za hříchy naše

skou hru“ (Greg. Nyss. PG XL ,205;
emesius,
(osobni terué
pravděpodobněji zcela
zakládá
se na okolno
stech
nonnáíní,
kdežto
nt'wv
(: zgon'og
ovtog.milión
). ale prq
,
natnaíó'wv
hom C.I.
PG XL, 573člověk ptostavenavůbojs
mí duchy (již v ráji), De
a uložena mu účast ve vykuzpitelství jaykv
seb sama, co
Origenes,
quoh nde,dí
es,truítur
vanitasjestest).marnost
Proto (Omne
čteme Ššutem
ím 8
tak
í viditelného etěž
světa výklad8Šíitnehso
(Řím 90.2: (Řeči k6es
d. 20—22,eže marnosti stvořenstvo poddáno jest ne
1906,
_XXXVIID:„A kdÍvz strana a- ti padla, neměvši ani
pro toho,
lje vAlex.
na
jednoho odjinud ponuknutí ke zlému nebo okla dobrovolně,
ději. je tu řečýbrž
o celém
světě jenž
(srvn.podd
Cyríllus
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a d. jsou nev světlitelná; čistě metaforický výklad
in h. ].I.tímcl;
PG LXXIV,
821 [palců—1711)
névn
Ambros.,
ln Hex 18 /.al1, „nem
4; jeoneodůvodn n a metafory leckde uváděné nže
ují. — ljinně prlfodl'll zjevy, ako oheň
Sedu lius,lnnRom.
$““-du
Clll,x761;Atzberger,
D. Hallllera působí v nás dojem d monického, eďábel
christl.
Eschatol. 373
atd PL;vykoupenl
týká se tedy
ského, prlpominají nám zlé duchy. Když Beda,
celé přírody (Honorius olitarius, Clavis physicae Rupertus, Rabanus, Alcuinus aj. (srvn. Ambros.
f. 60 uj.B acl,iaDDogmegžesch. d. Mitt. 1,
,F.
Michelis, Kath
) F Sušil z toho3soudía, rosa; C rill. Alex?-a .Theod. Toscanum et jou.
„že by příroda při ezhříšnostl Adamověp one
ebyl Cozzza, e, immac
elp. concept. 1862,

Hexaem
1.3,175

té porušenosti propadla“ (in 11.
dobně zal fřv ázquav
soudí Maximus Cont., ROmbig. f. lišil PG XCl, 1104,

sinespinis

djlagría

čyc'vvraew. vznik

Pa
c79— - .Schanz, Apologie lll trní a jedů Ěokládajkna
za následekprvotnělio hříchu
(d Augustina
Gen. těchto .3,
c. 18
[Bl88'7],
212;tFilaret,PravoslA.dogni.ho31.
EI) neb
CSELjiní
XXVlll,
84 aspoň ,De
rozšířeni
na oby
str.
140;
16,98.t.sr 150;ja.A .gBo orods ijv rav.
dlenou část zem dlužno uvážiti, že tyto zjevy
Sob.a11905
90522;
P. &.Světlov, Kursg apolog: bogosl.2 jsou _jen symptomy neldeálné strany přírody. „V1a
).ějeho
mín slovo
ní dlužno
však opraviti
dené vět
zaměnili
„Adamově“
slovema vuve
„a-ů“ , rmnaja kongenial 'nosť“ (Glubokovšklj, Blagověstie
poněvadž smrt a vše, co
ošSu il aj. zde připomí sv. ap Pa val 1905, 802) je'i s hřícheem jeví se
nají, jevila se již prřed člověkem na zemi, o čem zvláště vbo'ioživot, na něm život přírod všecek
noníajiž
nikdo jenž
nepochybuje.
to nemohou
a„proasi toho,
poddal jeMimo
v naději“,
týkati
seokletby
pádu
Adamově
vynesené,
nýbrž avyti
ložitl je ydo?užno
o tom,
že Bůh
hm upádem
porušenou zatímně upravll — neodnlmaje ji však
rázu porušenosti — v nadě'i, že člověk :; milostí
Boží — po případě Bohol ověk se svým tělem
“církví
— přivede
k pravéo
dokonalosti
jejím cílem
(v.19) ji j.est
— Avšak
i kdyžsjsejl, jež
renl přírody v šestidni nezakládá na prvním úmyslu
Božím, díl0 jeho přece dle Genese sluší 'hazvati
dobrým; pomljejlcl tvar hmot; z ůsobený je rela
tivněnnejlepší,
více,Syna
proto Bož
e íyl cestou
kúplně
nápravě,
jako tím
vtělení
za okolností
hříchem
způsobených
vobrým.
nejhlubším oponížení usku
tečněné každý
naz

e.založen v. August|n(Retractl,c.10PXX[

), Řehoř Nssy (Or. 2. de creat. hom.1 a s ninllli

junilius, Pererius, Abulensis, Andr. Wa ner a ].
domnívají se proto, že masožravá zvířata existují
á'i mista neměla (Rupert. Tult, ln Gen. l. 3, c. 21.

jvenáodp u Adamova; a jinítt,éž že zvířata vůbec
,c. pr27vařatfčv15mrtl
impí.c
en sten
rji nelbylol(ani
(August.,
Op.
b,erg Čhlrlilstol. 11, 138; Delitzsch, IS stem

. chr.

cilšmlog.
1869, l48d
' smrt souvis
hříchem
a
blem (Anast.
Sin.,d.)lnterrog
112 ad sRom
5, 1:4

6 Sálazog

zovzmuv

:; ďtádokog). Smrti Bůh

neučinil, uč Písmo
o(.Sap 1131?
roděmnemůže
býti něco normá
kt. N.. Cilubokovskélio
v Hr.

(str 71:0
nadležit k
-kládáme
Poměr přírodyak
Gen.
(at 2pře
„,byla hříchu
„stalavyjádřen
se“); líčen
tu 12
stav
u dogrn.
stošení (\'osen, D. Čhriste nt. 742); srovn. ls.
juícností v

tlaktičeskaja dls armo nija . .
čisto“ prirodě); .Malínovskij, Pravosl.
.
,p. l, 1903 str. 42—3.
pomije
přírodě shoduje se pak i její jakoby
stav ten nebyl dobr
rý, takhexaém.1.1:out
žes se hodil duchům pro
tivným(Anast.
n.,ln
su umšslná nedokonalost, záliba v nedokonalých tva
stineret contrarios spiritus“ ; tma ca s ombolem rec (srovn. Lorinser, Buch d. atur,
Nat.[, Proleřom
u
Vll,
str. pal6)|,dázdánlivost
a klam ( kn. XLlll,53).
Ot nb.
XV, 348;
k,0duši zvířat,Vzd.
hříchu
)(Anastas.
1. c. P shodují
LX se zprávy
; srvn.
ls.
). S líčenímSin.
Genese
my lndividuálnost dzávkířecl
je zajisté pouhý klam; jeho
thologickě. (_Hcsiod., Theog. 123 etc.) Z přemožené individuální život nemá sám pro sebe žádného vý
iamat t.
ha_d— přirroda pod vlivem ďábla) znamu, význam má jen daný typ organického ži
tvoří bůh dlle assyrské zprávy zemi (H. Winkler, vota, jenž jedincem se zachovává (srvn. P. Světlov,
Die babylon. Weltschopf. L. 1906,331-2,jasněji ne Kurs apolog. bo 0512, 227; V1. Solov' ev, Opravd.
dobra2 186); in ividuálnost není v p_ojmu hmoty,
může symbolicky věc býti označena (srovn. StM
ale v pojmu ducha.
konečně i základ po
X, Gruber,
180; 322).
indický (JCSCh.
(Ersch
u.
Ennc.Pod
S. obn'
11. clje7mythusWillmann,
přírody, základ zkázy světa, atomisace
d. ldealism. l, 94).—
íli 3povždy sv. Otcové, mijejícnosti
(rpzkouskovanostazmzsíwvngňg šunka wu.
a jen aby odvrátili manichecjlskýúsudek, jakoby Bůh "W=“ čZWH'JV Anasta
Sin., Viae dux c. 2 fin.
byl původcem zla („carum malitiam creaverit"), PG LXXXlX,88)'jeví se momentem ve všívoji hmoty
nenáležitým a s ní i veškeren pohyb p írody, jenž
p iklonili se(Ambros.
k výkladu
vztah[. k1, zlým
za'\duchůmůo
pírajícímu
lnhhex
IV. vůbec
je snahou po vyrovnání porušené rovnováhy
1
139). 0 chaosu vzniklém zapuzením padlých
duchů ze země mluví král Edgar (X. stol., u Tho a jehož v hmotě nebeské nebude (srvn. Maximus
Cont. Ambig. f. 255b PG XCl, 13gziub1a
'Lll-y
lucka, Vermischte Schriften
1 jiné důvody dlužno uvážiíi. Proč sedmého dne rwv movyěvwv aramr; Thom Aq_], q 66
odpočívá Bůh od práce svě? Tento odpočinek jest a. 3: Corpora sensibllia sunt mobilia secundum
ultlma consum
„symbolem budoucího odpočinutí“ („symbolum fu ipsum statum mundi. s.ed
matione gloriae cessabit corporum motus et talem
turae resurr
quietis“)
De oporluil esse a rincipio dispositionem caell em
flde
1. 2,pon. boji
2Pl s mocí 1tmy
315;(Ambros..,
cf. De obitu
pyrel; Amort, e pecc. orig. disp.
f'n.
'lh'eodos.
29—PL
Conl.,
PG XC ]n.
392.
jakX2Vl,1395;1Mžxim.
možno, ab se ďábel
vPísmé cessabit motus omnium artlum cor orls naturalis).
nazývallhladem, nemá- li had Sl'lllTlnic společného? Proto dle Goneta (Cly.p theol. th. t. ll, tr. V, _dísp.7,
n. 208) učí theolo ové svorně (cst communis doc
(Theodoret,
ln
Gen.
intoerr.s32
poukazu e k ls' ', Lk.1
rv.n Cassian., 011.8, trlna th ), žen njší utváření přírody (v šestidni

p. 10(srv
P
1x,
taktéž5 vdobabylonských
my
thech
usil,756)
O stvoreni
potopyl
,77).
Kletba, která stihla hada, shoduje se spřirozeností
Bohem hadům danou a vůbec s celou přírodou,
'cjíž neideálni stránka v hadu jen význačněji vy
iádřena jest (srovn. Časop. katol. duc 1907, 604.
606%; nelze též kletbu odnášeti pouze k ďáblu,
inak slova „maledictus es inter omnia animantia“

způsobené
jenneprirozeně
(„natura
_) avcunakov
(Maximus
Cont. rerum
Ambig.postu
f. 134
PaG XCl, 1104, A).
e se ta kto bez Zjevení může

příroda zdáti nc dobrou („tanta statdpraedita culpa“
xucret
,277; srvn.
Schanz,mbros
Apol.,De
III 1geared
71, 211), 2,a že.7tudíž
stálé opakování v Gen. l,
e,dobrá jest odů
voodněno, je na bíle dni. jakýme způsobem účinky

anděl
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pádu duchů v přírodě se jeví, toho výklad patří
,1 p. q. 19—43; Thom. Aq.1 ,l_g.50
ez,
do statí o Irma/2 (srvn. F. Michelis, Das
esa
samt Petavius,Salmaticenses,Tanncr,
rassen,64;Suar
64Philipp.a

ergebnis
der Naturtorschun._Freiburg
i. B. 1885:
Natur
u. Offcnb.
V1, Xlí,

D. Pro člověka. lov ěk již

hříchem
svým
b
ďáblovi;
proto2 2postaven
Petr 219—1“
je

plřed oprvním
řeč

právu, dle něhož upadají Iidě v otroctví ďáblovo
(2T
290).(srvn.
To býti
jistí nellnělo,
býti nemělo
Thom
1.11.1q. protože
165, a. 1 ďábla
ad 3).
B 1 stvořen na zemi, ač porušenost přírody po
nkud zastřena rájem, a proto byl přirozenosti
svou smrtelný a žádostivosti podrobený. Bůh mohl
člověka učiniti z hmoty porušenosti nepodrobené
vnebi, může vždy —
to mohl,

byl by to učinilgomas

A.q, Q-5

ss. Trinit., Tourun:ely Deangelis, St. Bubal, eang.
Lugd. 1622; Stengel, De merito et praemio an elo
rum. lngolst. 1626; Brochmann, De ang3 Hafn'. 629;

proti joh.
Angelologia
jen 166
1 7, Petr.
F. Bech
o oválečném
mannGerhard,
De angel
r1.oquelasacra.
]enae
de
Comitib., Tract. de ang. Patavii 1694, CI.E. Wilisch,
De precl.b angel. pro nobis. Lips. 1723, lac. Ode,

Commentarius de ang. 'lraiecti 1739; Magnasco,

1nstit.2theoll. Glossner,Dogma1|k
t. 2, tr. 6;
zell.a 2.De
Deoc
cr.,
Disp.2
Abt.2.
Teil,
Scheeben,1Palmierí etc. ll. ce.; Matvěevskij, Mně
nija
sv. otcov
cerkvi Angelolo
o prirodě iea,
duhhPa
vo
(Strannik
1864, iučiltele' swald,
derborn 1889; Ep. lTheofan, Duša i ange ne tělo

m1,o u. 5; a du. M 1891; Veržbick1,Nevidimyj duhovnyj

srovn.
k. d.
1
kdyby
nebylo
zxr'n'láštní mir — mir an elov (Str.
příčinyČ.dáti
člověku
shodnou
s tímto
svvteěmpo

, 481—491); Barre,
De rerum creationne et sp eciatim de angelis. Paris
vahu
Hexaě hyhothesy
1,
n. 5
PG (Basilius,
X, 13 íDnl
enaši
totosrovn.
postaveni
1897, H. Ohl
ehlr,Angels
Die Engelwelt.
Stuttgart
1898;
L'čtB10
The
o God London
1899,
člověka vyklatatiDljest z ůko u eho
kupítelskěho, johnson,
nge5. La Hierarchie (Rev. de l'art chre't.
který se pak jeví přímým a z kladnim následkem quee,t Les An
W. Britton, Angels, their nature and ser
pádu duchů. edy rozdil mezi ideálním po mem a 1 ),

empirickou přirozeností člověka,,govkýšeni člověka
ve
stav kone
nad řlrozenýt
po útku sne
.
v stav
ný (in staahneda
vtu na,spojeně
náhradou

vice. London 1907.
7. Líčení anděl/Ž :; P[.rmč .W. V biblickém

lí

čení1ě:2
evi sea:a-18,
-ě dobří
okolo trůnu
vlastností ideální přirozelnostilidské přiměřenýchzg
18; Dan.7
'cABožíhlo1(3
;7 Reg.
11),
\; darech „mímopřirozených'xt. .empiric (ě při

rozenosti nepřrslušných obs enou (v iceálnim chválu
dež patří
na 5tvář Boží
(Mat.l
O„ISjsou
O) a výkonnýlnui
1pěji Balm
(Apc.511)
Vůči
lidem
pojmu člověka jaakožto spojení ducha s hmotou za
jisté není rozlučitelnost duše od těla, smrtelnost atd.; orgánly
Ex 14 božské23prozřegezlnasti,
20;
.20,o lidi
16;
'ŠomZOCINum
a péče

srovn. reg yss.,
Apollin.c
XL, ud.2,'l- 6:11:
13,23;;24Regí
19,29;
35, 11,8;
'2Par. 15,23;
32,21;
1259: 17(punc ňuwv óLa “517g
ůyagzíag £axím'řq);
n3.49,
ac.h 1,0
sranAnděl str. a božského hněvu (.P534 , 5; z.
ustavičný
boj lidskýsstělem
i duchem
ďá 9, 2; Sap
bleem (Kleeutgen,
'lheol.
1. světa
1854,a595)
2 Mach. 3, 24, 2 Reg.
'

., — všet

zakládá se na ršdu duch Zdeb y

1 Par.
(425,
Reg.
15; Mat.
btylo ještě lzeopojednati o pokuee,ní posedlostí atd., 1,
20; 2,21,115),
13; 135jsou
41; posl1
24,
31) 1,
a 3.
učiteli
(Za
o čemž všakklepe pojednati zvláště. Srvn.1gumen
.? Spb. 1902. char. 1, 9. 14; 2, 3). — Rolzdíl mezr( a- nazna čuše
Mark, Zlye duhi i ih vlijanihe na ljude'
se různými
názvč,OI
jaklo„larchanděll“ 211,kde
'lžh.essnazvo
4,1
Judae
9); srvn

_eřPedm
víryo a- ech Definov no jest o a.
not, co jest obsaženo v prohlášení sněmu late Secretorum
slovi přejatoííenoch
as 2 židovsx
ě XX);
tradlice
gg
čím(srovn.
ovšem Liber
mezi

ránskěholV.
(D nz “*1783)
428), toliko
což opakuje
sněm
vatikánsk ýc pc.p1 1(Denz.10
s přídavkem
liberrimo consili1.0 Text definovaný jest:
.[liber
rimo consilio] simul ab initio temporis ntramque
de nihilo condidlt creaturam spiritualem et corpo
ralem, angelicam videlicet et mundanam ac deinde
hu
umanam quasi communem ex spiritu et corpore
constítutam. Diabolus enim et alii daemones a Deo
quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se
facti sunt mali. Patrně nebyl úmysl sněmu, označiti
tu za předm
try (.credim $“) stvořenost ne
hmotných jsoucen hypothetickou, jestliže totiž exi
stují, jak někteří text násilně vykládali, nýbrž sku

tečnou. éjelíšic1
tedy se
definováno,
existujejako
tvorstvo
nehmotn
od hmoty že
podobně,
se liší
duše od těla, že stvořeno zároveň s hmotou,před
člověkem, že zlí duchové _nebylí stvořeni zlými
nýbrž
že
zlými
se
stali
sami
ze
sebe'
srvn.
Denz,'“
n..2374 27). Sněm vatikánský cn. 4 de Deo (Denz. *“
1804) pak ještě o a-ech výslovně prohlašuje, že
nevypl nuli 7. Boha (non emanarunt e divi
vma sub
stantia). Nic jiněho církvi sv. 0 a- ech neomylně
prohlášeno není. Gn. 8 conc. Bracar. (DeanD 238v
zavrhující mínění, že by byl některé tvory způsobil
ďábel, nemá platnosti obecného ustanovení; a ztoho,
ozavrženo
s bludy
B_aiovými,
neníž Í;lednakvše
pro
hlášeno
za bludné
a mimo
to opak
dně ze zavrže

sebouClem.
se liší,
stín. Enchir.
58;
A1.,nejde
Strom.na6,jevo
16, (7Au
zšurozdil
mezia-cp.y
assistentes a ministrantes v %ísmě sv. nijak není
odůvo dněn. Jen tři a-ě v Pis mě SL zvláštními

\ílnényse označují: Gabriel, Michael, Raphael (vrzt)
Sera
|(4Esrd.
4,1,5,20,
10,28,
apokryfních
knihách
jmenuji se
též Uriel,
nocRaŠOel'
t..)k— Zjev a--ů popisuje se: Dan. 10, 5. 6; 2

Mach. 3,24; 10,29;

,.8

O zlých a-ech vůbec jen dosti zřídka je zmínka
v Písmě sv. (na př. Mat. 12, 26, 25, 41; Mc. 5,9;

_Lc. 8,30; 11,15), obyčejně osatanáši (1010 *_od

půrce
2 24
Mt 13
9; Eph.óGóiáp'olugSap
166), jejich hlavě
(viz:?nnvrgóg
Satann, Aabddon,
Asmodaeus, Beelzebub, Belial), knížetl tohoto světa
(10
0,12 31; srovn. AssuutmpioosMosis X, ] [Fritzschc
p—l

p. 151—15'2l). Děmonů vlastnich netýkají se 125.14,

12 dd (o králi babylonském),o Fžech.

králi tyrske'm),
ev 16,8
26 (hebr., 34spišde
o(o některé
hoře u Le
orySmai);ols.1',
Baar.ani4, 135Reg.16,
(o str6ašidlech);(oEccli.
21, 30 (oodpůrcli);
as
melancholii),
často pak
modtly ijenují se ve ulgatě daemonla 28Ree.g 21,

t.).Z Baedagogilckýchh
(srvn.PGt

(jen.
2 8130 Lllll,
ných vět inetvrdí
určitého
o a--ech,
ve B- CA; 10. C rysost
vsech
padech nic
a—ůse
týkajících
jest poněvadž
opačná věta
29,A ;T,heodoret in Glen.interr. 22PGLX
XX, 80;

Aq.1,q.)11,a.1d,a;Lětreletd
rozlučitá
andě—
člo
vě a-ů Thom
bud
ob .(disjunkttlvnízbuď
Nm tedy o nadpřirozeněm
stavu
la
biblem.1,
11, col
368))(alxorgšanických
ln
nic definováno
H.ex
n 5 PGX
717mm; (Basllíus,
. . . nimz.
Literatura k do m. části o a Guil. Paris., De 31165102) důvodů ani stvořeni andělů (Gen 1,1),
univ. p. 11., Altisio or., Summal. 2, tr. 1—5; Alex. ani pokušení ďáblovo v ráji (Gen. 3,1 dd.) se ne
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Expositor
544(Au byp.ll32—15
\
of
the Old1907]un
Testament5illustrated
Psalm XCl

M. Dibelíus, Die Geíspterwelt ím 01. d.pPaulus 1909.

Z dějin angelalogi.:
Zaxdoby
sv. Otců6,.3
napsány
dvě monografie:
Cleem. Ale
.dle Strom
M.9 ,
9, kde ovšem jen slibujex— nám dochována není
—aauktor (V.—Vl.stol.)spisu „mi „15-oůoavíag

legagyíag (Pseudo-Dions

p. (M.

.3;

v. t.) se o to pokusili. lšlonyslus rozdělil n-y ve
tři hierarchie a 9 kůrů (ser., cher., throni — domi
nationes, vírtutes potentiae — principatus, archan
geli, angeií); mínění jeho_, auktoritou vypůjčenou
od žáka sv. Pavla podepřené, stalo se obecným,
není však dosti odůvodněno. Víec
horu
nalézáme v Const. apost. 1.8, c. 12; loe.Chrysost.
om. 4 de inco.mpr
9 kůrů má ovšem sv
ehoř Vel. Hom. 34 in Evaang. — Dom něnek o té
lesnosti n-u jsme se již dotkli v 9 1 Vzhledem
Obr. 1.77.Andělé přivádějí donátory ke Kristu. Mosaikmýobraz

e'.\l

stol. v kostele S. Vitale v Bavvune

ke koncz. Vi. act.11, 13, kAlmbr.

l. 3,c
(disp.

lo.

ef

eííde

ad Grat.

c3 dučiliVasquez

182, cap. a2m),Gabriel l(inz1.c2,

2 q. 1, a. 2,

vykládá neskrytě (axago-(pa);
srvn. Rom.16,20;
a %)ea
neiOcham
svou
prirozeností,
aležednesmrtelny'mi
z amilosti
Boží.
že tu slova Hospodinova, k hadu pronesená, hodí jsou
concl.
(lnl Swedenborg
2,.q 7),
Exis
a-ů popřel
anabaptístě
se z částí jen primo na ďábla, dokazuje D. Palmíeri,
(j. Ghemnnitzadosvědčuje) kladouce dobré a-y za
De Deo“(nad
cr. p oblohou)
723. Avšak
nelze(svčkládatí
Božíhoa neb
přírodních,
zle paak za psůsobení
moboly
mllo sstil nebo
providenécieiního
o a-c
ngen m„vady symboly
N 255.,
hAugustinem [Conl.3(013,1.),18], Řeh. zlých náruživostí a zlého působeni lidského, jakož
Vel.
(ln hzada pro
hom
5,4 'viz0'.Č30%.d. 1907
vhodnosti i trestů Božích. Podobně stotožňuje Bóhmer v Her
symbolu
mďáblla
); o vhodnosti- symbolu nebe pro a- y v. Nat
zogově Rheal-Enzyklopkder prot. TheolJ, anel,
u. Offenb.V17,228—9;
8.— Slovo anděl Hebrr a- y 5 Elo
s rozmanitýmr působen2i82m
2, 7 má význam Bůh (hebr. Elohim), což vzato Božímv
hveneak
er pHeinrich,
Do eo lcr.
hoe01. 51282
Bd na508fí
.j;M
ze,lla De
chneider, Der neuerazezGeistergrl. lV. u. Vi7711f)
z Lxx,
níž citováno
Vul i,atypřekladem
citujeme,
ač
smyslz pravý,
na n jako "my zzále
——Averroisté (Siger Brabantský a j.) uělll neko
dosti zastren bývá. Srovn. nSchollz, Th.
nečnost,
ve svem
(Denifle, jedinost
Chartularium
Univ.rodu,
Paa.r nestvořenost a-u
an 
.,ReinkedMess.Ps.1119
za zdroj idei Platonových
Písmo sv. ápokládal
donnet, Siger de Brabant 1899; tk.
erner, Dler
o a--ech (Idokldejes se nlŠkterýchs sv. 1Otců: lustín., hist.
.ůlverroismus1v
Ak. d.uči,
W.,že hl-ae
Cl. 188 Sitz sb .).d._ Wien.
Nestoriáni
Strom. ]. 5, Auguset.,
oc
chr. 2l.
18 nevidí Boha, a že jejich blaženost tak jak i lidská
Ap.umely,
sec !, Dea
131 Cle
em. Al,
'l'ou
. u.g(š'tí-aecl)
— ev.
Michelís,
Willmann
záleží v patřeni na lidskou přirozenost Kristovu
(Gesch. d. ldeaLn
406.)aji. odvozují je správ (Assemani,Disser1 de Syrís Nestor. v Biblioth.
neš tran
z prvopočátečného
zjevemsv. Pavel Kol. 2,18 orient. t. lllbp.CCXXXlllš—91V;5Pitra, Anal. sacra.
kultu sv. a--ů varuje
Spícil. Solesm. t [V p.
406) — Origenes se
šehoo, co by se s evírou nesrovnávalo (srovn. domníval, že pád duchů 1byl podnětem k stvoření
tohoto viditelného světa, kde se zavržení a v tě
'lheodoret
i., 15.br.102, mítáa
,k9
dobně
jako in
Jud.h. 13,
ult.(po
——
Dle Apc. 5, don ášeí a-g 131011"thsvatých uBo.hu lech jemně'i nebo hrubejí hmotných (mezi nimiž
jsou
i
těla
ídsk_á)
vězněni
duchove
očišťují.
Literatura8 Herm
Hoelemann, D. Reden des
P Chelčický i Am. Komenský zamitají úctu ná
Sataan in d. 11.Schriít. L. 1875; W. H. KostersvTheol.
1876, l, 34; 2,;113 de Visser,De daemono— Kom...aučPCh.
boženskou a- ům povinnou
(Lenz,2Nástin
uč.Aeni_|
Pr.tr1895s
22).
logie varnhet Oude Tes t. Uttr. 1880, O. Gisler, Dich.
Enngeln. d. Lehred. h. SchríftElns. 1884; O. Everlin,
Židé dzc části přidržují se St. 2., z části se od
něhon cyhiují.
Rozeznávají
desatero
zástupii an
dělských
a
tolikež
nížat:
ll
hrueibm,
ThronueDaemonol.
Sera him.
Díeůaulínisccherub
Angelologie
Gótt.lAlten
hael, 2. lšim, kn. Zephanja, 3. Bene Haélohim,
kn. Hofniel, 4. Maiahim, kn. Usiel, 5. Hašmalim,
bur$h1894
.Conybeare, eChristian emonolo
Quarterly
Review
IX [1897 3%; kn. Hašmal, 6. Taršiším, kn. Taršiš, 7. Šínanim, kn.
K. Miiller,ew1sh
D. Reich
Gottesu
ie Daemoneni
alten Kirche „'Preuss. jahrbiicher XClll, l.B.1898); Zadk-iei, 8. Herubim, ku. llerub, 9. Ofannim, kn.
T. Witton Davies, Ma íc. Divination, and Demonol
Raphael, 10. Seraphim, kn. jehuel. Mezí všemínej
among
theof Hebr.
an their and
Neiglflbours.
Including
an
Exam.
Blb. References
of
b.
Terms. víšš m jest Melatron (as z _ueta 39011010. 'enž
agen DerTeufel im Lichte c,d Glaubens deněkterých stal se z Henocha (jalkut Ru ení
.
c.;2
,1), dle jiných stotožňuje
s
Bohem stoí stále 9m \ll a-ů;
|žiiiellen.
1899 (srvn.
Stímmena.
1
;.A
oiev,Freíb.
Vethozav.
bíhiejskoe
učenieM.ob1..ang.
iev se 26Miclhaelem.cPřed
každá bvlínka má svého a- a. — le Pesahimf. 118,
;Hackspill,
L'
angelološígžjulve
a
l'épGolque
neo
tlestamentaire (Rev
Glubokov 1. 2 je Gabriel nad ohněm, dle Rab. Ab3r7ahaMeri
mona (Beríth Menuha. Amst. 1648 str.
aj.
je
skij,64Blagovčstíe sv. Apostola Pavla [ (Spb. 1905),
vodou(
mšedýpod
sebou
sedm
haltnís
Christaugeiol.
densv.Daemone
nauí
run
ndVer Michael
Ranaela, nad
Ariela
atd.). (Ka
člověk
ovšem
máknížat:
svého
Vl
—81:5
Pavla), A.
Polz Das
a-a
(Rabbi
Hajím,
Or.
hadaš,
Amst.
1671,
t.
20,
c.
2).
Evangeiienbííchezru Zu leich auch ne. Darstellun
christ-kathol
lnnsbr. 1908) čim1
— Dšíbtllcwéjsou zčásti Jezer
nezbytnými
božske
M. Hetzenauer,Lehre
Theol. .d
bibl.Dtim
t. [. nen
V.T ..(Frib
har
ara; nástroji
jsou mezi
nimi
„p. 560—574; W. 0. E. Oesterley, The Demonoiogy i dobří vůči lideísurn( edín jehudaín; i Ašmedai je
_
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svátek 5 oktávou na první neděli v září. 13.AX. 1670

z2.rgcl-t)l.3
Vlastní
nepřá4telěčlověka
Satanim,
3. eirim
4.Massikim. j ou
tyri l.ďáblicc
se
předepsánIIsvátek jako duplex pro celou církev, na
jzmenují: Lilith (první žena Adamova, po e nci 2./X.ovýš1en
duplex
alus
'1889nafestum
náleži mezi
ícstamprí
paci Sammaelova), Naama (Gen. 4, 22; žena om a dle výnosu 27.
maria; kde se sltaví v první nedělí v září, je 2/X
ronova,
Ašmeda
ajova), zMahanlatha
eree.th matka
Děmonové
vznikli
částtl : dobjejí'chdcera
a-G volný. ak se má první neděle v září počítatl (zda
(Žsa a Asael), z části plozením z jiných llagiga,
prvnímu dni
v tom
měsíci),í rozhoduje
vkyzkáři,či
— Vprvní
církvineděle
řecko-ruské
1. 16, c. 1), z části pohlavním obcováním s lidmi a nejblíž
pollucemí, z části též : duší zlých lidí. Nejvyšší takového svátku a- 0 strážn., o jehož kultu svědčí
ďáábel Sammael má od sebou 7 knížat. Mimo
kanonu vNil
HoroloŘíul-zu
s hynmema_lana
zm;
(ot.
slo.v
] u VCIUQOWOČOC
Malceva, An
Ašmedajemeridia
jsou zvllámšt
Kétet
Merln dětí
(„dae
monium
m)p, známi:
oněhož
nesmějí
od dachtsbuch 496—8), lnení. Ale i tu uctívás se 8.DG.,

arch.Michaell(leodem, ..vl'ašagwnys
lll7./VI.do 9/Vlll lIbýti bítyraBedarg on — ] dlaň- ve— ., X.,29../1X
,s 50 hlavami a 56 srdci, popsaný všemi pis ' acca.
. [Zane
net
Biblioth. 29.
ha iogr
Brux.1868
18 p. 23—241;
3)(jako vřímské
X. a
mkenyabecedy kromě Mema
lzze Saam
V), 26/111.a1.3/Víl.
arch. Gabriel
1.c.
maoce stane se na konec a. dobrý, jako z jezer hara. t, 111
—101; Echosdd'.Or
11[18 (Nikodem,
.227
Ogohanskéaděmonologíívíz
u
jednotllvýcha
pod
„Myt y“. „At“
nikoli však arch Rafael. Andělům zasvěcen úterý.
Literatura: Lilcken, Dle Tradltionen des Mn -(Srvn. vřadněslovoaawyanum

V církví armenské

slaví se svátek a-ů a archandělů v pondělí po X. ned.
po Pov' šení sv. kříže. (O„ andělské mši“ '
tímto vradným slov
—
e n
an 1898);
élologie (v<Revue
elís (v pondělí) povoleno Lvem Xlíl. dne 5./Vll
d'hist.);_].etTurmel,
de littěr. istoíre
relíg. dle.'1'
t. 111
Stiglmaayr, Die Ennegellehre des Pseudodionysius u. 883. — Andělé strážní zvláště uctívání v řádu cí
sterckém
deren rElntluss
auf d.und
míttelalt.
Theologíc (vc Forsch.
Literatura. G. Bar
Le culte des an es
Literaatur
gmengesch.1)
schengeschl.
3. e'e
Bluch4.
sv.
otcov i učitel
c. oCap._;

duhov

—-a=

Luekern,E.
Darstellun
u. Vergl.Michael.
der jild u.Gótt.
morgenL
christl.
'lradition
v. rzenge
1898;

á l'époque des Peres dle
llÉglise

(Revue thom ste

1900zmars);
man.2 Innsbr.
.
2—;—7
Fr. Nllles,
Wiegand, alend.
Der Erzengel
Michael unter

eberóšddische HWeinel,
Theologie
Grund des
Dieaut
Wirkungen
d. Talmud
Geistes Bertlcks der byzantin., altítal. u. roman. Kunst.

u der Geister lm nachapostol. Zeltalter bis auf Stuttgart 1886. — A. .D.

lren. Freib.ASpassl_<1j,_

Aepínus, De

rimitiva

Věra v demonov

Ecclesia augelorum
aversante,
ostochll
masius, cultum
De origine
cultus angelorum
v drevnej cerkvi i bor ba s nimi (Bog. Věstn. 1907 1757.
ostes, Le traité des anges de saint superstitíosi in Dissert. .89—103.— D. Picttinger,
entor. l7.—08 BF. Quístorp,
Thomas d' Aquín (those) Cf. Bulletin de littér. eccl. De cultu angelor. Arge
De ss. angelor. festís, Gryph 1770.—%. Reusch, De
Paaris 1907, 253—260;
Bareille,| Alngélolo ie
angelor.
Helmsta(1117
1739—
—j. G. Schultze
d'aplrés les Pčres vDictionn. d. théoLl 192—1' 2; cultu
De cultu
angelor.
Lips.l 70.3

11,'7—410);

lewa v. lPa\l hkowski, llundert Bogen 1859,

clendentale,M1,g4—

10.seZaabrazvva'ní
andělů.antických
jako polevé
Boží zobra
zují
édle vzoru
s křídly;
často,
rovněž dle hellenské myšlenky, pouhou hlavo
Eisenmclvger,
1700 jako symboly dávají se jím hůl, meč, kalich, kříž,
(if. 15—21,
11.Víll. Górres,
ystik,Eštldecktelsjudentum,
B. W 2. Abt. 5. 50—73.
kadidelnice, nástroje umučení Páně, nástrooje hu
9. Kult církevní.GÚCtut"
k a-ům dobrým dosvědčigí dební. Postava a oděv různí se dle hierarchického
str. 240 dd. 1390edd. ai j.; Gm urdeclheašro,
Das Trans

APOIQOŠ)
1,
.
M;Or1(enes,
C.Cels.
pořádku PseudotDionysíem Areop. ustanoveněho,
zvláště v církvi východní (Díonys. Hieromon
nedoporučuje),
Euseb.,
Dem
„De
viduit.9,
15. Equvs'ía 'uuv L'wygáqamv1453 ed. 1353 Athen
M.11), 251. Text lrenaeův t)Adv. er. l.
. 132)
žv zápa
adni,(dve
kdc vzhůru
na př. obrácenych,
serafínl mi
stále lšestero
kř del
M,8 830 zavrhuje gnostický kult a-ťai,ne správný. vají
Podobně sněm laodlcejský cn. 35. (Hee le, Konzi dvé dolů, dvě rozevřených k letění). Odění byvají

gístin.6

(jenž ovšem
vzýv ní
evan
7, 15,M.
,

lien esch.?1,7

- rv.n Augustin, Coll. cum Donat. řasnatym
ako j hnové:
albou,antickým
štolou, dalmatkou,
neb i ane
plu
rouchem
(viz obr. 177.)
eb
14
42,
3vera reh.
170 M
Faust.
20, 722,Me
21.
42,
1030),(InSrvn.
arva zakládá15,6,
se naAk
Pisměvsv
20,
4, 654. ( rvn MA. L. Williams, The Cult of the ví2álem;]bílá()b,.,;Apk44

angels at Colossae
v_lThSt1909,
homassinus,
De incarn.
1. 11,c6,n
Pamcátky kultu toho jako chrámy

a-ům zasvěcené sáhají daleko do
křestansklého starověku:
Sozomen..,
11ch
M. 67,865;
M. de
Vošué,DcSIyr13ecentrale. París 1865
13863
Rossi, Roma sotter. R.

Andělům strážným ); liturgii řím

ské zasvěcen zvláštní svátek. 5 po

čátku zavvěcen jim byl (poč. stol.
XVL) ve první
panělích
Francii
pátek1./11;
po potom ve
27.01.

dovolenopv

cezřé/Icxírkvi

řtmske světití tento svátek 'ako
duplex ad libitum a pro území er
dínandaíl. PavlemV. nařízeno. Pro
totéž území přenesen (30.N!. 1667)

Obr. 178. Deiulcro kůrů andělských. Miniatura \“ kodexu hnězdenskóm : X1. stol.
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Cone. Nic. ll. actio V (Mansi XIII, 184). Ve starších

dobách umělci davali a--ům vesměs postavu i tvář
jinošskou.
V kodexu
vyšehradskěm,
jakož
i v ko
dexu hnězdens
m, jež
oba z XI. stol.
pocházejí,
nalézáme v hořejší části obrazu „Narození Páně“
znázornění devatera kůrů andělských: devět poprsí
andělů okřídlen ch se žezly zakončenými křížky
(viz obr. 178).V altáří universitní knihovnyp ražske
ze XIII.oděné
stol. zelenými
spatřujemetunikami
anděly as světler
červeiřolgílými
křídly,
ovmýi

plášti, ma'ící ruce zahalené bílými
uchy (viz
obr. 179).
vytvořily
rá An
gelíco
(v. t.)rásné
V do gostavy
e pozdněandělů
gotické
a renaissanční

stávají se postavyaandělské robustnější; s hlav je
ich splývají bohate kadeřavé vlasy; oděv jejich
išývá lúplně1přizpůsoben
rouchu jásecnskěmu
(viz
ooou počínají
vyskytovatí
mění pos tavíčky andílků v podobě buclatých
okřídlených postav dětských anebo ždětských okří
dlených hlavinek
obr. 181),
umění
barokní
tak rádo (viz
užívalo
vedlejichž
and gotom
lů velikých,
jimž dávali často tvář dívčí a tělo vlajícím rouchem
nedostl zahalené. Novější umění (vlz příl. VIII.)
vrátilo se od výlstřelků umění barokního k ideál
nějšímu
anu
ndělépojímn
padli zobrazují
se jako draci a hadi

(ZA57, 5) s ústy clžrlícímlnsíru a kouř (Apoc. 11,
(Job
40.1512rohama
17—19),
;,91 10) a s ocasem

szeralura

Kraus, Realenzyklop.; l.. Cloquet,

, Ree.v de l'art chi-.čt 1907; Van Drival,

L'icmlilographie
anges: Rev.
l'art chr.Gottes
1866;
Diedes
Darstellung
der deGestalten
des Vateelrs, der get reuen u. der efallenen bn el
in der Malcrei. Luxemburg 1894; .Menaschi,
li
Angelinell' arte. Firenze 1902; Ii. Mendelsohn, Die
Engel in derbi ldenden Kunst.Be rl. 1907; G. Stuhl
fauth, Die Engel in der altchristl. Kunst. Ttib. 1897;

Obr. 180. Relic-ly andělů ze XVI. stol

Detzel, lkonogr. I, 131, Dr. H. Bergner, Handbuch
der kírchl. Kunstaltertiimer (1905), 444; H. Leclerq
v Dict. d'arch. chr. et de ht I, 2081—2;2088—2141.

pa'k

andělnemůže
(apologřetlcky)
Anděl,
pouhý duch,
bytuje,
losofie sama
vyzkoumatí
ze zdali
zku
šenosti, které člověk způsobem přirozeným na
bývá. Ale nadpřirozenýín zjevením Božimó a'l'Z
zjištěno jest, že a--ě bytuji; také tradice všech po
hanských národů, jež původ svůj maji v prvotni
tradici a jakkoli jsou pokažen y, přece o ní svě
dectví dávají, o jsoucnosti pouh)ch duchů vědí.
Zprávy o a-tch takto zjištěné chápe se filosofie,
aby rozumem
mohou-lí
býti pouhý
DůkaZ)
dává
tytzo ]. bádala,
Bůh, jenž
sám jest
duc oa
cokoli samo sobě logicky neodporuje, učiniti může,

jest mocen, abyz ničeho stvořil pouhého
oaduch,
jenž těla nemaje, myslí a chce; stvořená podstata
netělesná nechová v sobě sameo poru. 2. Také

jest záhodno, aby pouzí duchovcědpbyli od Boha

z ničeho stvořeni; nebot stvořené podstatě tělesné
odpovídá stvořená podstata netělesná, tak že pod
stata stvořená, rod nejvyšší, se dělí na tělesnou a

netčlesn
n.ou

.Zivottlidský duchov), který duše

lidská mvslíc a (htic vede kromě života bylinného
a živočišného, dává na srozuměnou, že je tvvor,
ženž
života bylinného
vede lidská
život
istč bez
duchový,
dokonalejšía živočišného
než jest život
tělai vyžadující. Jako bytnost člověka svým životem
b ínným
a živočišným
poukazujenadsmysln)m
k bytnosti po
by
tostí
nižších,
tak opět životem

ukazuje k bytostív

Obr. 179. Madonna uprostřed andělů. Miniatura \ žaltář! univ.
niovhvny v Praze ze XIII.

šši, zaujímajic střední místo
mezi stvořenou po staton tělesnou a netělesnou.
Apologetlka křesťanská ješttě další důkazy rozvi
nuje — Dale vykládá filosolíe duch dobre a zlé
takto: Není rozumu odporno, že je ni z pouhých

MALOVAL
DEGER.
E.

ANDÉLÉ:
MICHAEL,
GABRIEL,
RAFAEL.

Ceský
slovník
bohovčdný.
Tial-l
\v

anděl

duchů
a věčněablaženosti
si
za
sloužili,zůstalziíBohu věrni odpadli
k věčnému
uza
traceni odsoulzení b li. aNeboť právem žádal Bůh,
aby pouzí duchov svobodnou vůli projevili a
hodnymi se prokázali dokonalosti a blaženosti,
kterou jim nablzel;
měna pak nebo trest, jimiž

provázeno
jegch
rozhodnutí
svobodně,
ne
mohly
nebýtibylo
ustaví
nymi,
jelikož jejich
rozhodnutí
bylo zcela svobod ne, zpomoci a pokušení tvorů.
Také se rozeznávají uevšech národů pohanských
duchové dobří a zli;1íčí se také odboj a pád zlých.
— Pouzí duchové mohou působiti na lidi; nebo
jsou dokonalejší než lidé a víme ze zkušenosti,ť
že tvorové vyšší působ na nižší. Ovšem díti se
tak může jejich silami přirozenými podle jejich po
vahy dobr ě nebo zlé zpusobem, kterrý jest od Boha
ustanoven a který onepiekáží přirozenosti lidské.
Užívati jich také může Bůh, když se člověku nad
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nická mají
v sobě
zvláštní
způsobilost
k takovému
styku,
lze se
snadno
domyslití
(Naturu
Oilenb.
X, 331—2). jak může a .r. na člověka upůsobili?

Může
jej poučiti
ismyslným
o účinněji
ž;člověk
může
způsobitlznamením
(částečně)adokonalejší
obraz v myšlení; může ho chrániti od duchů zlých
(srvn. Duns Scotus,1n 1. 9d. 11, n
'
pak (přistupuje
vliv, který
má na věci
hmotné.
v_jen
otlivém případě
zasahuje
a .r.,
to zeKdy
_as
zřídka kdy s jakous. jistotou poznati Ani v pří
padech, jako když člověk náhle změní svě stano
víště,
kam
se, pokud
při tom
a. hned
.r. je iotnomudeří
jistoe herom,
t, ženeví
jsouv
orga

nismu skrytě síly, k?ěré i zvirata nevysvětlitelnym
způsobem ochraňují. Poku d běží o rozeznání pu
sobeni ducha dobrého od zlého v životě duchovním
viz Discretio spirituum. — O ochraně anděly lidem
skýtaně mluvi zajisté výslovně Písmo sv.. Ps. 33, 8;

10,1;1 lGer 19,7;48,16; Sp .10,6 3Reg 19 ),
přirozeně
podle jejich
povahy,emu,
buďjež
k do
bremu, ježzjevuje
chce způsobiti,
anebo
tak 4Re.g1,31,n5D.6,22';n:€)A.,";519t'l,26;12,7.
dopouští, aby posléze dobréb lo dosaženo. Také Ab chom i k někteeyr'm svědectvvim sv. Otců
tradice
pohanské
dokíazují, že uchově dobříKdř
lidem
prospívají
a zlí kod

Anděl Páně. ]. (modlitba) vlz Angelus

mini. — 2. mr“

ukermy
zali, Alzeáe3SnažítiSuš
u š199),
Justina Apol.
11,5
M.Origena
6,
“422;
Man
K71e(m.
Alex.
Strom.
14'.9(M
192;
9,389),
Do 5,
(ln3 Lc. hlom 135. M. 13, 199;1 7ln( Num. hom. 20,

18 „'b' Slovemtim označuje Jana
n. Zlatl.21nMt.
753);
Baslilia
(ln Ps.
29,Theo
364);
t(18,1
0)hom.
59.33,
M. 8;
57,M.
579,

Žena
v PisměGsv. &,
někdy
druha
12 sama
15 nezn
namenáosoba
tvora,božská.
tomu doret,
att. —
3MZ dějln
83,;896
Hieron.
ln Mt.
18,10; Graescor.
c.65.
naukyo
a. zazna
menati sluší, že Origmer v smělé angelologii své
nasvšdva ujeGcelá
situace:
ve chvíli,
má býtio
dměněna,
zjevilkdy
byobět
se Abra
sluha,
ne jen, že andělé půso
sobí jak při vtělení
posel Boží, kdežto řed tím stýkal se s Abrahamem soudil
duše (ln lo. 13, 49. M. 14,490, tak i při smrtí (ln
sám Bůh? — Dle
3, 2hebr. lřeck. textu zjevil
lo. kg, 4. M. 3.
14,M.
554)
při vstupu
v slávu
(1nN.5,
12,a hlavu
, nýbržž
budou
a. .r.
se „anděl Páně“ v xplameni ohnivěm (srvn Act. i souzeni, 'sou-li vinni chybami svého svěřence či
7, ),
arvr však Mojžišovi: jsemvBůh ten ásm (nN nm. 11, 4. M 12,
Myslil
otce
Abrahamův,lsákůšajakubův
6v.). též, že před křtem sv. mohlo býti . dítě svěreno
Srvn.tvého,
mezi Bůh,)
sebou
Gen. 18, 3 aH e.br 13, 2; (sr.vn

Gal.,319; He.,br22;c.L

Lifem/l/fa. R. Řeinke, Beitr. z. Erkl. d. A. T. (ln
andělu
ML zllému,
13,27. jenž. se křtem
,1165proměňuje
1).Nevěrciv svatého
a hřiš
níci dle něho snad ani111..r. nemají (ln Num. 5, 3.
W, 355—379;'lh.
Lamy,min.
Com.15Ill Gen
Knabenbaucr,
ln ].roph
n.; ll, 83—9l2;
Schoo|,z M. 12,606; ln Ezech.1,7.
13,674 rvn Ba
Handbuch d Theord des A. T. im Lichte des N. T., .rih'ur | c..) Na mnoha místech se domnívá, že vedle
47-160; Vandenbroeck, Dissert. theol. de Theo
ph
p.
113; osssuet, Elévations sur les
mystěres 10, 16ž;Suarez, De ang. V120, Fra nzelín, De
Dco trino th.
[);97—111 Katholik1882.ll, l49d.;
lleinrich, Dogm. ".lheol g 21S.;
. H. Kosters
v Theolog. Tr dschr 1875,
F. Keil, Bibl.
Kommentar—',i
158—163;
angel 0K Do
mini diatribe. Li)s
1858; KahnFis,;Dte
strebov,
vo

plll'osuol)
('l rudy 19
3No 11, Fasc.
458—
—9;
.Flunk Angelž
Ep ěsJegovy/
včaticinia
Messiana.
ll,
p. 247—268 (hPterat."str. 2478—)

Anděl strážný.

Katolická nauka jest, že lidem

stále
jen mimotřádně,příhodou)
skýtá (pravidlem,
se ochrananesnad
skrze andělya
otak, že určity
anděl má trvale péči o urěiteho glověka. Mnozí
racionalisté se domnívají, že nauuka o a. 4. jest pů
vodu mazdeistickěhoo, aže se u Židů ujala po za
šeti
Jest avšakjestjisto,
že již v (Agar
nejstar
ích babylonském
knihách blblických
obsažena
')
Mazdeistlcké fravaši jsou duše zemřelých (lat. ma
nes). Positivní a přímou záruku pro správnost ka
tolické nauky o a.
máme v slovech saměho
Krista Mt. 18,10. Tu vyřkl jasně a bez moznosti
nějakého výkladu anthropomorfistickěho — po
něvadž užíti anthropomoriismu zde nebylo nijak
odůvo něno, —
ažděmu člověku je přidělen
ich vždy vldi tvář Otce mého ne
bs
D“). — ovahu a účel tohoto zvláštního
poměru jednotlivého člověka k andělům sotva lze
jinak myslíti, než jak tradice jej llčí. Není divu, že
kdyžgen.
veškerá
vlivem lčlov
andělůěkstojíAugg
De
ad lítt.příroda
l. 8,c ngd n.47,i)
szá tmm
způsobem s nimi ve styku jest. Že jsoucna orga

Obr. 151. Azhlílěí ltlavínky. Maloval Reynclds (XVIII. stol.).
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Anděl strážný — Andělské panny

a. .r. má člověk i svého demona svůdce (Princ.

chaela. Není však zajisté důvodu, abychom odstu—
4M.
;lln lo.omsh.23,3..M12,937;l povaii od obyčejného významu slova „anděl“, dle
nbá ost stvořenou; na sa
Lc. hom 2.35 M. 13,1829; ln Rom. 1,18 M. 14, něhož „anděi“ znamen
866). Srvn. 2Greg. Nyss., De vita Mosis. p. 194.— méhožježíše Krista mysliti netřeba také proto, že
l Cam'an (Col.
) o iraje se o Pastora Her ncbčži zde o konsckrraci, nýbržo pouhé doneseni
movaa
08,6 soudil, že každý člověk má ne jen
obětního
těla“
a
krve
st.r 495). Srv
plkle
ees Páně (Kupka, O mši
kaa. sv.
svého anděla08nýbrž—i
d'ebál.a
Podobně
učil po
fa
ne—jen
jednotlivci,
ale

Anděl Rotterdamského
(Angelug) kjiřik „O
z Hradce
Králové,
přel.
ustanoveni
v církvi“
i společnosti lidslké—
ma'íesvého a. .r., neníssice ta Erasma
.Srvn. Yireček,Ruk.
5.
kovým způsobem zaru eno, ale dokladů z odáni (v Prazel
e dosti; srvn. Hilarius, ln ps. 129 Hleron., in an. 7,
zech. 28; Basíl'
lius, C. Eunom..f 3,129,
656), AndmělelBoží, strážce můj v. Anglele De'i, qui
Andnělflnger Auu.;z S.j v Exaetenu, n. 1842
luls. 10; ',eApliraates Dem.03, 14 (Graffin .o;131) vAlthausenu ve Virtembersku; r). „Trauerrede aui
Theodoretus,
87%.
haer — O 5.;
lo.DDam.
e
),
)„Der Sozialismus u. die Arbeit
c. 3. PG 94,87
2.eatd
svátku
viz Andělé,
kult Pius IX
církevní — Literatura. M. Becanus De ořfíciisan
eber mit Bezug'nahme auf das Rundschreiben
.l
eos Xlll. liber die Arbeiterfrage“ (1892), vydal
elorum circa homines.
o
\'603
V 1 o
kázálni P. Platzwega S. ]. „Die christL Familie“
igelli, De angelsoriim
Pnata lRoma—1736. —
a (190
rangoní,
De' ati custodia.
Angeli custodl.
jos. Quilicus 503.Carm De sanctis an elis custo
Andělinky v. Anděl ské panny.
Andělka, kuracíe u Prahy, zříz l887,
pat
dibus.
Lucaev Prib.
1659. —
Noanlňelíh
b
hraniteljah
kt Arhim. . Aieksěj,9
.
strahovsský,
duchovní3458
správu
ačlenové
kanonie
strahovské,
katol.,obstarávlaí
6 ak.,
ž.,
7 bez
Parvov, O blašodějatel'knrom otnošenii9 svajatyh an
anděllskii mše. a) Ke způsobům náboženské i'icty
gelov k rodu 8elověčeskomu
us, De
ang. l. 2,c
jungmann,6 Dc Deo
c. 2, vkatolické cirkvi andělům prokazované náleži také
— cr.
Gonet,
7, disp.
16. — D.
Paclmieri,
De4.Deo
th. 618Člšp.tBir.
6 et c. —Ch.
de Harlez
v Dictionn.
mše formulářezvláštního.
ke cti blahoslavených duchů
nebaeskýchsloužená
dle
otiv
eelAng
ap 010
„!&—9.
Anon. Ob. angelah-h-ranlteljah
tm m m o ivn
k,teré ve mnnliýcis;
čelov českih obščestv v r.
.
2. ,
ss. nálež
kostelích kathedrálnich, kolie iátních a kiášterních
— Kázaní () a. .r. mají Se nerí, Patiss,Rychiovský,
Texier, Raymund, Hunolt, torchenau aj. , ro jim
mání po dávném obyčeji se pravi elně slouživaly, dilem
se posaváde slouží v ustanovený ro každou z nich
A. Mariansi:přikladyj.A Keiler3
pldt.
den v týdnu. Formuláře mši tchto nalézají se
zal.Anděl
1882 stllrážný,
1909—10časopis
ročník prxokřesťanskou
XXXl VCY ázímládež,
nákla v missálu za „Anniversarium dedicatlonls Eccle
dem knihtiskárny rajhradských benediktinů v Brně. siae“; mše de Angelis určena jest na pondělí. Zá
Dlouholetým jeho red. byl Vii. Ambrož, nyni jan vazku výslovného ke slouženi této mše není, leč
Dvořáček. Vychází měsíčně mimo červenec a srpen by v některém kostele ji žádalo jistě zbožné na
dání. Ve všeckcy dni bez rozdílu můžeeji sloužiti
(roč.
Jaredpl iK
I.)
každý kněz, když vedle rubrik dovoleny jsou vo
ěl v modlitbě:
V amodlitbě:
„su plices„supplices
te romgate rogamus“í...
pros
tivní mše soukromé. jsouc votiva prívata, ridi se
opětovné a úpěnlivě Boha (omnipotens Deus), lamby
mešní obět dl donésti skrze ruce an
liturgickými
o mššiiCh
soukroomý,ch
aleemá
vždjcck
Glo
opravidly
ria. — b)!t
andělskou
nazývá
lid
své 0 na vznešený oltář, jenž jest v nebesich katolický, as oň v některých krajinách (nejvíce v Ně
před obličejem božské veleblnosti, abychom pak, mecku, ve rancii, Italii), vánoční mší o jítřní, vo
tivn o anně
rol,
nejsvětější Svátosti. —
goživajice
těchto naplnčni
darů, všelikým
nebesk'
m po
ehnánim az milosti
byli. Prosba
prednáší
V Čec h,áchta amše,
nezpochybně
jinde nazývá
se
se v této modlitbě obrazně.
nděllmá ji donésti c)
„andělskou“
která se také
o slavnějším
pohřbu
sandělu
oltáře pravi
pozemského
O tomto
někteří,nažeoltář
jest nebesky-.
to andi, jejž
Bůh
sá
omu cili ustanovil; jiní mají za to, že jest
to strážný anděl oltáře a kostela, v němž se mše sv.
slouži, nebo strážný anděl kněze, jíní vztahují slova
ta na archanděla Michaela, jenž 'est ochráncem ve
škeré _cirkve bo ující (chv. 12, 73, jejž za přímluvu
kněz již při obětování vzýval (per intercessionem
beati Michaelis archan eli, stantls a dextris altaris

incensiš, aby totiž Bů přijal milostivě modlitby
ěřicic naznačené
aiddlem
(Dion.
Carthusian.
ln Apoc zapálenýmsak
Bag).
ni konečne
vidí v andělu tom Csaméhor ježíše Krista, enž se
v Pismě sv. nazývá „andělem zákona“ ( at. 3),
o nčmž di antifona introitu na narození Páně: „M
ličký narodil se nám—a azváno bude jméno jeho
anděl veliké rady“, jenž jest prostředníkem našim

po návratu ze hřbitova slouži, vabavr
vč“ aiduš

zemřelého, a také mše sloužená po pohřbu 8dítěte
k
rozumu
nedošlého,
buď
rn
diče
neb liáeště
os jiny
Mše tatožádají—iitoho
neslouží se za
spásu
dítěte, ale na úmysl rodičů, za živou rodinu a t. p.
„Andělská mše“ v některé ze dvou těchto příhod

obětovaná, nemá privileji žádných, mohla bysse
votiva
dc Angelis
sloužiti,
jenomk
votiva piivata
rubrikamí
dovolena
byla; žjinbá'm
y slousžai

se
mše Srvn.
de dle,
čilijfchD
na 246
ten den
pisuje.
Borovy'
vy, . dírektář
1,890
Sk před
alt.
Andělské panny čili Anděllnky (Angeliky) a
Guastaliky jsou dvě ženské kongre ace, které za
ložíla hraběnka Aloisie Torelli z uastally (nar.
500, 1- 29.řrijna 1559 nebi 569). Po smrti svého
druhého manžela shromáždila ste ně smýšlejíci a
založila se svolenímP Antonína Marie Zaccarie,

od Boha ustanoveným, jenž dBoha poslán jest

zakladatele
hamaphitů,
sv. rdiL
11
gus
stina kterou
aež kongregaci
Pavel ili. r.s řeholí
1534 potvr
(missus a patre) na tento svět-tdlAndělemc nazývají Lakladateika prodaaasvé statky a založila veliký
Krista
sv. _Iustin
c. Tryph. odob ně ho
HilariusPána
((le Trinit.
líb. 4.(Dia123.
kláštersv.sPav
kolstelčm
v Miláně
pod jménem:
Obrá
lenky
místo „matka“
neb „sestra“
nazývají mnozi slavní liturgové) aatheořoígově,jako cení

dostaly název „Angelika“, kteréž jméno mělo je pa
To
Aq. Chartr
Durandu
onečně
někteří spa
na máš
př. lvo
treský, aAigerus,
Bonaventura,
sv matovati na nevinnost a na ochranu. R.11557 do
staly A. klausuru. Sv. Kar lBorr přehlédl jejich
třujl
„aiqidělu“
této smodlitbeo
ie veuch.
andlung
und die Ducha
Ei alsv. Frans,
stanovy, které Urban Vlil. 12. květtna 165 schvál
álíl.
Wiirzburg1880).Zdáse
bytiochránce
pravdě nejpodobnějším
správou
měiy ještě
že
cirkev mini zde svého
archanděla Mi jedenályápod
kl šter vrchní
v Kremoně,
dálebarnabitů,
se nerozšířily,v
po
—.
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andělské pozdravení — Anderson

litických zmatcich na počátku XIX. stoleti ztratil des
méglíses prétendues rétormées de France" (Lyon
s\ ůj majetek azzašly též samy. A. měl v M lán
hned po svém zenalož ustav pro přijetí a vycho

vání chudých dcer šlechtických rodin, jehož správu
odevzdajíy spolku zbožných pospolu žijících panen.
Tyto“ob
rželydzvláštní
stanovy
a sluly se
„dcery
Ma
runy“. Poněvadž
však ústav
jmenoval
ústavem
guastaallským.ajmenoval je lid „stGuallkam i“ ne
měly klausury, svěřenky mohly 121etzůstati vústavě.
ak do kongregace vstoupiti neb se provdali, při
gemž každá dosttala 2000 franků v.ěna Ustav za
choval se až do dnešního dne. V Praze lid „Anděl

skýmí pannami“nazývá Anglické panny. vt
andělské pozdraveni v. Ave Maria.

Andera (Andeira), někde ší biskupství v Malé
Asii;
(iams (Sc
es 444)
vá ibiskupa
325.
Anderdon
Villém
jindř.
., Pavlavr.Lon
dýně,

1890, synovec kard. Mannin a, zprvu kněz

anglikánský, 1850konvertoval, 18535 al se knězem,
bšoesekretářem
řečeného
svého
strýce, vvstoupll
letech
1 ' —64 rofessorem
na univ.
dublinské,
1872 do ov. jež., žil 1875—1889 v Manchesteru,

vynikl také
jako několik
kazatelapraci obel
dnýpspisovatel
apolo_._g:
sepsal
etrlstických. Ze
spisů

je
eho uvávdíme:
„aBonnev[,
the Fronde“
(1857),
„Catholic
Crusoe: a0Story
rthe of
Adventures
of
Andělský hrad (Castel $. Angelo) mohutná Owen Evans“ (1862), „cBractron,a tale ot1812',
okrouhl stavba pevnostní na pravém břehu Ti „Afternoons with the Saints“ (1863), „in the Snow,
beru
lmě, kterouž zbudoval 136 po Kr. Hadrián Tales of Mt. t.
rnard“ (1866,
vyd.
„Fasti
Apostolici,
vith the
Salnt"s a(1Chronolograit“ (18882),„Evelnlngs
Early Faith“
(moles Hadriani')
mausoleum
pro byli
sebepoa w
nástupce
své k cříjakožto
až do
Sept. Severa
(1887), „is Riltualism1Honn'es't' “, „Cosntroversial Pa
chováváni. Od dob Aurelianovvách (271) používáno
této 5%7kopevnzosti;
otů (za Alaricha409
astavb
Vit gisa
) bylaz částiodpobořena,
v X. stoleti

od““Ž1878),
1883), „Luther
Tablea, dthe
Wha Word
sort of
„LuthersatWordsa
aman was Luther
(1883), „What do tCatholics
d Crescentiů zase opravena. Sem utekl se papeža Really Believe? “, r„Coníession to a Priest" (8811)
Některé spisy A-o-vy dočkal se několika vydání
ehořV
ligřed
jindrichem
lV.
Od
lnnocence
ll.
(1137)d o 170 nepřetržitě v majetku papežů, kteří
apřel. b [Vtdo němč.a fran
t\ rz tuto častěji dávalidyopravovati a opevňovati;
Ander
far. v Mitter
ndoríu v Dol.
Rak.,
1860, 11. 130raktisches
Promptuarium
fitr Pfarr
tak
Bonifác
lX. V.
1403
44(kd
Římany
pobořena"
1379),
Mikuláš
7,hlavnběhvšak
Alexander
Vl.,
jenž ji v letech 11492—95spojil krytou chodbou provisorenu.
Neobenefiziaten“ (1896),„ 'rmorum
arkádovitou s Vatikánem a kolkolem zbudovati dal 'ber catholicus, decem linguis exaratus“ (Víden
hradby, ježUrban Vlll. (1624—44) rozšířil. Na vrcholu
tvrze zbudován r. 6% kostelík na am ku zjeveníse
sv. Michaela za procesí konan ho eho em Vel
590n
odvracení
moru; mimo
v nynější
podobu přestavěn
Bonifácem
lX. 1403);
o postavena
tu 1527
mramorová soc a archanděla Michaela od Monte
lupa, kteráž nahrazena byla 1748sochou bronzovou
od Verschaffelta. Od zmíněné svatyně a sochy sv.
archanděla obdržela tvrz jméno . .
ořejších
patrech nalézají se ve středověku zřízenéhkomnaty
a žaláře. S levým břehem est A. lz. spojent. zv.

„andělským

mostem“

se sochami andělů od

Berniniho). Nyni jest a. h. pevnosti a kasámami.

(Srvn. Gaume, Troji Rím ll,

Andenna Federico,

.)

kněz, souč. sp. ital ;.rp.

„Cinquantadue brevi istruzioni parrochiali ossra
esposizione apologetica popolare del simbolo de ll

apostoli,
della preghierain
specie
ei
ss.
sacramenti,
dei coman genere,
amenti ed
di inDio
e della

derledy Ant. MarlaS ..j, 23. enerál Tov.

ežíšova, z:. 1819 v Berisalu (ve švýc.

antonu va

isském), :. 1892 ve Fiesole (u Florence), Fvstzpupil

š Brimíti do Tov. ežíšova 1838,
,tišsui
Madearl se do Piemontska a když
výc.,

dyž jesuit

Frý urku
b li

1847 byli ze žvýlcarvt\Žyáíovězenti,

povězeni,
odebral
se do
ev.vysvěcen
Ameriky, na
kdekněze
ouls dokončil
studie
a byl
působil v duch. správě v Green Bay (Wisconsin),
od r. 1851 byl missionářem ve východ. ruasku
v dolním Po' ní,
1853 stal se rektorem a profa.
kan. práva v ol'ně, 1856 v Paderlíornu, v letech
1859—65 provinciálem něm. řádové provincie, 1866
proof. morálky v kolleji Maria-Laach, kdež 1869byl
rektorem, nástupnictví,
1870 assisten.o en., 8% geeHlavní
.n \ikářem
správem
jeho
zřetel obrácen byl k udržení duc'ha řádového upro
střed pronásledováni, působeni zvláště mezi katol.
muži, důkladné studium, jakož i činnost literární.
Srv
rv.n Slimmer; au: ariaua-L
!.

ghiesašfulla
traccia dei migliori autori moderni"
. vy . .
Anderolnil.
Faustino,
ital. mědirytec
u Brescie
1766, z. 1,847
vzdě lání své vS.
do
Andeol, Andeolus 1. sv., podjáhen a mě.,jejž Eufemia
biskup smyrn nky (de „Vita“ anachronisticky sv. končil v Miláně, pr0vedl několik zdařilých rytin
Polykarp) vyslal s několika druhy do Gallie hlásat
dle
Rafaela,
Poussina,
Reniho
a
Pietro, bratr předešlého, 11.1785, CorreĚia.
z 184 , rovněž
] smrt imučednickou.
Martaž Rom.
května.
evangěe
e;lium
působil úspěšně,
za cis.1.Septimia

AyctaS:. Maiusl, 35—40— 2.1 Lodéve (Lieta

obratný
médiiytizian
ec, njenž
svýccdovedností
h rytinncáh
dle
Rafaela,
a aj ].v četných
s nevšední
viensis), vstoupil do řádu kapuc 605, z. v Lvoně vystihl charakter svých předloh.
Ander n1. Henry ames
Ne
e-w-Yorku
lťň3, působil horlivě k obrácení kalvínců franc.
ede la doctrine chrétienne enseignée 1799, studo"val medicínu a vědy přírodní, stal se
pa'r l'Eogliseecatholique, romaine, avec un abrégé professorem mathematiky a astronomie na Columbia
des erreurs et des hérésies qu'ensei e l'É lise
College,
1848 biil Mrtvému
jako geolog
členem
vý
prétendue réformée des calvinistes“
yon 1 ), pravy
americké
moři;
1849 vědecké
konvertoval
„Conference amiable entrre deux bons Frangois,
tal sesv.horlivým
catholique, et l'autre de la religion prétendue ao spolek
Vincencekatolíkem.YoPečoval
v New
a bylzvláště
před
réínormée“(t.
tlt'
„Advis amiables donnnez a ceux sedou společnosti „Catholic-Unionr“uk hájení práv
Svaté stolice a k podpoř víry.
.18'71') vykonal
de la religion prétěndue rěformée“ (t. 1' ),„
iense du purgatoire et d'honneur des ecclésiastiques pout do Lourd a Říma, načež odebral se do Australie,
et des religieux, mesprisezzet calomniez sans raison by pozooroval přechod Venuše. Na zpáteční cestě
podnikl \ýlet do Himalaji; po návratu do La
haory
par les 0ministres
religionjustes
prétendue
rétormée“ onemocněl těžc
.1
.
veřejnil různá po
(Tour
1638), de
„D lamandes
et raisonnables
que les ncatholiquesefont aux sectateurs de Calv
vin jednání v New-Yor ském „Quarterly ewiew“ a
pour les retirer de leurs erreurs et les réserver v časopisech mathematických, jakož i výsledky
de la mort éternelle“ (t. 1638), „Estat éplorable geolog. výzkumu okoli Mrtvého moře („Gcological
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Blíbl.
Dict.
of English1006—1037.
Catholics, Huf/er, Nomenci.
Reconnaissance ot Part of the liolĚLan
l(1907
) 750—7151,
Kryštot,b
71v dínbu u1782, lAndexer Jakub, benediktin, u. v Rattenbergu
..t12,85 duchovní
ljednim baptistský,
z hlavníchzakladatelůIbiblické
1757, vstoupil do kl. eFie chtu v Tyrolsku, vysv.
společnosti edinbur ské 1;809 :p. ,áAnnals ot the na kn ze 1781, přednášel theolo ii na domácím
English
Bible“ (LOIldýlBo't
1845).
— nasu,
3. Lars
rentíus Andreae),
n. 1480 ve
Stren
jako (Lau
kněz theol. učilišti, stal se převorme, z. 818; :). „Asser
tionessex jure ecclesiastico" (lnšpr. 1804),„Pos i
působil ve svécmrodišti, stal se arciřá
áhnem v Upsale, tiones ex theologla et jure ecclesiastica“ (t. 1805.)
vraceje sez kcesty
podnik
knutě do Říma
přilnul do
ve
Vittemherce
ídeám
Lutherov
o návratu
Andlau, někd. kl. a opatství benediktinek vdol
vlasti podporoval šiřitele nové 0 u ení Olafa Pe
nim
Elsasku,
ods válečných
Richardy,často
manželky
Karla
Tlustého,zal.v 880
bouřich
zpu
tersona; jako rádce a později kancléř krále Gu
stava Vasy užíval vlivu sveho k šířeníprotestan stošen, zanikl v revoluci 1791. Z původni románské
tismu. Přeložil 1526 VZ do švédštiny, řidě se pri
chrámové:azachovala
se krásná
krypta. bar.,
And1au(An
w.)1 jíndřrích
Bernard,
tom překladem l utherovjm. Přizní králově těšil se stavby
A. až do 1540, kdyo ivněn byv z účastenství na
katol. politik a publicista německý, u. 1802 ve l-rý
burku stran
v Porr.,vBadensku;
1871 v Hugstettenu,
katol.
spiknutí
byl_s 4.
úřadu
svrržen; :.71.kol.
v rodišti
vém
1552.
Lionelsvého
(Munson),
1620 kons.
:p. „Uberdivůdce
eStiřtungen
v Lincolnshire z rodiny šlechtické; zprvup ro-tc im Gro ssh. aden“ 18451 „Gedanken meiner Musse
stant, konvertoval, vstoupil 1658 v Pariží do 'řádu i.iber die Eintiitsse d. Kirche auf Familic Gemeinde
dominik vysvěcen na kněze vrátil se r. 1665 do
61), „Pnestertumu cdhrístl.Leben mít
Anglie. Požival u dvora vážnosti a byl osobně znám u.Staat 1859—
der Gegenwart“
65) a '.aut—die2.grossen
(Andlo,Fra/gen
ndelo,
ndlow)
Karlu Ii. Byvoobžalován dOata z účastenství ve Rttcksicht
etr, kanonista, 71.kol. 14
415—25 v Andla vě, stu
spiknutí, byl 1679 odsouzen k smrti, ale král dal
doval cirk. pvráo vPavii, působil jako professor
návratu
od cestu
krále v Heidelberce a v Basileji (od 1444),kkde z.
,
mu mílostaposlalp ho docvyhnans
s.tvi dosáhl
A.podnikl
b [ kanovníkem kolmarským a proboštem lauten
Jakuba lLe16868milosticúplné a provázel ljeli na ce
„ e imperí
no Romano-germaníco“
sPtách o pev nínně 1688. Z. vLondýně1710 — 5. (vyd Freher ve Strassburlru 1602.1612), v němž
„iš mé
S. ]..1597
, n. ve
Skotskujako
1575,
vstou ř11do
Tov.
]Pež.tv
a působil
mission
v Anglii;
"?T“ jiné pojednádvá o poměru mezi státem a
r. 1615 stal se prvnim rektoreem kolleie skotské crr
imě, po návratu do vlasti b | uvězněn v Edin
Andlauer [godest S.]., n. vRosheimu (Elsasko),
burku a unikl smrti jen na přtm uvu v slance franc
erv na
v íně kdež z. smrti mučednickou 19.
markýze d'Et'fiata; z. v Londýně 16 ; :p. „Th lb. glissíonář
ground of the catholike and roman relígíon in the
Andlaw
word of
“(1623. —6. Robert, angllk.pastor
Andie v.vAndla
William, muč. nglický, 71.v Ettonu
v Brightonu, n. 1793,z
rtactlcai Ex (Yorkshire), přestoupil k víře katol., stal se knězem

Eosition
of St.kPaul s Epilstles to the
lad homiletick')

Anderton1.akub,a.ngl

omans“ (vý

agůsoblil horlivě
za ustavičných
svizelů
a nebez
pečenství
až posléze
podstoupil smrt
mučednickou

laik,npovollánim
právník, 4Andlo5v. Andlaa.u

u.
1557,mezi
z. 1618;
několik
spisů,
nimiomylem
zdařílypřisčitán
spis „Thel0Fitnrotestant's

Andocs, poutní místo v Uhrách v kom. somoď—
Apologie“, vyšly pod pseudonymem john Brereley ském, konvent irantiškánsský
a vzbudivši veliký rozruch; spisy ty však pochá
Andoc,h Andochius, sv., učedník sv. Polykarpa,

:

hlásal
evangeliumm
v Gallií; 'iumučen v době Marka
zejí,
se zdá, angl.
od synovce
!=.
Aurelia;
Mart
—2. jak
Robert,
kněz a jeho
mč.,Vavřince
56),s()!.tt.).
v Oxfordč, konvertoval a vstoupil do koileje v Re
Andorra v. Urrgeel.
mesširtl1580,
átiv se
Anglie,
byl odsouzen
a odvrrraven
25. do
dubna
1586.—
oger,
laik"lbratr _la uba A--a, strýc Vavřince A-a, z. 1
yla mu přičitána řada spisů, mimo jiné i spisy
synovce jeho Vavřince; ale zdá se, že byl pouze

jlegíchv
davatelem,
jelikož
rodina
A-ovakterou
již roku
124 m la
v Lancashiru
tajnou
tiskárnu,
ne
pochybné Roger znovu zřídil, když byla vládou
pootlenač
—
, n. v Lancashire 1611,
vstoupil 1630 do hened. kl. sv. Edmunda v Paříži,
1636vysvěcen na kněze, stal se novicmistreni, pod
převorem a 1640 převorem, nějaký čas působil ve

Andrada 1. Altons d', S. ]., asket. s lsov. a

ha iograf, rz. 1590 v Toledu, vstoupil do ov. jež.
16 2, byl prot. morálky, rektorrem v Plasencíi;
potom působil jako missionář; z 1672 v Madridě;

[.] mnoho asketických knih, z nichž největší obliby
ošily
„Libro
Gviade (Madríd
la rtud,
y de„Avisos
la lmi
on de
Nuessde
tra laSebora“
1642),
espiritulas de la gloriosa Madre Santa Theresa de
lesu
“t.(
1,647
prel.
do
vlašt
iněmsč.),ě
„Medita
cíones diarias de los mysteríos de N.S ě“(t.16_60,
řel. do anglič. 1877, „Operarius evangelicus sive
industríae ad ministeríum apostolicum rite et fruuc
tuose periiciendum" (1648); ále vydal řadu životo

své
miissionář,
v Saxton-Hall
hire vlasti
1671: jako
.r). „H
ory of z.the
lconoclasts“ (York5
(1671)
mužú Srvn.
vynikajících
svatosti
života 1,317—328,
zvl. z Tov.
— 5. Vav řlnnec S.S].,71.kol 5175v l ancas tre, zprvu Jaísů
žtšova.
act:
bear-.S“
anima-aege!

Hrzrter,N0dmesncl.1V3
(1910237),u.. —
Z (Andrade)
anglik. kazatel, vstoupil do Tov. jšžv
imě
ě1604, Anton
ln
S.,] missionář,
1580
v Oleirosu
pobyl
několik
let v angl.
v imě,
d,jžaotomgrá
solnl ako
inissionář
ve kollejí
své vlasti,
kde
2; (Portu .); vstoupil do Tov. ež. 1596, d.r 1600
Protes ants Apolo ie for the Roman půsooíb jako missionář \e ých. lndíi; 0na svých
cestách pronikl 1624 i do Tibetu; z
11000
od,o cFaith“ (1625)
), „The ro eníe oi .rp. Novo descobri mento do gram Cathav o, ov
Catholicks andc Protestants“ (Rouen
),
Sammarwgel1,329—331.—3.
Die gSrvn.
ode Payva
Reinos
de Tibet“ (Lisabon 1626).
aŽker
triplecco,rd or a treatise, proxinš the truth oi the (Paíva), vyníkající port. theol., u. 1528 Coimbřc,
roman catholic religion by Sacred criptures" (Saiilít prof. bohoslovi t., vyslán 1561 od krále ehastíána
Omer
, „'lhe Lituingie of the Msass“ (161
jako theolo ke sněmu tridentskému; z. 1578 (dl
Kolín 1620), „St. Augustíns Reluítion, collected from jiných 1575 vLisabo ně; 473.proti Mart. Chem
his own
ers other
Life collected
from
the Writings“
rtlngs (1620),
of himseltutand
learned nitzovi „Orthodoxarum explicationum libri 10 ad
Protestants" (1610, St.-Omer 1624). Srvn. Gil/aw, versus haereticos et contra Keninítii petulantem
Church“e(1604, 160,8 1615, do a.t přel Vil. Rayner),
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audacíam“ (Ben.1":64 a 94, Kolín 1564 a 74, ,De Etats-L'nis de l'Amérique du Nord" (2 sv., vyšlo
fensio Trldentinae fidei catholicae libri sex a versus v Bloudovč sbírce „Science et religion“ sv. 322—23.
haeretícorum detest abiles calumnias“ (Lisabon — 5.M arius s.součp.frauc.,
„l e bienheureux
Raymond Lulle“.—6. abbé, n. vMarselllu, byl nějaky
1578, Kolín
15980,lngolšt. 6.21592). 4Srvn. alnlurlzr,
mencl.
III3 (1907),
tišek No
d',
bratr před., historiograf Filipa Ill. Poratu. ,z. 1614, čas členem kongregace oratoriánů, stal se sbibíio
thekářem
d' Aguesseau
vydal
calovy
„Pensées“ kanclére
(Pař. 1783
. ,.Réfut
tion dusnouvel
;;.
„Chronicta
šde
“ (Lisa
on 1613)
-—5.
Fra
ek rev
ŘadDon 510110111.
kněz
r.yt řádu
cala

travského,n .rt/př„Cronicca cde la tres ordines y caaval

larias
de ).San!
y Alicantara“
(To
ledo 1572
— a o, Calatrava
šd' (známější
pod jménem
] su),)mAu .Er., bratr před., rovázel
králerlšebastiána do Afri y a upadl 1578 nzajelí
Maurův. Ač bylo zaň složeno výkupné, přece tam
setrval, aby pečoval o duševní potřeby zaatých
křesťanův;: 1582.Vzajetisp. „Trabalhos de esus“
(dokončil P. jeronym Romanus, vytišt. po prvé vLi
saboně 1602v eodvou sv. franc. překlad pořídil
P. Alleaume (v. t.).
(190

vAnerapa

Srvn. Hurlarp

ouvraget de
dejd- Rousseaul intitulé mile“ (t. 1762),
„L'res
précis (t.1764).
de 1la morale
chrétienne,
tíre'e Duguet,
de ses ou
ouvrages"
„La
morale de l'Évan ile ou forme d'éiévation á Dieu“
(35 sv.,
t. 1786).
—7M
ceharvn. Huf/er,
8013 Nomencl.
vnik v111(318952,

chelle,,gen.
protonotář a eoštolský,
:p.„ mis
Cours
alphab
tiquevikář,
et methodíque
droit canon
en
rapport avec le droit ci\íl ecclésiasuique ancien et

meoderne"
2sv., nov
ve v_yd.1888—90
sv.), (Pař.1
„Cours alphabetique,
thtorique
et pra
<
Nomencl. 1113 tique de legislation ci\ile ecclěsiasííque contenant

(Claudiopoiis), někd. bisk. v prov. lle

lesponttěs; Gamr (Series 442) uvádí biskupy : let
431—87

Antoni
n S. 1., bikup
v Andrassy
Uhrách, a. 1742
v Romansalvč,
vstoupilrožnavský
1760\
Vídni do Tov. _le
e.,ž po zrušení řádu stal se 1776
kanovníkem v Rožnavě, potom proboštem a posléze
1780biskupem, hájil neohroženě práv církve proti
přehmatům vládním, pročež jeho statky dány do
sekvestrace, -. v konventu kapucínském 1799. S]).
„Appendix subnexa censurae tentamínis demonstra
tioms trium propositionum de poenali transítu ex
romano-cathoíica ad(17cvangelicam,
areligionc
R. P. josepho
Szenyeres“
„Episstolaeditae
pa
storalis
ad clenim
suum de necessi)tate unlus salvi
ticae
catholicae
fidei

tout ce qui regarde les fabriques, es bureaux de

bientaisance,les
hospices,
d'
asil“ (t.—8,2s

91874),

les écoles, les lsales
„Cours contena7nt tout cevqui regarde lesv concor
dats de France et des autres nations, les canons
de discípline, les usa es du s. Siége etc. les choses
et les jugements“ (19181596sv.). pokračoval v díle
cRoisseletem de Sau clíěres zsapočatém-„Histoire des .

cNm.-lomenclďl1254
, 1080.— Šrvn.
Anrdé
ciles“, v pracovav sv. 3.—6.(1854.)
Nur/cr,
la Paluelle

,)íícencíát theol. a práva kanon.

na poč. XVlll.s
vydal kasuistiku morální. Srvn.
Hurtar, Nomenctil$l-11130910971. — 9. a Sp iritu,

0. Free d.v Challonu na poč. XVlll. stol, :p? „Co
o-n
ciliorum oecumenicorum notlo generalis seu com
pendiu_msynodicum elucidationlbus historicis, do
aticis, criticis1illustratum“_ls(2
omencl.
lV3( 90)
10. Yv rvn. Hz,;rter, .
v Chateaulínu((1Finistére) 1675, vstoupil 1693 do
Tov., byl professorem mathematíky v Caenu,s. t.
1764, jeho sklon ke cartcsínnismu a malebran
chismu způsobil mu mnoheneprijemuosti sp. „Fssai
rle beau, oil l'on examine en quoi consiste pré

Andra
szek Edm
mun
n,d piarílsta, učený
filolog,po
u.
1784
v Bruntále
ve
Slezsku,
o novic
volán do Opolí; potom vyučovlal v Lukově, Radomi,
O oli a v konviktě varšavském. Uspořádal mnoho
klášterních knihoven ve Varšavě. Z. 1837.
a. E!.
první svazek básní Sarbiews kého s konuueníářem
(Varšava 1830)a kromě několika prací fílologíckýcch
beau dans
le phystique,
le moral,
dans les leouvrages
d'csprit
et dansdans
la musique“
pozůstavíl v rukopise kázání a rozpravy morální, cisrement
(Pař. 1741,mnohokráte vydáno), „Oeuvres“ (t. 1766,
většinou
něm.
jež později
vydal
kn.
Radeckí; zkn.
Prepřeložené,
siowski vydal
9 jeho
gram
1768,
334—338.
matikculatinskou, přeloživ ji do polšt'n|n
Andd1843).
rea 1. rvn.
BernBŽcker-Sommemagell,
rd d', u. v Neapoli
1819,

André 1. Charles- Louis--.,]os hud skladatel, vstoupil do řádu kapucinskeho 1

„. 1763 v Athu, vysv. na kněze, vzdělal sevvhudbě
v Paříži u Carpentiera, k němuž byl poslán na
útraty biskupa mechlíuského, stal se varhaníkem
přikathedrále mechlínské, 1797vypovězen na ostrov
Oíéron, 1801 povolán zpět, stal se 1803 čest. kan.
a 1816almužníkem v Mechlíné, z. t. 1839; vydal:
„Trois s“;onates v rkp. zůstalo po něm něk
klik
skladeb chrámov' ch. — 2. Jan („Frěre André“),

, vyu vkon

ventech
řádových1889;
filosofiíe
a theologii,
se
provinuálem
m rejnil
mnoho1858stal
spisů ho

miletických'
(„La Neapoll
Cantica 1volta inj. rima
italiana
dal 1básnických
testo ebraico“,
_h)
us d', kněz řádu františkánského a malíř

v Bozenu,
n. lnšpruku1849,
žákem
prof.
Ludv.
Seltzev
imě, konalstudljníbylcesty
po ltalu
provedl několik monumentálních maleb církevních,

(v kapli privát. gymnv
ozenu 1884—95,v kaapli
kolíe ia di S. Antonio v íímě 1889, vkl. kostele
, vrátiv se přimklsse kjouvenetovi, jehož v lnn chenu 1895—96), oltářních obrazů („Sv.H
vliv u něho jest zřejmý; provedl četné malby v růz lena“ v Griesu, výjevy ze života sv. FrantiškaHaej.

franc.
malíř, u. poslán
v ařižído1632,
vstoupil
řádu uK
do
minikánského,
tma,
by se do
vzdělal

ných kostelích francouzských

1

. —

světců v Bozenu), & návrhů pro umělecký průmysl

Frant. 1809, vysvěcen na néze působil v du církevní, zab' vánv.se Andr
také eraestaurovánírmstarych
e..er—41 nmy
md,'
chovní správč,z.;1881.r„p.
nalyse du Corpu
us
marchese
kardinál, „. 1812v Neapoli, stal se
juris canonici, ou la Somme théorlque et pratíque
de tout le droit canonique“ (1868
3
„Exposition de quelques principes tondamentaux
de droit canonique méconnus dans l'Fglise 9
France“ (Avignnon 1866), „Histoire politique de la
monarchiepontiticaie au XlVe siěcle ou la Papauté
á Avignon (Carpentras 1845), „Vie des Saints de
l' Egllse d' Avignon“ (1836); obstaral nové v dání
spisu Thomassiniova7:
et Hu
vetus
plína
ecclesíae“
(16647,—6 „Nova
v). Srvn.
r,!er disc
NomencL
11120895), 1425. — 4. abbé, představený universit
ního semináře v Lyoné , .r). „Le catholícisme aux
(D

Český slovník bohovčdný ]

1860kardínálem-bísku
drápem sabinským a komm.opa

tem
subiacnrý
rhaje prot
se jakožto
kon
gregace
intexu zaZkročiti
s_plsumprefekt
Rosminiho
a '. a mae účastenství ve snahách směřujících
ke sjednocení Italie, znepřá elil se s kurií, odešel
]e'ího \'ědomí z íma do Neapole vy
jednávat s \)iktorem Emanuelem, 1866 byl suspen
dován (sr\'.n „stBlahově 1866, 338), 1867 sesazen,
'—

vrátivvse v lednu 1868, obdržel predešlá svá dů
stojenstvl i důchod, ale bez funkcí úředních;- z.
však již v květnu t hož roku. — 5. dl Modena
28
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. Mn hud. sklad., vydal„ Canto harmoníco in V
parti diviso, col quale si pub arrivare alla perfetta
lt. del canto termo“ (Modena 1690).
Decker/iu25—26, Fe'lirl, 191.—6. della Robbia

.

i.a —

del Sa _rto v. Sarto. —jiné

osobnosetí jména 7.4necdrea viz pod heslem Ondrej

studentský za vážný úřad učitelský. R. 1302 vy
kládal již v Bologni dekretály, a když město sti
ženo bylo interdiktem, odebral se
do Pavie,
. 309

al) zde v úřadu učitelském pokračoval.

vr til se do Bologně, kdea

osvé smrti (zemřel

morem 7. čce. 1348) zůstal věren kathedře, účastniv
se však i záležitostí veřejných. Chválí se při něm

ae Sl.,dio
Andrew
.jaku ub, vzvaný
druh)?Luther (Lu neobyčejná znalost literatury právní vůbec, tak že
ve Waiblin enu ve Virtem— jeho díla jsou dolem, v něm

ze vse nalézti, co
eho otec, kovář, starší spisovatelé o kterékoli právní materii po
nemohl nadaného syna na studie poslati; tu ujal
dali. Kánony
juristického
šlení,
zákon byly
právěmuta pravidlem
jako skutečnost
nedásmý
se
se
ho Erhardl Schnepf, pastor ve Štutgart
ornhn115v39veřejrmuopcl,poru
že ě,
mohl do popírati, a roto 7. A. mnnoho o něm nespekuluje,
školy veuŠtutlgarte choditi. Potom maje věku svého shledávaje jern eho doklady. To, jaakož i řízen,
13 let, iřišel
Tubink,
studov
tam filosofii
theolo
stal do
se 1546
jáhnem
ve itutgartě
a oženila íž se ujanae X ili.těšil vyneslo mu v dob ch na
íchvý
ljednimPodpor
z nejpevnějších
ou byla mu sloupu
učená
se ješt tého ž roku. Jsa nepřítelem lnterimu císař papežské..lonuelijmtence.
ského, musilo ustiti tutgart, získal si náklonnost manželka Melancie, kterou v těžších připadech
právních bral v potaz, jakož i nejmladší dcera No
Krištofa, vévo y virtemberského, a stal tse superin
vella,
která největší
je i v přednáškách
zastupovalaSepsal
a po
tendentemv
Góppinkách
1553ang bppink zavedl
roku kt
teré také
dilo své po'menoval.
za
doktora theologie
povýšen.
na žádost hraběte Ludvíka z Ottingeu reformaci komentář k dekretálům Řehořře í ,'zvan Novella
v 'eho území a 1556 na pozvání hraběte Oldřicha a komentář ke knize šesté Bonifáce Vil. Tento
eltensteinu ve Wiesensteigu Vynikaje učenosti
a diplomatickými schopnostmi mířil rozvaděné pro jest přepracováním jeho ncšmladší práce, která
|přes to,
bvla prací zač tečníklovou, stala se
testantské kazatele aksnažil se lutherány sjednotiti „glossa ordinaria“ k těmto dekret
Tyeto ko
aimez náboženských
nimi '
konfessi
Účastnil sse mentáře
e
ímněl1476
pak
různých
kolokvií,zavésti.
zejména veWorm
Pavii 1v šly
,v tiskem
Bentká nejprv1469va
1491
atd. , jeho
paratus ad Clementkinasstal se rovněž lossou
kde biskup Julius : Pflugu předsedal, byl 1559 od
svého vévody s jinými posly na sněm au
pnou a prav delně s Kle entinami vydáv n, nej
poslán a navrátiv se, zavedl v _lcbenhausách s do prvel 1471 ve trasburku Ičasto vydávána též obě
volenim pána z Liebensteina reformaci; r. 1561
menšídílaj. A. „Summade
et
ji
rpal z sponsalibus
největší části ze
poslal jej vévoda do Erfurtu ku poradě, kterak by matrimonio“,
se zavedení sněmu tridentského zamezilo. A. začal Summy jana de Anguísola (Paříž 1489, 1492a 1494)
tam pracovati o svém spise:
ecusatio concilii
a Summaconsangul
de consangulntitsate,
siveiectura
tridentini“. Konečně 1562stal se professorem theo arboris
lanit
vydaná
tiskem
logie,k ancléřem university a prooboštem v Tubin v Norimberce 1477. Většímt dílemvysou Questi—
kách. Od této dob nestalo se nic značnějšího ve ones mercuriales (středečnípřednášky),
)jedná
věcech protestants ých, v čem by se nebyl horlivě
v nich1483,1491495,
o právních] pravidlech
libri1508
Sextl.atd.
Vydány
v Pavii
v Miláně
Pro
účastnil, snaže ser ozháraně protestantství sjedno se
tití, pravovémost lutherskou proti tajnému kalvin literární dějiny prláva zvláště důležity jsou Addi
stvi upevniti, ale sebe též lutherským papežem tiones (copiosae, eruditae, pretiosae) ads
dan
Německa učiniti. Chtěl býti druhým Lutherem a culum Guillelml Dura n,tls
navštěvoval dvory knížat, aby je pro své záměry Štrasburce r. 1473, pakv Bnasilejip1574.
rvésvzuneve
po
kládá je za nejlepší prácí janovu. Ordo judiciarius,
získal.
Sestavotval
zpvrojednotu
lutherskou formu
lářre; takým
jes
kniha Maulbronnská
z roku který se mu druhdy připisoval, od něho nepocchzíá
1575,poněvadž svouzvoslední podobu v Maulbronně
Značnédjmění
své
věnoval
církevním
účelům
a
žili
ve Virtembersku ob ržcla. Na konventě v Tor avě v posle ních letech života po 2 ůsobu sv. jarolima.
byla 1576 přepracována a sluje roto knihou or Z osmi jeho děti vedle zmíněn _Novellypripomíná
avskou; byla všem knížatům u přijetí zaslána. se vdějinách i syn, právník Bonicontrus. provvele
onevadž proti této knize mnozí theologové isté zrádu 1350 odpr avený. Srvn. Schultz, Geschichte
des rom. Rechtesll, 205 násl., Huf-fer, Nomencl. il,
obavy chovali, sešli se kjejímu prozkoumánA
Chemnitz a Selnetzer v březnu r. 1577v kl. Bergu
1 nsá l., .Savigwy, Geschichte des róm. Rechtes
uMagdeeburku; k nim připojili se ještě tři zname
im Mittelaltervnuk
2. vyd. hw,/198 násl.[
[..Sdll
— 3._lan
niti lutherštl theologově, _Chytraeus, Musculus a Valentin,
1586v
Herrenbergu,
ómer, a vvpracovaii v květnu 1577 t. zv. Konkor :. 1654 ve Štutgartěk;“studoval v Tubinkách, stal se
d'l nl formuli (formula concordiaae,) & A. provedl r. diakonem ve Vaihingenu, 1620děkaanem a superin
tendentem
v
Cal
aiwu,
1639dvorním
kazatelem
a kons.
oKonkordijní formule od největší části
p otestantských stavů řljata b.yla A. snažil se též
v Štutgartě, 1654
1650opatření
superintend.
rivésti, ovšem nadarmo.
. radou
vBebenhausenu,
opatem av gen.
Adelber
. Byl
k lutheránstvlc
velmi plodným spisovatelem, : jeho spisů, jicchž
byl horlivým
ži čítá se více než 100,vvynika'i: „Reipubiicae chri
votopis
sepsa olem
jehocým
vnuk s isovaitclem.
alent npod jeho
názv
vem:
Andreana reflorescens“ (Alrgentorali 1630) stianopolitanae descriptio“ (i eální popis života ve
. an (Ondřejův Jan), Věhlasný dekretallsta, vzorném státě křesťanském 1619), „Theophilus“
zvan' „fons et tuba junis“a „rabbi doctorum".Ze
1622,) „Turbo, sive moleste et frustra per cuncta
divagans in enium“ (1616), „Peregrini in patria
zvlátrmí úctyok sv.N.Jarolleimoviužíval
přídomku,
s. errores'
Hle
kol
1270 v Rifredě
v mu aell
(1 18), „Cívis Christianus s. pere rínri
ském údolí u Florencie,mdle iných v Bologni, ako quoundam errantis institutiones“ (1619); obě tato
nemanželský syn jakéhos
ndřeje který pozdějži posléze uvedená díla podala Komenskému myšlenku
a oosnovu
jeho spisuses
„Labyrint
a rá'herce
srdce“.a
menskýk seznámil
A--em světa
vlieide
přijav svěcení, Jana lvžVolo
pgnl vyuučoval.
studoval
práva, prý
roce věku. bolo
Z učitelů
jeho
připomíná
ezlejžména archidlakon
nský vgllce si ho vážil. A., muž obsáhlého vzdělání, byl
Quido de Baysio,$kterýchudého). Ondřejova z arma odpůrcem plané formální logické dialektiky; re
asskoro proti vuli jeho romoval, nebot mladému formní snahy své náboženské &paedagogické pro
juristovi nezdálo se je tě zaměnitl veselý život jevoval obratně, a často způsobem satyrickým. Snil

Ž
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š

Andreani — Andrejanov

435

o spojení nejlepších duchů, kteří by spojenými sí dřevorytů dle různých obrazů náboženských, pra
lamí pracovali k uskutečnění pravého křesťanského coval manýrou temnosvitu za pomoci desek tóno
života 0 jehov vztazích k tajemně společnosti v '.ch Srvn. T/ueme-Becker, Allg. Lexikon der bild.
dnstler, 1,468—470.
„Bratří růžového kříže“ v. heslo: „Růžového kříže
bratří“).
Srvn. Clia/telef,
„_l.)(
V. eAndrea,
Lebens
bild“ (1886).—
4.
xege
ta něm.,einvyd.
Die

Andreas v. Ondřreg.

Andreasberž_
řej0\),
farakn.diec.
budějo
Psalmen ílbersetzt nnd eríllutert" (Frankfurt n. M. víckě
znz 17 (On
patron:
Ad. jos.
Schwarzen

1884) av_ýklad
ke
Skutkíím hristian,
apošt. (t. 1877).
[(i/m, berg,
1574 R.,
katosl.oučs
něm.pis. protest. .). „Vtiov u.
210.
5. Ka
něm. malíř,
Andree
. vzdělal se v letech Weihegaben dess kathol. Volkes in Šuddeutschland“
1839—44 na ak demií dilsseldorfské, \' letech 1845
(129043065rvn
Billmeyer,
Hagiogr. jahresbericht 1904
, 16
až
1849 dlel va Stein
ímě, kde se
spřátelil
Overbeckem
1857
81 žils Corneliem,
v Drážďa

vl. Vasilij Vasile\ič, ,lllščítelli
kyjev

neclh, t.je
kdežho 1859
založil
spolek
pro křest. umění;
askl
eg20
činnost
v oboru
monumentálního
ma ske'ho l.zenskěho ústa\u; .rp
značenie
v russkoa„iuos-it?;(Petrohr.1870).—
Dmitriev
zprvu prof. dějin n2a
lířsltví chrámového byla obsáhlá a nesla se hlavně ívan
moskevské duch. akademii, 7od 1907 prof.děj círk.
směrem
Corneliovým.
Z čprací jeho
„Ká— na univ. petrol ll'., ap. „Konstantinopoískie patríarchí
zam
sv Petra“
844),„Uedmct
deuCluvádíme:
do Emmaus“,
ot vremeni Chalkidonska o sobora doFottija“(1895 .
„Almu
užn(aboháčovaa
vdovín“,
„NavštíveníP
858(1), ojné haléř
obrazy
oltářní,
hlavně pro „Sv. German, patriarch onstantinopolskij" (1897),
„Sv. Tarasij. patriaach konstantinopolskij“ („Bo 051
návrhyarchitekt
pro malbu
na skle,
' voSask_u,h
ljej četné
vídeňský
Schmidt
do Věstník“ 1899), „ itie sv. otca našego Nikl ova
Pětikosteloívv0Uhrách, aby tam provedl řadu fresko
archíepískopa
konstantinop.
i
sannoe lgnatiem,
diakonom “ i (t.novagg
18 ), Rim
„Kaathesra
\ých obrazů
vnově
res_taurovaněmdómě.
Pourgu
dobnéa didaktikí nužna-li pri duchovn ch akademijach?“
práce
provedl
v Linc
Neeuwíedu, Saarbu
Srvvn. Palmieri, omencl. 1,68—70.
vKolín ě. Od něho pocházejí kresby k iílustracím (t.l99)a1.
v publikacích: C„hrístusfreude in Lied u. Bild“
silíj, rus. mědíryjec XVlí.stol., žák Atha

(Drážďany 1863),„ Darstelíun en aus der bib1.Ge

nasia Truchmenského; provedl řadu rytinnnábo

schlchte
des altenuu.
estamentes“K(ot.1863)
a vbibli evang.
spolku neuen
berlinskěho.
— 6.K nrád

“D A)

ženských (P. Maria s ježíškcm, výjevy ze života

Andrgídes 1. Frant. Ant., rod. v Chlumci, ba
pseudornsym"
jesuity
— .Larsspolu
v. kalář svob. umění a filosofie, vyd. „Nova in terris
'Ande
. — Vettera
,p.rot (v.t
theo., vydával
5 C. Brrachlmannem od r. 865časo
er Beweis
des Glaub
. Vavřinec, Polick', kněz tísk.univer.jesuit.1693.—2.
Ondř
coeli matrix intelligentíae, A Catha
rina“_(v) Prazze,
evang.
v Kerglovicich
u Prahy na
.in.
„Antidotarium
desperationís.

o.čjesXVIilékař
stol., (u.
Olom ouci
1729, vstoupil
(Světllsě),
()
stud.v fílos.
v Olomouci,
theol.do eřkíášt
inni lvevys
.
kn. 1755, bylp rof theol. na domácím učilišti kl.
světelského; vynikal jako kazatel,
177;

ství
duchovní
neb správa
nebo hříchu
zoufalství,
s pravdou
slova grotl
ožihojedu
se srovnávající.
y každé věrné duši křesťanské při potýkání
těla )s duchem v těchto obtížných, nebezpečných
smíšeniclch se spravití a spokojltl náleželo. Prací
a nákladem vlastním.
něze Vavřince Andreae
Politského, slova Božího služebníka _vcírkvi Kra

lovícské blíž Prah,

jeho lat. theol. spisů
vbiblíothece
rk
Srvcíníováse
Xtma několik
Bm
1.174.
Andreís, Fneííx de, první superior lazaristů ve

Spoj. Státech sev.-amer., u. v Demonte v Piemontě
1778, - v St. Louís 1720. již_r. 1805, čtyři léta po

' svém vysvěcení, dával exercicie novosvěcencům a

a vydané léta Pán
Prraž-ském, u Matěje Pardubského“ 58 listů form.
145 )( 9 cm). Dílko věnováno jest. rozeným, slo
vutné a vzácné poctivosti pánům pravdy evange
lium horlivým milovníkům a o ác
. místní
Václavovi Vlaverynoví, senátoru
ověho Města
Pražského a pěti úředníkům na panství Albrechta
Jana Smiřického ze Smířlc. A. praví, že zoufalství
„nic jiného není, než zarmouceně a strašlivě myslí
a srdce, neb svědomí kormoucení a sviráni, z citu
hněvu Božího pro hříchy zplozeného s strachem
věčného zatracení, beze všeho očekávání odpuštění
hřichův“. Poddtoty,ká že proti zoufalostí staví se

až do r. 1815
hledaným míssionářem
a cstex
citátorem
v Ří byl Zmíněněho
roku řijel do
íma
hledat kněze apoštol. administrátor ubourg : die
_cese lonislanské, zabírající tehdy kraje po obou
březích řeky Mississippi od zálivu mexického až
ku kanadským jezerům. Poznav schopnosti a horlí
vost A--ovu, snažil se získati ho pro diecesí svou,
ale až na zakročení Pia Vll. dovolilí představení,

by v průvodu pěti jin 'ch dovAmeríky se odebral
Přistáli
v __Baltimor
semináři
P. M., dok
by zae,nimi nepřijel ovali
biskupv Dubourg,
který majeussebou30jiných kněží, konečně r. 1818
se všemi vydal se na další cestu do Louisiany.

jednak
a)upřímná
ánaděje
z slova
Božího Tam
dána lazaristům
nedaleko
města pro
St.
s rze „dobrá
uc a sv.
zplozená“
, jednak
„převrácená
Louiazáhy arrens,
značnější rozloha
pozemků
ubezpečilost tělesná“. jakožto „obecně lékařství klášter, v biskupské residenci zatím otevřen no
ucchovní“ proti zoufalství doporučuje„ živěaapraavé víclát, A. ustanoven novicmístrem a hlavou nově
íspasitedlnépokání". Pot
otom vypočítavšesteropříčin kongregace, která od počátku hrála a podnes hraje
zoufalství („1.ohavnost hříchu, 2. neznámost vůle
Boží, 3. rozpakování myslí všetečně z předz\ědění předůležítou úlohu v rozkvětu arcidiecgsej st.—
Božího věčného o spasení lidském, 4. domnění zlé
Andre rus :Ond dřej(v. t.)
o hříchu proti Duchus vatému učiněnému, 5. jhoa
And an rus. mnich, rozkolmk, „. 1701, z. 1768,
břemeno těžkosti nepsřetržitedlně, 6. zastaralá a
okolíněm
jaroslavě,
sek tu „Štran ,níkův“
, zva
dlouhá z\ yklost hřešení“) udává vzhledem ke každé žíolv po
„Andrzal.
ejanonvščina“
přívrženci
znich lekarství „fzvláštn“ Srvn. 71'raťe,á.Ruk 1,16, sek tě pohrdali mocí světskou, protože jest prý

Truhlář. Rnk. 1,39. Knížka A-ova jesthoníášově
vyn lezkem e.llntíkristovým, a oddávali se rozličným
„Klíči“str. 149označenajakožtokmha jež„ zachování výstřednos
ndrej ívvaa,n Pavel aFtlip,tnrušt1ma
a polepšení hodna není“ ; rovněž tak v „Indexu boh.
líbrorum prohib.“
1íři náboženští v XVII. století; provedli nástěnné
Andreani Andrea rz Mantovy, italský dřevo
5 o
rytec, činný v letech 1584—1610,proved1 řadu m__a_1byčaj
chrámové v jarbslavě, Novgorodě, K0
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an sit et quale, 8. De requisitls et non requisitis

Andrejev v. Andr
Andrellni

(Publ. Faeueslv.
Andrelinus), humanista,

n. 1471 ve For1_i, stal se 1489 píot.

na universitě

pařížské,
z. 318; .r). „Epistolae adagiales,
pro
verhialesetmorales(Pař.1495,96,99),
„Počmata“,
politické básně k oslavě franc. krále Karla VllL a
otupu papeže julia 11 A. jest nepochybně gu
cem paskvillu dř|ve5 Huttenovi připisovan ho
„De obietu julii P. M.

513“.

ad lucrandas indulgentias, 9._ApBenduix0
apologetica
ad
praecede_ns
opusculum
uomne sive
benefi
ciorum.
Díl tře
eli,
nadepsaaný „Moralia
de

Sanctissimae Eucharistiae et poenitentiae sacra
mento“ , obsahuje: 1. De cultu exhibendo Sacro
sanctae Eucharistiac, 2. De usu Eucharistiae, seu
an crebrius vel rarius sit ea danda laicis, 3. De
uotidiana celebratione missae, 4. De ubeliori

n.dioec
někd.—biskupsdtv_í
Andros
in loco
sacro, quam 6.
in Con
capella
naAn
ostrově
téhož 1.éna.
2.. Andr av.(
t..) (v. t.) tructu
privata ,Sacrificii
5. Memoriale
confessariorum,
A
an
., „. 1740 v Planlesu (Valencie), sarius recidivi, seu de danda, aut neganda, verildist
vstoupil do Tov. jež. 1754; byv deportován do ltalie, terenda absolutione recidivo. Srvn. Becker-Samma
přednášel filosofii ve Ferrraře, vykonal vědecké

vogell, 353—365.

cesty,
aby shlédl
bibliothekyv vParmě
Italii
Nmecku,
načež znamenitějši
stal se bibllothekářem
a 1808 při král. knihovně v Neapoli; 816 oslepl
i odebral se do professniho domu v ímě, kdež
:. 1817. Hlavní jeho dílo jest_:„De11' origine, pro
essi e stato attuale di ogni Letteratura“ (7 sv.,
arma 1782—99, několikráte znovu vyd., posléze
1 ); z osattních četných spisů jeho uvádíme:
„Saggío della tilosolia del Galileo“ (1776), „(, rtas
famihares" ( sv. 17
ntonií Augustini archi
cpiscopi tarraconensis epistolae latinae et italicae“

Andrevl
Frant., vynikajici
skladatel
aněllský,
kněz
z, 11.1786vKataI0nii
z rodičů
italsk šc,z.E

( 804).

acker—Sommervagel,

.

jaan Bonav entura, u. v Norimberce 1743,vstoupiÍ

vceloně,V_a1encii,
Barceloně; byl kapelníkem
kathedra lách
\' Bar
Sevilleaa.j ,při
potom
ekapel
níkem při kapli dvorní. Za války kar1|S||cké prchl

do 1849
Bordeaux,
kde nalezl
zaměstnání;
v etech
1845
až
žil vPařiži,
a posléze
až do
své smrti
byl kapelníkem při kostele P. Marie v Barceloně.

Z jehoskladebv nikajl: oratorium Posledni soud"

requiem za Fer inanda VII. a „Stanbat Mater“. Sp.
„Tratado těorico pratico de armonía“ (2. vyd. Bar
celona 1848: franc překl. Pař 1.848

Andrevllle (Andravida)

vletech

1342—1396

1762 do noviciátu Tov. jež.., po zrušení řádu do
drev illen.v dio
! Hierarchia
89.
Řecku, )nyní biskupství
titulární (An
končil studia theologlcka ve Vlrcpurku, vysv. na biskupství
kněze byl prof. tilosolie, později aesthetiky, pa'e
Andrew
ames, )orientalista,
n. v Aberdeenu
1773,
s. vE inbur
„Hebrew
Dictionary
stadtšpz
áva1:„Magazinfiír
dago iky ahomilvetyiky
ve Vircpurkuf _a Predigera
Miinn
nrer
dGrammar without points“ (Lond. 1823),„ A Kev
zur Befórderun des praktlschen Christentums u. to ScriptuwrřChronology made by comparing Sacred

Historyw
roephcy, and rendering the Bible
der __popultlren
(1789),
Neues
Magazin
fitr
rediger undut'klarung“
Seelsorgcr“
(1863),
„Archiv
tíir
lwithLancelot,
itself“ (t. 1822.
Klrchen- und Schulwesen“ (1
; mimo to :). consistentwsl.
anglik.theologm. v Lon

1
vE 1605biskupa
n_g1ík.
v Chichesteru,
Chrestomathta
Qulnctilia(na“
(1782),
„Quinctilians 335555?
od 1618 ve Winchesteru,
z. 1626 od
Padagogik
und Didaktik
(1783)
„Franciscljos__ehl
Desbillons Fabularum Aesopiarum libri XV“
). „Tortural ortl sive ad Matthael Torti librum re
sponsio“ (Londýn 1609), jest to odpověd Bellar
rvn. Backzr- salllnlgtff/agtl'
I,
Nomencl.1112(1895)
— 3.0jse15.
j, „.urtcr,
1514 minovi, jennž pood jménem M. Toortu s v dal v vrá
cení spisu krále jakuhal. o moci kr lov;sk A.
v Arizejako
(Aragon),
)vstlolupil
do Tove.
pů zúčastnil se na pořlz
sobil
prof. 11105.a
theol.;
:. vjež.Ai _12632,
1676
zent „autorisovaného“ angi
:p. „Decor Carmeli, si\e incliti ordinis Carmeli
tani praerogativae in synopsim redactae, ac multi ckehoďřekladu Plsma sv.,podav překlad histor. knih
knihyuvádín|:e
josue až„Ex
do ositio
Paralip:
z c_>___statnich
in , dece
rae
plici patrum doctoru
rum ue auctorltate tirmatae“ jseho spisů
cepta decalogt" (Lond.
„De articuliesrn
synodo
garagossa1668,Kolín19R),„R..P D.AntoniiDianae (Lambethano)ob_1atisjudicium,unarncu censura cen
rachcae resolutiones!, moralesz“ (Antverpy 1676). sru ae D Barreti de certitudine salutis“ (165l). ——
'Batker-Sommerwgfl,

ndreucel Ondř. jr

S..,j

1684ve

Viterbu,evstoupil do Tov. jeržl.vl701,prednášel filos.
a (.heol v různých městech italských, potom pů
sobil v Římě, kdež ". 1771, sp. řadu cenných děl
z oboru morálky, pastorálky a cirk. práva, jež k vy
bídnuti papeže Benedikta XIV. souborně vydal ve
3 svazc1ch pod názzvem „Hierarchia ecclesiastica

2.
Vilěm Fusebius_
katol.
knihtiskař
a
spisovatel,
». v Norw ca|_|g_1ick)"
77,3 s.
v loynml
ě,183'7
horli\ý zastánce viry;lczhasazova1se spoluy s apošt.

vikářem,
biskugzcn:Milnerem
o svobodu
práva
církve
katolick
v A|_| lii; zaastou
příčinou aV)dava1

hojně brožurčza

13

soips „The

rthodox

„The Catholic
Vindicator“
„The catholic
and atholiclMonthlay_1|_1telligencer“
a 1820
nvarias suas partes distributa et canonico-theo journal
logice exposlta“ (Řím 1766). Svazek první obsa school-book“ (Lond.1,814)a„'1“hephistorical narra
ve of the horrid lottand conspiracy of Titus
huje tato p_ojednáni: 1. De episcopo titulari, 2. De tlv
protonotariis participantibus, 3. De episcopis car
(t. critical
1816), „Tande Aston
controversy“
dinalibus suburbicariis, 4. De cardinali regulari ?ates'I
1823), „A
historical
review o(to 1822,
oxs
protesso ex Ordine militari s. joannis jerosolymi
book olm
s“ (3from
va.,theon.d
1824),by„'Plowdens
ofmarrtyr
1 and,
invasion
Henri 11.,
tani, 5. De vicario apostoltco, 6. De vicariis basi history
licarum Urbis, 7. De tri lici vicario: g_enerali, ca
pitulari et foraneo, 8.
episcqpi 0 mm et po
testate, _reliquiis,
9 De observandies
a depnacopo
authen
ticandis
10. De tuenda
apace et lnconcordia

to the union with Greath Britain“ (t. 1831), „The

Catholic's (1895),
Vade Mecum
rv.n Hurler, No
menc1.111
723—72 4a j. Srv

Andrews St. a Edlnburk (S. Andreae et
Edlnburgen),
arclb. ve Skotsku, jakožto bisk.

inter e_piscopumct
capitulum.
Svazek
_druhýo
obsa
.De paatriarchis
in genere,
et in
specie
de zal. na konci V111.stol a od Klementa Ill.proh1á
lpatriarchatu Antiocheno, 2. De cardinalibus in ge šeno za exemptni; 1329 uděleno bisku ům a-jim
nere, . erltu Ambrosíano,
epatrimonio ad prrávo korunovati krále skotské; Sixtus FV. povyšil
sacros ordeines hypothecae generali s_ubjecto,5. De 1472 biskupství a-ske' na arcibisku ství, arcibiskup
matrimonio consc1entiae, 6. e privilegio aliquo
1571by1
mcanunicorum, quo possunt abesse a choro et a-ský
biskup b_jílskotským
amilton (v. t. rimasem.
odpraven, načež
stolecarct
bi—
lruucrarifructus, 7. De praecepto invocandi sanctos, skupsky' zůstal neobsazen; teprve papež Lev Xlll
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jej znovu zřídil 1878. Statistická data: 79 kněží díla „Cathedra Romana, od. der apostolischelehr

prirnat nach vy
der
des Concillum
(65
světskšch,
72 kostelů
kaplí,
9 žen
vešILehrbestimmung
pouze první svazek
Mohuč
ských
klá terů, 147 řeh.,)
dobroč.
ústavů, a 44
missi
ních vaiicanum“,
1872). Mimo to v dal zl.: „Alphonsi Salmcronis
stanic, 43 škol, 62.000 katol. Areib. sidliv
din doctrina de iuris ictionis episcopalis origine ac

buAndria (Andrcn. zdioec.,)
v ižnikltalii,
vcírszprovTrani,
al.)lv.. biskup.
1 11.
kato.,

ratione“l (Moli—uč1.871) oeus
S.rvn Hurtzr,
Nomenc
11.112
(1895).
S.
v Court
rtrai
1588, vstoupil_ do Tov. je . 1606, působil jako ka
15Andrian
far, 200 kněží
iehol.,1 53 vkostelů
a kaplli.
Kare lsv.,
lS. 6 |.,n
ise nsu
('ly zatel v různých městech belgických, z. v Brusselu
rolsko), vstoupil do Tov. Jež. 1698, byl prof. filo 1658. Seepsal veliký počet asketických knih, jež
sofie. círk. právaaa,exeg posléze prof. dějin ve došly veliké obliby; 2 nicchu vádí e: „Libellus
Št. Hradci, kdež -. 1745; vydal veliký počet spisů de amoris Dei actu et eontritione“ (Meeheln 1626,
historických, z nichž uvádíme: „Dissertationes se vvd. vpřekl. franc., vlám., špan., itaL, něm. aangl.,
„ austuus annus, mensis, hebdomas, dies, hora chri
lcctae
historico-(iyrský
hronoloeiico
biblicae
super Vetus
Testamentum“(
l radec
1730,Vídeň
1753), stiani hominis“(Dotm1;638 potom ještě pětkráte
,Quaestiones historico- chronolorico-c-riiicae ex hi
dáno), _.,Purgatorium catholice assertum, cum
storia ecclesiastica“ '2 sv. t. 173
32), „lžpochae ineitamentis ac methodis sufiragandi“ (Bruggy164
sacro—proianae tabulis historieo--chronologie|s illu
„Supplex
libellus
pro animabus
verpy
1642,
několikrát
vydáno, ta Eurgatorh"
e v překl. (Ant
vlám.
u _ a franc.), „Per etua crux lesu Christi, a puncto in
srratae, seu
ethodus faeilis et expedita uniSveš
carnationis a extremum vitae“ (Brussel 1648,
mnohokrát vydáno, také v překl. vlámském, něm.,
.
„Series regum ac angl., špan., ital.), „Necessaria ad salutem scientla, '
(lucum Bohemiae laureatis honoribus illustrissimi partim necessitate medii, artlm necessitate pre
domini Francisci Xaverii llb. bar.
wizenn, dum
cepti“ (Antverpy
1653,vy. vgřekl.
franc..
vlám.,
in alma ac celeberrima universitate (jraecensi něm).V
čcskěm zpracováni
vy la knížka
„Supplex
prima AA. LL. ac philosophiae laureá ornaretur“
pro Tullyus,
animabusúp gurgatorii“
„Truchlivý
nlivou řečípod
svoutitulem:
srdce
(t.1734), „Dissertatíones theologi'co--historico-criti libellus
cae de conciliisoecumenieis“ (t. 1-736).Srvn. Barker všech věřících k outrpnnosti, k pom na k vysvo
Stmumervogtl ],
—37.
ozent duši v očistcověm žaláři postavených vzbu—

Andrlani Zachariáš,

řeholní kanovník, vyd.

zující.
Představůjíce
[sicjŽpodstatné
přičinya
„SS. aliaris sacrificíi
způsoo,l)
proč?a
em jim spom
mo,ctlsnadný
5 při
revrspicua
expositio“
(Brixiae
Nomencl.
1113
1573, Ven. 158 ).
hllrter,
Rojenim mnohých nábožžných modliteb za mrtvé.
od dvojictihodněhoš
Jodokasepsaný
Andryesa
andriantes (átógiártrg', název, pod nímž známy z ěkdy
Tovaryšstva
Pána Ježíšekněze
v latině
sou homilie sv. Jana Zlatoůstěho, jež počtem 21
pro mloknějšípomoc
a potěšení zemřelých,
též
prospěchu duchovnímu
na česko pře
Antiošskýin r. 387 konala ejichž nadpis zni: a_i; nyníěžlvým
ložený od kněze Angela Štěpánka, řádu bratří
mir:
avógtávrc; (Homiliae
213 e 15—
statuzis
po ulum
Antiochenum,
A!1q;:e,P. 0.49,
22).adKdy
totiž
císař Thoodosius Veliký počátkem r. 387 luožil
východním rovincilm mimořádně daně, zmocnila
se obyvateluv antiošských taková nespokojenost a
roztrpačenost,
zničili sochy
císaře,
jeho otce,
synůa
zesnuléžemanželky
Flaccilly,
a různých
ná
silnostise dopustili. Císař popnzen tímto ednáním,
chtěl
se E_omstiti
na celém městě.
ak přišlo
z Antioc
ne do Caři..radu
poselstvíTu sv bisku
em
Flavianem v čele.a ř,eč kterou Flavian k Císaři!

měl a jež pokládá se za práci Zlatoústcovu. po
hnula Theodosia k slzám,
eod zamýšle
leně

Bomstyp
upustil.kazatelem
A mezitím
Chrysostomus,
kter'
yl tou dobou
v Antiochii,
konal v post
zmíněné homilie o soehách, v nichž snaží se zou
tale obyvatele antiošskě upokojiti a zmužilosti jim
dodati,
spoluholdovali,
příležitosti
od
vrátil o,dpouživaje
neřesti, jimž
až tě,
jim by
na je
konec
může sděliti, že poselstvo jejich v Cařihradě účelu
svého osláni dosáhlo. Homilie ty získaly mu na
vždy 1 sky ob atelstva antiošskěho & patří mezi
nejlepsi
řeči C rysostomovy. (Bardznltcwer, TPatro
logic,
Andrieki Miklawš 71.1871 v Pančicich vTHorni

Lužici, ld886$ t.ud v Praze jsa chovancem lu
žickeho semináře, 1895vysvěcen na kněze působil
horlivě v duch. správě jako kaplan v Ralhicích a
v Budyšíně, 1904 stal se exp. v Hajnictch, přispi
val do vlužických časopisů, překládal ze slov. lite
ratur;
„Serbskejz lul(lovci knihowni“ vydal živo
topis Čišinske
v Žit2avě.Srvn. M 71/44
„Studentská
—2.6 1865 vysv. 
An essl. Hlídka"
an B.,).ll l(1910),2
836 v Rosskirchu,
na kněze, by nějak' čas čRlcnemTov. Jež., z,.1872
odrnpseudonymem
's vydal
spis z„Petra
ana ( ez na 1869)PnaRobranu
neomylnosti
pežově. ()bštrnějšího, na 4 svazky rozpočten hao

Obr. 131. Sv. Anežku Římská. Maloval And.-ea del Sarlo.
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menších konvent. sv. Otce Františka Serafin., na
ten čas kazatele ranního svátečního u sv. jakub
v Král Starém Městě Pražském. V Praze,v Krá
lovým Dvoře, u Matěje Adama Hó ra, arcibiskup
ského impressora. léta 1737, v
str. 316 a 10

ochii (171 n. 170 př. Kr.) Podplacen byl veleknězem

židovským Menelaem (v. t.za)
zabilIA. zrá ně svrže
ného kněze Oniáše, vylákav jej z chrámu Apollina
a Dianyu
any polbíž Antiochie, kamž se byl
jakožto do místa útočištněho uchýlil. Nespravedlívá
tato vražda vzbudila však nelibost nejen u Židů,
nečísl. stran
rejstříku.“
Srvn. lil8
acker-Sonímarwgel
1, llurter,
Nomencl.
(1907)1218—
nýbrž i u příslušníků jiných národů v Antiochii by
And—rlolli Elviro Michal, illustrátor a mallíř dlících. Když král vracel se z výpravy do Antio
olský, „. 1836 ve Vllně, vzdělal se v kreslířské chie, vyšli mu zástupcové Židů iReků vstříc, stě
gk
kole moskevské a na petrohr. akademii, zůčastnlv
žujice
čin A--ův.
Králiejrmouttě
se sám
pro
Oniáše,sinna
sesadil
Aa a dal
opraviti
na témž
se
1863,odvypoašsvězen
do Vjatk
; od 1871
žil povstání
ve Varšavě,
1883 v Paříži,
0 kudž
1886 místě, kde spáchal vraždu. (2 . ach. 4,—30 38.)—
vrátil se zase do Varšavy; : 1893. Maloval nábo 2. vojevůdce, jejž Antioch lV., vráttiv se z druhé

ske, posyrského
vzetí ]erusalema
žegšké obrazy do katol. kostelů v Kovně, Novgo gravyg
áelmkem gytps
oddělení
vojska, jež ustanovil
obsadilo

vrch Garizim. (2 Mach
. —
restan ze ži
androg ne v. hermafrodi té
Andron k (Androrticus,ÁA1»ógówmm/1.král. námě dovstva, jemuž Pavel Řím. 167 vzkazuje pozdra
vení, p_říbyuznýml
nazy ejej svými(.t
a ]unia, j.nepochybně
jejž spolu pozdrmiti
stek (ómóqópsvog),_jejžA
lV. Epifanes,
vy káže
táhnuv
proti vzbourivším ntoch
se 'lharsenským
a Mal
pochá
lotským zanechal jakožto zástupce sveho v Anti zejícími z téhož kmene jako on, totiž z kmene
enjaminova) a spolu

vězni SV mi, znamení
tými mezl apoštoly (t. j.
nikoliv a oštoly v šir
ším smys u, nýbrž muži
nd apoštolů velice vá

ženýml), kteříž byli
Ered
mm v Kristu
(t.j.
teřl _předjeho
obrácel
ním již byli křesťany).

Dlejednétradlc
byl
biskupem
ve cplšzt.
aněl
sku,dle jinévPannonu

Ruský dějepisec Ne
stor pravi, že „kníže
Kocel ustanovil
Mcthoděje biskupem
v Pannonii, na stolci
sv. A-a apooošt la, 'e
dnoho ze sedmdes tí,

učedníka sv. apoštola

telem jest A. apoštol“
Podání praví, že A. byl
od sv. Pavla ustanoven
biskupem sv.srěmskýnm.
Památka
A. ajím
17.května, takév církvi
řec.

(Aióoow'zov

xai

"Íorwag run ůnn'oto'lcuv).

Srvn.

GSI. Maíus

IV, 4, AMI/n, Kal.2 ll,

161,9:1ší,l SV. avla
list k ímanům, 146.—
4. mě. v Tarsu (Anaz
arbu) v Cllicli spolu
s Tharekem a Probem

kleciáno
za pronáslaedování Dio
11. října(srvn. Acta .Sír.
Octob
, 560—584),
v církvi řec. 12. n na

et
Atihanasiae,
conjuis
,bylí to vy

znaval
Obr. 188. Blah. Anežka Ceská zakládá špitál & kostel křižovnický. Tabulový obraz z konce XV.
nebo z poč. XVI. stol.

v Egyptě na

konci stol V., viz Acia
S:. Oct. lV, 997_1001

Andros — Andrzejklewicz

v církvi řecké připomíná se památka
'ejicalhrovněž —
9. rijnau (srvn.
[Ví/ler,
í(al.1,.299)
cas Sgurus,

i) z theolog., protimíuk unie na poč.

V stol.,
jeho tiskem
Srvn.
Carz,spisy
Scriptorum
eccl.nevyšiy.
hist. l

ap.

,F'aónczur, Bibi. graeca X,

4

Andros, někd. bisk. na ostrově
téhož jména; Garm- (Series 449)

Androt
na v.z Androz
uvadi
biskupy
let 680 —879.

Androzzí(Androlío)Ftlrlvius,

u. v Montecchío 1523, zprvu kanov

nik
, 5,
vstoupil
do
To
o.vIoretánsk
lež.
„ 1313spi
ritualí“, z nichž vyniká spis.; eDella
frequentía della communione“.Splsy
jeho vydal o jeho smrti František
Adorno
S. .znovu
v Miláně
1579; byl
několikráte
vydna)

586, "

60',t312)adojných

'azyků překl. (č,eš. němč., an l.,
špan ., holi., franc., i.at, poišt..)
češtiny přeložen byl spisek o ča
stém přijímání pod názvem „Hody
duchovni, to jest knížka o nábožném
aBo hu mílem přijímaní vel. svátosti
oltářní a zpovědi.“ (
ze
];
překl. dedikován Evě
'

z Ryzmperka) Srvn Ílurlzr, No
mencl.

111a (1907),

ist
Sammcgvagel
[,

137, Bukar

, Yung.,

Andrutsis (Andruzzí) 1.u d vi k
Alois), 71.ve Famgustu na ostr.
yppm 16%,
vstou
ii 1710
do prof.
řec.
kolleje
v ímě,
na ež
stal se
()hr. 1M. Blah. Anežka Česká. Dřevořezba Jana Burgmaiera z r. 1514.
řečtiny na universitě v ologni,
0 at u Panny Marie v i ě,
153, napsal několik důležitých „spisů, zvl. proti testanfskě), H wů ÍIAútwroc ůswgt'unic vaoew; (A111.

jerusal. atriarchovi Dositheoví; z nich
huvádíme:
„Vetus raecia de s. romana sede praeciare sen
tiens, sive responsio ad Dosítheum patriarcham
Hrerosoijmítanum“ (rec -lat.,Ben 1713),„Consensus
tum graecorum, tum latinorum patrum de proces
sione Spiritus sancti ex Filío, contra Dositheum'.
(:
16, rec.lat ), „Perpetua eccicsíae doctrína
de infaiiibilitate papae in decidendis ex cathedra
fidei questionibus extra conciiium oecumenicum et

& ici-oo; "bv dyyllmňr pmnmvubi r'č čnóyisw;
ógůoóo'šov Carihr 19.13),. dentatmi) 177;601901)
bóšou

draw/.mn; xxlrjor'a; (Ath.1907, nejdůležitější dílo
.4--o.vo) Srvn. lalmizn, Nomencl. 1,70—
Andruzzl v. Andr sí .

Andry1.Claudiuus,

franc iměz, zúčastnil se

expressum in pracstanliorihus legibus et virtutibus

polemiky s protestanty (zvl. proti Benediktu Picte
tovi) spisy: „Nouvelle měth de pour traiter avec
ceux, qui sont separés de 1' glíse romalne“ (Lyon
1706), „La religion prétendue réformée děvoiiée
dans plusicurs entrctiens d'un Catholiquc avec un
Protestant“ (t.l
„L' héresíe des protestants
et la veritě de l'7 glíse catholi ue mises en evi

Éentiilum
Graecorum" (Řím
Srrvn. fill/“hr,
omencl lV3(1910),1366—13tW.
Andrut SOSChristos
(XgrjarogAvóooůmocj,n

den
e“ (2 sv.
„La
re rgíonřeč.de
protestante
convaincue“
(t. 1711714),
— 2.
Nicolas
Bois
regard, bratr před, 71.v Lyoiě 1658, zprvu stud.

v Koosu, s tu.d na hieratické 1Íikole v Cařihradě a
v theol. učilišti patriarch. na ostrově Chalki, potom
na universitě lipske, kdež 1895povýšen na doktora.
Působil jako professor na theol. škole na ostrově
Chalki v letech 1895—1897 a 1901—1905; v letech
1897—1899 přednášel řeckou literaturu v Galací
v Rumunsku a v lete ch 1899—1901 byl ředitelem
mnasia krctského; od 1905 jest prof v Athenách.

doktorem lékařství 1693 a professorem lék. fa
kulty v Paříži, :. 1742, mimo jiné sepsal: „La ré
ime de caresme consider é par rapport á la na

ante
fidelium
accejbtionem“
na 1720,
„ Ie
mentina
constitutio
nigenitus(Boiog
ecclesiae
tra itionum
víndex“ (t 1273), „Specimen philosophíae moralis

přednější z novějších theolou řeckých

).

13b bohosloví, potom obrátil se k medicině; stal se

ture du corps et des allmens' (Paříž 1710), „Traité
desa limens
caresme“50_.5(7tl.
1713). Srvn. Huf/er,
Nomencl.
lvade(1910)

Andrzejewicz Ant70nín, světící biskup hně
zdenský, n.
otowíecku, vysv na kněze

ó xuzův nami ÍÍZtímwr. „117110A. Evvma rov

zmenu (Ath.1896), (ln/ya IT./1917; rov zaxou (Cařlhi'.
),
"FVmít?-17,1
(: ncgi ngonamgmou á/taomyatog (t.
1896), Asuteoov ;Lúťhjua azgi 1901101091qu a_uaonmuro;

(t.1896),Auyvc sic tr,r šogtilv ftňvtgm'nrísgaglaw (Galac
1901),

Aomyroy

out/3011.21)
r); 55 ČI!
novem;

691906
665011

(Ath. 1901, důležitý spis z oboru theologie symbo

líckě, v němž
žautor

hledí dokázati, že církve \ý

chodní předčí nad církev katolickou i sekty pro

ního boje,
horlivě duchovní správě ve farnostech hně
zdenských, zbavených tehdáž svých duchovních.

Andrzejkiewlcz jan Ondřej Gintowskí S.J.,

vLítvě 1599, byl rekolorem kollejí v Roesselu,
Piocku a Niešwlezi, :. v Tykocině 1674, .rf. cennou
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anenaika, název ozdob zpěvních v rus. zpěvu
a v Polsku velice rozsirenou knihu „Ziarno gor
czyczne gorzn
mekí najsto dsz
szego Zbawiciela chrámovém (zvl. v žalmu počátečním) na slabiky
„a-ne-ne“ nebo „ne-ne--na" do textu vsunutých.
Cloll'stusa

jezusa“ (Vílno 1673, mnohokráte

vy

vKrakě;1881mecký
vpÚlšteznlzěě
1719).
Srvn. Ba: ker-Sommerapřeklad
rvagel, [,vyšel
386.
Andrzejowskl Karel, benediktin, duch. v klá

šteře benediktinek vilcnských; rp. „Kalendarz be
neuyktyňski na každy dzieň calego roku, i_yciem
inetoychPanskisch
=.E
V'n
sw. na
Benedykta
,
.),zakonu
Uwagi
re gut zapísany:l
šw. Ojc
naszeogo Bencdykta“ (.t 1765), „Zwierzciadlo dla
ustanowienia dobrych ohyczajów“ (t 1765).
za Decia, Mart.
Ach.

Anenkletosv Anaklet

Aner,kór.D_J_UT,1.Amorejec v Hebronu, spo
jenec Abrahamův.

(111_141324. — 2. město levítů

v území kmene Manasse. l Par. 670,snad porušeno
z “DVD (Thanach) Jos. 2125

Anerlol.

Felice, n. v Římě15160,od 1575so

Kranista
sv. Petra,poodsmrti
1585 alestrinově
ůsobil jako
apclník při
přichrámu
angl kolleji,
1594 nastoupil na jeho místo jakožto komponista
při dvoře papežském , s. 1614. bAyl jedním z nej
lepších komponistů své doby,ssopolu s Fr. Surianem
za Dioklecianá. Mart. Raom. 27. června.
redigoval t. zv. „editio Medícaea“ graduálu z roku
Anege ge
(: neznám
An ng)hostředověké
německé
rýmovane
skládání
původce ze stol.
Xll., 1614 (srvn. R. Mali/or OSB.., „Die nachtrid. Choral
vnémž líčí se dílo spásy od stvoření do nanebc reform zu Rom“ 1901—1902).Ze skladeb A--ových
vstoupení Páně. Tex uveř Haim, „Gedichte des v šly tiskem „Sacrí hymni etc atnica“ (1596a1602),
Rom.
0. bř, SrvKalFl,
Acta119.
S.: —2.m
Martíusčč.ll,v 4—11,
až
8981,Nil/cx,
Caesareji

X11.“u.
Xlll. jahrh."
negray,
ben. klášter sv. Albina, zal. sv. Co
lumbem a král. Uunchramem. Prvý histor. známý
opat Bobenus kol 615. Klášter značně byl obdarován
Pippinení, Karlem Vel.
Karlem Holým. Ludví
Nábožný navšflvll A. zaaopata Hellsachara r. 818.
nekdota (z řec.avéxčozov_
— nevydané), tak ozna
čujínse tiskem vydávané sbírky starých, dotud ne
tištěných spisů. Takové sbírky vydali: . ,

„esponsoria“

(1606), „Madrigaalispirituali“ (1585)

nn as
a jiné.Srvn.
ócrl
VŘ190g.
—
nces clo/(zá
snadv Kirchenmus.
rpřed., _Iahrb
156F7,aplodnýc skladatel, rkol. 1609 b„i kapelníkem

při
polského
krále Zikmundašli“
do
1611dvoře
při dómě
veronském,
načež v Římě potom
v „Semi
nario
en naZkněze,
již
49
let romano“;
stár; :. asi1616 vysvě
vímĚě
jeho 5 sa
ladeb

uvádíme: „Madrigaly“20(1599 a 1608), „Diale o pa
Ant. Mu ratori „.A ex Ambroslanae bibllothecae sttorale al preseplo" , „Selva armonica“ (1617, mše
codicibus nunc primum eruta“ (4 svaz k) v Mi 4—6 hl. 1614), „Sacrae canciones"
6113 až
láně a Padovč 1597—1713a) .graeca“ (Pavie 68) a ]. Srvn. Haber! v Kirchenmus. jahrb. 1886
1709);nn0\é vydání obou sbírekAvvyšlo v Neapoli
717;6 v nich obsaženy jsou prameny k patristlce,

círk. dějinám a liturgice, 2. I:.dm.Martene
a
Ursuinus Dura nd „Thesaurus novus anecdoto

rum“ (5 sv., Paříž 1717), 3. Bern. Pez, „Thes a
rus anecdotorum novissimus“ (6 Sv., Augšpurk 1721

až 17294, 4.
Ch. Woolf,1 „242.graeca.4. sacra
et pro—
fana“
sv.,]. Hamburg17
a canonicis

regularibus S. Salvatoris evzulgata" (Bologna 1748

(4 sv

m1772—84),7.

C. Tischendorf,

až 1755Š'ím
6. „A. litteraria ex mss. codicibus eruta“
„A.
act prlofana ex Oricntc ct Occidente al
lata“s a(Liapsko
1855
'
ehleí,
(pouze
1 svazek,
Halle 1857),
9. .P. N.„A.
La gnraeca“
syri_aca' (40sv., Leyden

1862—7 ),

(vy
ve 4 c)seriích:
a) „Aryan d)
Sei-lese“
bensia"
„SemiticcSeríes“,
„ClassicalSeries“,
„M ,
(liaeval and Modern Series“; dosudvvyšlo více než
30 sv., Oxford l l,) 11. G. Morín, „A.Maredso

Anekt
v. Ane
lana“
(3 sv.,
Maredsosu 1893—
97—).
Anelli 1. (Angnuesllus, Anellus)

7. Neapole,

karmel., mag. theol., biskup accijský na Korsice

1421, .1441, zabýval se výkladem Lombgoélrdových

sentencii.
Har/er,
Nomencln1130906,)
810—z.
2.
lu dviík,Srvn.
kněz,
historik
ital.,
181
13 v Lodi,
v Miláně

1890;

prof. filosofie,

i11848v

obě

povstání
prtězatímní
vládym
ns,ké 1859
poslancemčlenem
v Lodi.
lsmýšlení
republikánského;
tím duchem nese se? jeho dílo „Storia d'ltalía dal
1815—1852 dále napsal„ Storia della Chiesa“ (na

indexu)a

Anem, Ílbl'.0-12- město ve kmeni lssachar, lPar

671';d1e]os.19t21snad
totožné
s Engannim;
jiní
míní, že to jest nyn. 'Anín,
sev.erozáp
od Dženínu
(Engannim

Ane podlstus sv., mč. perský, za Sapora upro

středestol. lV., MarttRoom. i v církvvi řec. 2.1islop.,
srvn. Acta SJ. Novemb. [, 445—522, Nílle: Kali-'

,.314

Anemurlum
v Cilicii.

(nyn. Estenmure), někdejší bisk.

om. 185. nm.. Anežka Česká. Obrnz J. Hellichn.

AneSíus — Anežka
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___Anesius
sv. mč.iii.
vAfrice,
břez z.na (Anesus),
Acta S:. .Martius
906.5 Mart. Rom.
mržv'útnsuwt nazyyají se v církvi řecké neděle a
soboty
v_elikono postu. kdy postu není. Nilia.,r
Kal.
!2

Anežkla'
1.Římská, žesv.,
úcty
v křesťanstvu,
veddt_iocházelazáhy
svědectví sv.takové
jero—
nyma (ep. 130 ad Demetriumeti)s,,chváia života je
jího ozývala se všemi jazyky ve všech chh.rámech “

,4 narodlla vychována.
sevvŘímě zzaváz
bohatýchsrodičů,
po
křesíansku
ala
slibem byla
panen
ství, a majíc věku svého 13 let, zaifiítia lásku Sym
tronia, který ji zato udai jakožto křestanku. Měst!
ský prefektangřemlouval ji a hrozil jí domem hanb.
byla jejíknevinnost
z
zrakem, po ymzachována
byla odsouzena
smrti mečem
(dle jině verse upálením). kterou statečně pod
stoupila za Diokleciana 304 (dle jinych za Decia
2—4951, nebo ještě dříve). Rodiče pochovali ji ne

daleko hradeb městsk' ch na silnici nomentanské.
ta sv. A--y ist)u vsak v doc ovavší se formě
podvržena. její hrob tvořil střed znamenitého coe
mctería sv. A--y. Církev slaví jeji památku 2l. a
28.1ledna v onen den památku jeí smrti, v tento
parn
mátku jejiho zjevení rodičům. čirkve vychodni
připomínaji_iejíp
matku
21. nebo
nebo
čce. (Ni/lu, pKalF
i, 79.ljmeno14jejíledna,
připomíná
se5v mešnim kánonu. Nad jejím hrobem dai císař
Konstantin V. na roshy své dcery Konstaniie vy
stavěti basiliku, kteráž i_estjedním z nejstarších a
ne'památněišich kostelů římsk'ch e chrámu tomto
Šíša se každého roku 21. ie na beránkove z je
li_chž
vlny

zhotovují
se pallia.
Acta Šír.litur
an.
larlígny,
NoticeSrvn.
historique,

“age et archěologitiue sur le culte de sainte Agnes
Žil , Armellim' lcimiterio di S. Agnese nelia

Obr. 186. Blah. Anežka Cesku. Obraz L. Soil-ze.

nenského konventu. est pravdě podobno, že svě

omentana (1880),A
„,ara'
de
Dliaociétien21900,3
L. a':
[(er-Lal persecution
Sainte Agnes
cení chrámu
a bene. l_ikce první
abatyše
vykonány
na podzimt
hospit
ítáie
sv. Františka.
dans la _lěgende et dans l'histoire [(1901)_.—
—Sv. A. byly

zobrazuje se s beránkem, jenž připomíná její jméno,
představenou
byia
A., ošetřovatele
chudých
a s almou v ruce. Srvn. Dz/zel, ikonogr.
. jehož
a nemocných
jejím pri
měním
sdružili se v duchovní
— . sv. z,Assísí mladší sestra svaté bratrstvo. Když potom
mroku 1238 hospital byl od
Klá , vstoupila 1212 v miadístvém věku 14 let ioučen od kláštera, z bratrstva právě řečeného
do lášttera v Assisi, :. 12541.6 iistopadu.
vslovutný oce
řádA.kříž
žovnikůses 7.červenou
hvě
eské, blahoslavená,
dcera krále Přemysla Nvzrostl
ou. Vtétn
odrekši
pokory názvu
Otakara l. a jeho chotí Konstancie Uherske, 71.se
býti než starši
t
1.238 dž dos ěla věku 16 let, byla zasnou abatyše, nechtělra jinak gnrenovana
sestrou.
o kv žádostí,
kázně klášterní
je pa
zviájejiz péče
dotazůa
které vznášela
bena mladému krl i Jindřichovi Vii., synu císaře trna
Fridricha ll.; avšak uzavření sňatku, o něž jednalo k náměstkůtn zapoštolským. Klarisky pražskě za—
se na dvorském sjezdě v Uimě a na sjezde v San
chov
ávaly pravidlo
Germaně r. 1225, zmařeno bvlo piklem vévody ra v
Assisích
původně jež
byinsvělFrhalntišekchudým
A. upravivšípaním
pra
bylo iřrněřenohlmístním okolnostem
kouského Leopolda Vi Z toho vzešlo prodloužíte vidlo to,a
nepřátelství mezi dvorem č ým a rakoousk ým
žádalabylo
za schválení
jeho že
u papeže
Řehoře
V letech 1226—1228král anglicky jintiřich llí. k ratiě když
jí oznámeno,
sestr sv.
KláryplXi,zale
arcibiskupa koiínskěhojindřicha z Moienarka ucházel
aí se k řeholi novější, od apo tolsk: Stoiícleniž
e o ruku Anežč'nu, než tu zase jeho nerozhod
ceválené, upustiila od svého mysl a zavedla
noustíiiaA
námluvy
byiy_přetrženy.
Po je
smrti
otcověman
za se
?)ravidio
novésveho1 krále O
tom, jaké“
lásce ntěšila
u bratra
Václava
i., vydalo
sám
po větším
zisku, než
hodnost
želky královy a ieskt rnů
nu Po přlkladu tety svě svědectví v listě k papeži prve jmenovaněmu, kde
píše: „Eam, ut verum fatcar, sicut coniugem et ii
Anežky,
abatyše
kiáštAě_rasvatojirskeho,
a
podle
betos
"et
universa
bona
dili
o
cunciis
ue morta
vzoru sestřenice své. Alžběty Durynské. obiíbivši
si život řeholní a lásku k chudobě, stala ezakia libus praefero in atfectu“.
rái přijíma radu jeji
tiateikou kláštera sv. Františka v Prraze a v něm ve věcech, o kterých v zátiší klášterním mohlo zralejí
přijala na sebe roucho „chudých uzavřených paní“ ' býti uvažováno než v hluku světa. i
pcžsky'
dvůr
podle pravidla te'hož světce. Duchovní štipení její dožadoval se někdy přímluvy Anež gap
my
v důleži
bylo dílo veiikoiepé, nebot skládalo se z kláštera tých jednáních s králem. Zachovávajíc přízeň svot.
mu
panen přísného řádu sv. Kláry, kláštera menších križovníkům s červenou hvězdou, přispěla k tom

42—

bratří sv Františka
pro chudé.
Předním zs kostelem
největšího sv.dílu,
žeaumohli
vystravěti
novýR.špitál
pomocníkem
díla byla hospitáiu
krá V.áclavl,
bratr Ancžčin.
Ducha
mostu
1252).
125_3
hyl jí dobou zármutku, neboť v něm zem řeia pří
Ke
slavnosti
chrámu
klášterního
papenž telkyně její sv. Klára, s níž byla mile obcovaia
ehoř
X. . posvěcení
pruop'jčii
zbožným
účastník
rostředkem
do
lsů,
a
se
životem
rozžehnal
se
obvyklé odpustky, _dávajezároveň plnou moc před
stavenemu provincie saské jan ovi z Pianocarpin a
ratr jrcjíkrál
Václav,
pochovala
ve svém
Tomášovi, jenž byl kustodem menších bratří v Če— iášte
V době
vládjehož
králetělo
Přemysla
Otakara
II.
chách, aby zakladatelku A--u zřídili za abatyši pa prořídraji zprávy o Anežce, dovídáme se' toliko, že
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Anežka — Anežky České blahosl. družina.

na její žádost papež Alexandr IV. r. 1259 ulož il

abatyši kláštera vratislavského, aby dala náležitě (z. 1270), sestrou S\. Ludvíka IX., sepsala franc. ja
1688, lat.
překl
Acta S:.A
Vl,u7Cange
798-—808).
_„
žlvot
této vzakladatelkyA(uvyd
v Pař.
opatrovati kostelní klenoty, darované klášteru od zykem
Ann, sestry A-.y Vr ce 1277 rozmnožil se : ne 6. sv., 2 Montepulciana (de MgontePolítiano),
4 v Gracciano Vecchio 7.rodiny Se niův, zal.
nad ní počet klarisekr(jejího konventu, když prvo
rozená dcera králova Kunhuta, tehdáž 13letá, spolu
“Montepulcianu kl. dominikánek, ehož vla před
stavenoou ažn _7r :' Orlamůnde
své 20.
a1317.
Mart
ovdovělá
královna
KunhutaK A--euuthekla Rom.20.db
sedesíti1279
pannami
podrobila
se řeholi.
roz.
vé\ odkyn
ně
M,eranu o"smrti svého manžela hraběte Ottona
se
dočkali,
aby syn
z hradu
Bezděze.
Ve jeí
věkuVáclav
74 let,II.z praopuštěťíh
nlchž 48 strbšlz z Orlamtlne 1293usmrtila dítky své, aby umožnila
nový sňateke svůj, potom kajic se ze zločinu svého
vila
v přísné řeholi
a řízení četného
sboru
sester, zal. kl. cisterciánek v Himmelkronu v Hor. Francich,
A Přemyslovna
obohacena
zásluhami
o ty,
jehož stala se abatyši a kdež i zemřela 1343. V po
Kristuživotní
sPáns pout
svýmidne
nejiznenšínzii
Impožisnzenovalu,v
ukon
čila
edeni věstech jest„ bilou paní“ rodu hohenzollernského.
jména je 1110v seznam 2svlěticnpřičiňovala se nej —8. Poítíerská, vychována sv královnou Rade
prve kr lovna Eliška choť jana Lucemburského, gundou, kteráž, založívši kl. v Poitiers, ustanovila
jlikol. 560 první abatyší e
; pam.
.133, z zraky,
ovzbuzena
jak vvrstevník
doby 13. května. Srvn Att
praví,
jež Éouc,
ospodin
různých tédobách
Anežka,llst pro křesťanské panny, počal
ráčil ukázati sytělem a hrobem ctihodné panny A-y,
pochované v Praz u sv. Františka. Avšak jednání vycházeti v Budějovwcich r. 1878, a trvá již na 34.
o to nedospělo ke konci. Také pozdější átráni
rok.
Podnět
v šel
oc panen
českých alistp
moravských.
Vidouce
laciny
měsíčník
„Ludínilu“,
e.st'
po hrobě a pozůstatcích_ těla v letech 16. —1
zůstalo bez výsledku. Žádost za beatltlkacl ob
pooěal cle úrady několika r)hrorlivých
novil arcibiskup Bedřich ze Schwarzenberka, zaklá kněží roku 1875 v lšudějovcviich vydávati dr. Ant.
daje se starobylou a neutuchající úctou svatoanež
v četných
dopisžech,
aby b
také
skou v Čechách, načež po kanonickém šetření de Skoědopole,
pro panny listžádaly
podobný
se vydáva
ádostem
10
kretem papeže Pia 1x. ze dne 3. prosince 1874 A. v hověno; prvnís
ím . Katolické dívk
sešitek v Čeechác,h
„Anehžky“ na
vyšel
1. le na
Moravě,
ve
prohlášena
Památka
jejimající
koná Slezsku, ano také v merice, u_vítálytento list ra
se
e2dne
'ezaznblahoslavenou.
Původní zprá\y
a listiny
dostně, samy za patronku svoji prohlásily blahosl.
vztah ke světizciaotištěny jsou u Pěrtze, Monum.
s.tr 596,
363; Eró
róena,Re esta str. Anežku eskou, navykaly nazývati se Anežkami,
dopisy a články hojně, saly „svůj časo is“
324n
11.str. 979,116
Pra zpsaly
menech ;Emlera,
d. č. 1—Řesgesta
Z latinské
legendy, av
sepsané
valné casu samy. Záhhy při ružil se k přisp va
asi r. 1328, známevjen úryvky. Česká legenda psaná telúm jisty učitel, „strýc Tomáš“, kterýž milým
knězem Šimonem z r. 524c ová se v universitní způsobem mravoučných doplsu humorem protkáva
n
'ch
nabyl
vážnosti, důvěry a lásky všech Anežek.
knihovně pražské. jiří Plachý hvydal r. 1666 ze sta
rého rukopisu „Životsv .cAncžk)“ ;orukopisu, jenž edle strýce Tomášeepodporovali časopis panen
sloužil vydání tomutov za předlohu,
ldma, ještě někteří schopni mužové samoukové s ne
(„Rozbor legendy o blahoslavené Anežce“, ve výr. malým zdaare m. — Brzy vyvinulo se mezi čtenář
zprávě zemské vyšší reálky v Telči 1898—99)do
kami
„Anežky“romáždéních,
opravdově přátelství;
poutích,
vozuje, že sepsánbbl asi na sklonku stoleti XlV. na
valný:
na pouti1d0naSv.
nebo na poč. stol. V., a česká legenda v původ shledávaíy a vítaly se mezi sebou Anežk ze všech
končin v astí českn-s-lovanských jako prítelkyně a
ním svém
zpracování
překladem
před— sestry. Blahoslavená Anežka Česká spojovala je
lnhy
asi z,r.
1325. l“že jest
Borový,
Blahosl.lat.Anežka
jako v ednu rodinu, že mimovolné přicházela
Česká vPosvátn
„Caso. místa
katolvnduchov.“
Eber/,
11.str. 427 1869,
nn str.
rý 81íl_nn.,
ev

mnohým
na mysl"silovaŽalmu44.:
„Přivedeny
panny
za
horliví
kněží budou
rozši
vítěznál, 5 nn. kajut, Život blah. AnežkyČleské Králi
m,
(nákladem Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje na řovatelé A--y dosvědčovanliLredaktorovi s dikem

r.1
Va —Nejstarší vyobrazeni blah. Anežky že časopis tento působí velmi dobře ve mládeži
nalézá se vbre\iář| kl. křižovníckěho dokončeném
ké. veO„bětavost
dívek pod
oremtéto
blahosl.
r. 1356; spatřuje se tu blah. Anežka, kterak podává žensk
Anežky
skládání příspěv
u napra
kl šter
svě
velmistru řádu křižovnickěho model kostela (vyobr. tice v Praze, apodporu nešťastným, na fundaci
vPam ..arch
.l. 1861, při str. 35). Podobbně
slovanské
p_annyve
chrámě
svatohostýn
brnývala
mi posilou,
abych
odpočinek
a po
a patrně dle tohotod vzoru kom onován jest tabu zaé-česko
lový obraz pocházející z konce

V. nebo z počátku třkebné občerstvení ducha zkracovat pro ty duše
dobré“ — tak napsal dlouholetý redaktor Skoč
XVl.
nalézající
v majetku
kláštera se
křizov
mi ve 12. čísle
ckéhostol.
(viza obr.
183). Zsetéže
doby zachoval
ještě do ole ve svém loučení s Anežkam
oníku 30. Tu čteme i slova chvalného svědectví
iedcn
obraz:
sv.
Anežka
ošetřuje
muže. dopisovatelkám: „Ze mnohých dopisů těch dýchalo
Pozoruhodný jest dřevoryt, jej nemocného
r. 1514 zhotovil
m
tolik uprimne víry a zbožnosti, tolik lásky a horli
jan Buršlrnaierl (reprodukci viz žna obr. 184). N vosti ke ctnostem panens kým že se mi leckdy slza
oč. XVkřížovnickýt
stol etí vytníaloval
jiří Heintsch
lášter
ipěkně jan
lunetové
obrazy pro
na unoříla milým dojmem.“ Redaktor mohl ve svém po
plátně s výjevy ze života blah. Anežky. V novější sledním slově říci: „Pracoval jsem darmo; n

době lzobrazílísblah.
Anežku:
(viz hách
živu za
mám
všechdobré.
výlo“
18,5) L. eitz 1881
(viz jos.rHelIich
861) 1876 Dítě
tiskodjinud.
atd., aCo
oavalzbývalo
jsem napoúčely
—Po zakladateli a prvním redaktoru řídil A--u ět
(prro
chrám
na Poříčí "v
Praze, 4.)reprod.
včasop.
„Vesv.ePetra
službách Královny“
l. 1908
Srvn.
roků
bohosloví
v Budějovicích
dr.r
Radla/m-Šit/ler, v časop. „Vlast“ Xll, 381—38
Budařrprofessor
, ord 1907
přešel tento
list v majeteko
4. Galardová 71.1603 v Puy-en-Velay, vstoupila nísace katolické pro dlecesi budějovickou ar ídí
1623 do kl. dominikánek v Langeacu, kde po třech jej Karel B lik, děkan v ernovicích u Tábora
Anežky eské b1.družína. S olek dam, schvá—
letech zvolena za představenouj 1698 byl započat
lený r. 1890vnltra.
kn. arc.Má
konsistořil
vřgraze
míni
sterstvem
zau
odporovatl křest.
Eroces
za příčinou
jejího
svatořečení,
1808
pa
ež katolické v chování česk' chl ívek a dělís
lus Vll.prol(1)lásil
zíÍ-j'reza
heroické.
Srvn.
b.ctnosti
—
ourtu,
3. abatyše
kl. Longchamps u Nogentu, založeného Alžbětou odbor liter rní, paedagogický a chudínský. sPrvý
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Anežky České blahosl. spolek — angariae
vydával ]UCF
od r.F1893
„RozhledyOdho
poor lidumilství“
redakce
r..C Vlka.
paedagogický
zařizuje nedělní besídkyé ro dívky škole odrostlé,
Spolek
vede
besídky
v
Praze
i
l
,na
jež navštěvují někdet
dÍVkĚllškolou Smíchově
povinné.
a několik roků i v Košířích.

samostatná odo

ižkově činí tak

Ve svazaku Družiny jsou

týmž účelem odbočky v Kutné Hoře, Blovicích a
Ěemovicích
Odbor chudinský
podporuje
domov“ dívekuučitelkyM
arie Brtnické.
— („Malý
mit t

s olek sv. Marie-A-nežky utěšeně, a to hlavně zá
suhou apaní
šlechtickýchpůsobení
rodů praž-
ských,
tšíěz $předních
ro blahodámé
své,.
o němž každoročn tištěnou zprávu v_ydává,vše
obecné
přízni avuznalosti.a
V přítomnosti
čítá spolek
10 konferenci
Praze ajejích
předměstích
a 10
v městech 3 místech mlmopražskych s bezmála 200
členek činných a 1800 členů přispívajících a dobro
dinců. Dle zprávy za rok 908 odporoval spolek
v témž roce 458 chudých rodin o 954 osobáchhná-
kladem4 42.900 orun mimo přečetné podpo/12"na
oděveech, přírodninácha

ubil.
cís. mě
a král.
Alžběty
zřídrinl
na
ampěženského
v Praze aSýlquO
ll
Dru žin
domov
pro
dívky, zaměstnané v obchodech, pis rnách a pod.,
ežkyreholnic1.1645
sv. sestry a(l„Algnesschšversatsern“),
katoL
sn (zaklada
a ro studu"ici dívky. kde se jim dostává za mír družiny
nější
plat ř dného
bytu a opaztření
Asyl vedou
se
st
111.řádu
sv. Františka
eSlatlňan
R. 190
zřídil při něm farář L. Seyvalzters olu s Družinou
Útulnu pro slepé dívky, která r. 1
stala se sa
mostatným spolkem a koupila od Družiny dům na
Kampě. Asylpse přestěhoval do Vladislavov ulice
č. 12—11.Starostkou spolku jestj. ]. Kristina něžna
ze Schwarzenbergů, kurátem a původcem Družiny

eské Šauer
blahosl.
spolek,
jestIIšk.žkryadačjosef
z Augenburgu.

telka johanna
v 'chověAosiřelých dívek; .
ícr.k
potvrzeníBiscovzá)ll
dosáhl ak 1810
Dominika,
zal. 1634
Puy, schvál.218216.
870
kHenny
v vMilwaukee,
schvál. — 3.zavl.
1, má
tiliálk vNov. Yorku (dům pro ném. vystěhovalce)
a v olumbii. — 4. školské sestry vsev. Americe..
jež zal. 1874 P.Ki(.ašp Rehrl ze Solnohra
_

Anfossl
1. Filig
v'l“aggiš,měOdl
en.
vik. řádu,
181 mag.l„sr.Palatii;
im 1882514

neboli
.
yl rozhodným
hajitelem
práv církvelširoti
„Spoezleksv. Marle--Anežky pro dobrovol kanismu
a novotám
revolučním;
:p.
itesa ga12511
della
nou péči o chudé v království českkém bolla Auctorem fidei in cui si trattano" le maggiori

založený 1876vrvoce blahořečenínejmladší
tronky české zásluhou P. ]osefa Vešte,čky knga:
řádu křlžovnického v Praz
aze, dle vzoru spolků vín
cenciánských pro ženy katolické. Účelem spolku
jest,
příkladu k blahosl.
Anežky
a sv.
Vincence
zPaulapo působiti
duchovnímu
blahu
chudých,
od
pomáhatl hmotné bídě jejich, a napom
lk po
svěcení členek spolkových pěstováním skutků lásky
křesťanské, jež jsou: týdenní osobní návštěva chu
dých bez rozdílu náboženství a národnosti; pod
porováni jlch potravinami, oděvem, tOplvem l pe
nězi; povzbuzování jich knábožnosti a mravnému
životu, udílení rady a útěchy, působení na dobré
vychování dítek, zaopatřm ání nemocných a sirotků
v příslušných ústavech a p. v. Pro tředků k do
sahování těchto cílů nab' vá spoolekt sbírkami čili
kollcktami mezivlastnimi lenkamí, příspěvky účast
níků a doh rodincú, odkazy a jinými dary. Spolek
skládá se z menších kroužků odbočných, tak zva

ných „konferenci',

questioni(Řím
che1 hanno
agitato
in questi
Chiesa“
0,3 sv.),
„Motivš
per cuitemBiFla
il
A[ntossl] a clreduto di non ptoere aderire allFe
qua_troproposizion gallicane" (t. 181 sv.), „La
ragione e la fede m collere con F. C[arr gal per Ia
sua dissertazione sulla lege del divorziotig(.t 1814)
„11 revisore riveduto, riposta alla revlslone del
opuscolo intitolato „La ragione e la tede in col

3,

lera“1„L'uomo

politicoreligiosoo sia la_

cattolica religione consider ata nei

uoi rapporti

colla clvlle societá““(t. 122), Pa
„La
benl
ecclesiastici“(t.1824.)—?.
sqrendlta
u,ale deí
sla
avený
operní skladatel. u. 1727 v Ta giu, dirigoval vlaš
skou operu v různých městect evropských (také
v Praze), vrátlv se do vlasti přijal 1791 místo ka
pelníka při chrámu Iateránském. Pocházzí od něho
řada komposic církevních ( 2 oratorií, 2 kantáty„
mše, žalmy a j.),:
7.
mě.

Anfosso(Antosslus, Antosso) Domini

n.

z nichž jedna každá má vy

cu tu
vráTan,kgiu, „kanovník acrarum
v Burgo,rcliquiarum
učený theoloFa
(Brescia 1610), „Consilium, seu responsivum de' 1m—
munitate eccleslastlca“ (Bologna 1636), vyd akta
s.yn
A"albenpsk
Angad
srna asv. OSB, abatyše kl. oročrského
sestávajícízpředsedkyně, mistopřessedkyně, d\ou (Oratorium) u Beauvais, dcera hraběte Roberta,.
jednatelek a spolkové pokladní, kteréž spolu s ře majordoma Chlotara llí., patronka Beauvaisu, 2.
tknutý svůj místní obvod a vedena jest ředitelkou,
jednatelkou a pokladní. Koníerence scházejí se
každého téhodne k poradám o svých záležitostech
stanovami vytknut' ch. Správu pak spolku celého
obstarává prcdse nictvo vždy na čt let volené,

ditelkami
tvořídní
„s urávn
radu" , ježkonferencí
schází se pražských
aždých čtrnáct
pro
jednávám věcí všespolkových. Mimo to koná se 113153695,pam. 14. října. $r.vn Atta S:., October li,.
Miamale
(Ankamalai),
sídlo
Chaldeů
v Malabaart bisk.
Z bisku
uůp sjedno-
v niká
čtyřikrátdo roka „valná hromada“ všech členek cenýc
spolkových, a to ve dnech stanovami určen
Abraham potvrzený
z. 1597,
v první neděli postní, druhou neděli po velikonoci, nástupcem
stal se |papežem
.
z S. 1565,
]. Později
byloehož
bi
pový
v den sv. Vincence z Paula a o svátek Nepos kvr— skupství přel. do Cran anoru (v.t . al
!__.

néného
Panny
Marie.zprávy
Ve valných
dách
po gočetí
ávaji se
zevrubně
o stavu hroma
a čln šeno na arcib. Zadarciiskupa Frant.aGarcia
1641—1659)
schismatu
se odpad
ao v lunii.
200R. 18872lřlk
zeny
pro přía
nosti spolku i jednotlivych konferencí za uplynulé jen
právěo dobí, oznamuji a sch\alujís ediležžitější slušniky syro--ma|abarského ritu dvavikariáty, k nimž
výkony0správní rady, jako na př. jmeslřnvání čest 1896 přibyl vikariát třetí; tak že nyní jsou vika
riáty tři: Trlchoor, Ernakulam a Changanachery.
ných členů, zřízeni nových konferencí a
a
ang-_arlae odvozeno od slovesa angariare, řecky
nají
se duchovní
přednášky
řečníků,
ktomu
požádaných.
Členk, odkteré
veddpředsedkym
nec1 svrc
rchu d„agcf'ul, což znamená tolik ako nutiti, \vdirati,.
jmenovaných přijaly sv. sv tosti, ohcovaly spolkové
robotovati,
jsouc poštovní
vlastně původu
perského.
mši sv., síouženě v křlžovnlckém chrámu sv. Fran totiž
sluli ,jzdní
poslové
královštíVPeersii
angari

Žperskyká zfsáti, ankárat: psaní,.
tiška
Assisise vvalné
Prazehromady,
jako chrámu
aspolkovém,
zúčastnily
nabýva]
moca (řec.čyvagoz,
ných o,dpustků jimiž sv. Stohce apošt. spolek list), akterým to poslům kr lovským musil aždý
sv. Marie--Anežky při založení jeho zvláštním bre poddaný poskytnouti pomoc a služb(kuoňstvo,
od'stvo, lidí;,
tak že poskytnutá
tato
mocslulaa.
a služba
kr lovským
Slovotěmto
toto
vem vyznamenala. Z nepatrných začátků vzkvetl kurýrům
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Ange — angelí ecclesiarum

pila do 111řádu sv. Františka a kála se přísně
oklesků v mládí s áchaných. Veliké utrpení
povinen _pánu sve mu konati. Tyž význam mělo tě esné i duševní dov ilo jeji mravní očistu. Do
slovo to i ve středověku. Kd
dyž pak místo roboto stalo se ji mimořádných milosti a zjevení, jež zpo
vání odváděny od poddaných určité dávky a po
védník
její, františkán
Arnold,
napsal
S.:
_lanuarius
1,1
).
yla (vydp vl Acia
nno
plátky,
1'tytošwlqpatk
adávkža do roka,
Tyot apo
platkya slul
d vky
odv d ly seyčtyřikrá
to
cence
blahoslavenou
prohlášenad
1 SpSvátek
bře121.
na.za—
3. Merici sv.,
zakladatelka
řádu
o suchých dnech, tak že“1tato doba čtvera suchých 30.
dní sama obdržela název a.
_ bot čtvera su
\'olršilek,
"
1474v
Desenzanu
u
Gardského
jez.,
chých dnů, tedy v čas a- e (a ovšem ttěž v sobotu :. 540v Brescii, kdež od 1516 věnovala se zbož
ností a lásce blíženske, 1524- 25 podnikla pout do
Eřed
sabb.udělovati
„Sin
tientes“
— svě
a na
zem,ě na níž oslepla, na zpáteční cestě pobyla
ílou neděli
sobotuismrtelnou
přikázáno- však
vyšší

přešlo pak 1 do práva římského, kdež znamenalo

mtubo
tua jiné služby a závazky, jež byl poddaný

cení (Ponetííic.Rom. „De ordin. conferendis“ ), tak že krátký čas vŘimě, zal. pak v Brescíi družinu panlí,
se (v.
dlet.).patron
sv. rohlášena
Voršily zvaly
„Voršil
kami“
A.obky
yla svě
1768
za blahosla
měla-lis ejvyšašžlsvěěcenl udělovatai mlmo tento čas jež
sutdtřbe
a, ay jenž
k tomu
Apo
štolsbiloa
á stolliceždopo
dala zvláštní
indult,
nazývá
se venou, 1807 za svatou. Svt tek 31. května '
Angeler, učedník sv. Cyrilla a Methoda; po
buď breve extra tempora 0nebo dis ensaiio in smrti sv. Methoda spolu s jinými od chhln a

an

a.Denisp stu tom

ublskupove rakouštoí

vězněn,odebral
načež se
za do
Dunaj
vryvedenr.886
A. s dru
udělovalti na základě takulothtpětiletyoch (12)a
svými
Bu har,
kdež byl laskavě
přijaty
presbyterátu
inclusiv
ve, dispense
a
směysluz,že
mohou naazákladě
této
(podobn
jako na a hlásal tam víru Kristovu. Církev bulharská pri
základě breve extra tempora) udělována býti vyšší pominá jej V
usedmera
(of r'íylm ř—rrágrů/rml

svěcení jenom v neděleaasvátky, a to dle roz
hodnutí posvátného Sboru koncrlu z 20 dubna Srvn. Nilla. K
sivýlch,l
památkumel..
koná 7.
el
,qul ují?
cuusots
., červce.
střelná
r. 1782 15. ledna 16%, jakož i dle rozhodnutí sv. apoštolu
posvátného Sboru 0)řad0\'éh0 z 12 listopadu modlitba k sv.l'anděln strážci.Ějiž S\. Vincenc Fer
1831 a 18. května 1883 ve svátky podvojné, které
=.
buď až doposud zasvr.cenými jsou nebo dřiv
svěcenými byly. Aby v jiný než takovýto svátzek
vyšší svěcení dovolenL uděleno býti mohlo, k tomu
bylo by třeba vyžádat si speciálního indultu Apo
štolské stolice. Podotknouti sluší ještě, že zvyk
proti příkazu zákona v tomto směru zaveden byti

nemůže,2.jak
papeže1Alexandra
III.
(cc.1
3. vidno
X „de7.prohlášení
temp. ordln.“
]. ll.), kteerý za
vrhnuv takovýto v Anglii a Skotsku zavládlý zv
nazval jej „consuetudo penítus improbanda' , o
loživ, že jak biskup extla tempora bez indultu pa
pežske'ho ordinujtcí, tak i kleríkové takto ordino
vaní mají býti ipso facto suspendováni. (_Censura
tato jako censura latae sent. nyní po vydánikon
stituce Ap. Sed. více neplatí). Toto breve extra
tempora, jímž Ap. stol. udělovala indult k dovole
nému udělování a přijímání svěcení mimo oněch

rerský (z. 14119)v kázání 0 sv. Michalu doporouči

posluchačům, aby denně ráno a večer se ji modlili.
O
odpustcich, jimiž jest obdařena, v. Btnnger,
Ablásse '3 (1
sv. OSB
bisk. auxerrský
v 1x. stol.
(z.Aknoelelmus
828),rrodem
z Bavorska.
_Připisovanájemu
báseň ke cti Paschasia Radberta jest dílem Engel
moda,
biskupas
Act
cla S:.
julius sloissonskěho.
20.

Pam. 7. čce. Srvn.

Angelerlo (Angellerlus) Řehoř,

kapucín, 71.

v Kalabrii,
:. v Nea
166, (Neap011651),
„11pretioso „D
Be
soro
del sangue
díaopolí
Cristo“
praeparatione catholica narrationes septem, abunde
denarrantes tabulationes atheorum, entilium, he

braoerum,
Mahfidei
meti,
haereticoruml,
et
catholicae
veritatem“
(t. sc ismatícorum,
Angelettl Karel Ma
0. Min.
683Obs., u. 1706
ve Florencii, žil vkl. v Perugii, -. 1752,- .r.p„Asserta
theologica ad mentem subtilis ]oan. Scoti“ (F

šest
sobot Ěvýše
uvedených,
dáváno
řádůma
ěkterým
kongregacim
(nabylo
př. nejčastěji
jesuitům,
františkánůtn pro Indii a Bosnu, praemonslrálům); 1739), dokončil dí102„Chr nololg7iahistorica-legalis
též alumnům pražského semináře uděleno privile seraphíci
Nomencl. ordinis"
lV3 (1910), 139,gigm 2). Srvn Hurter,

%ium
pa eže ]us.
Urbana
16. kalář
ngell
ba
theol.,1. Balrtol., :p.dominikán
„Examen neapolský,
confessariorum
reznator. bullou
1640.(flicmer,
ecc Vlll.
5 .,ze dne
: arri,

Tractatus canonicus de sat ra ordinatíone 1. 54 nn; ac ordinandorum, ubi primo de saeramento gene
Krdrl, Kardlnál Harrach
S.)
Tpcl.
ratlm, deinde singillatim de sacramentis baptismi,
Annge ve vulg. judith '2'“-'(„Holofe
pri contirmationis, extremae unctionis, eucharistiae,
deque missa multa necessaria ad communem
Cilicie“); řecký text jména toho nemá; nepoch)bně omnium íidelium salutem more dialogi disputatur“
identické s pohořím
s mons, (Neapol 1583, Ben. 1583,
C„onsolatione de'
penitenti“ (Neap. 1574,
. Srvn. ne'/il
“Ag,-mm, nyní Erdžiás) v appadok ii.
Ange de l' Fra nt. 'aL e Frant.), malíř Éclrard, Scriptores ordinis npraedicatorum,
enAngelis) Frant. An
vSor
z Ann
nec) v Savojsku, „. 1675nodebral se do Bo
logny, kdež byl žákem.G M. Creespiho; obrazy rentu 1567, vstoupil do Tov. ež.1583, 1602 odešel
do
missií
indických,
1604
o
ebral
se do Ethiopie,
jeho nesou ráz bolo enskě školy, pěkná pozadí
kdež
působil
horlivě
až
do
své
smrti
1623.
Sr .
krajinářská připomínaí Fr. Albaniho; 1735 vstoupil
Barker-Sommcrvagell
[, . v Castro.(degli
Angeli)
do řádu'sv.
Fiíppaká, erejského,s
6v 'lurině.
ym S. j.,
1567
Giovanni
na Sl
111g
prý dcera 175
knížetve
Vladi ]ero
slava ll. (potome krále toho jména l.,
—7113), cilii, vstoupil 1585 do Tov. jež., od 1602 působil
zbožně byvši vychována, podnikla pout do Svaté
jako missionář
v japonsku;4.vpros
prgnásledování
pod
smrt mučednickou
1623.
země, vstoupila doř karmel., stala se převořiší; stoupil
.dioec. v Angelo
vrátivší se do Prahy, !.žila v samotě až do smrti své
táhl k horám velikým A., kteréž jsou nanleesvé
„straně

angell ecclesiarum—_ andělové církví, název,

6.
červce 1220.
o jejím Srvn.A
životěA',(Balbm
Mis
cellaneal
4, 28)Zprávy
jsou záh.adne
cla s: julius
starélV,
cirkvi
označováni
biskupové
11,350- ání-z. Církev vítěználll, 107, Kulda. Círk. Lílmž
ist veccl.
c. 23).
Název tento
založen(Šoham,
na Zje-l
vení sv. Jana |, 12 nn, kdež sv.jan ve \idéní zři
rok Foli
IV, 2.—2.
71.1
ve
u, s. 4.7.Foligna,
ledna 1309.blahosl.,
Byvšl \;,(lova
v mladlstvém
7 zlatých svícnu a uprostřed nich Krista, který
věku provdána, oddávala se plnou měrou rado drží ve své pravici 7 hvězd. načež se ]aanovi ta
vánkám světským. Ale po smrti svého chotě vstou jemství 7 hvězd a 7 zlatých svícnů vyloží v ten
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smysl (v. 20), že sedm svícnů je sedm církvi a ač pocházel z rodiny zámožné a hned z mládí vy
nikal uměním, z touhy po životě dokonalém ystoupil
sedm
hvězd
že jsou
církvi
těch,
kterýmžto
andělům
církvi
Jan andělé
po
2 uložen
ni Páně
piš
Benediktem
žbyl bratrem
stejnéhosvým
s ním
smýšlení, (r:.a511386),
roku 1407 do
(cc.2 , 3). \'ěkteři sice rozuměli anděly těmi buď jsplolus
cirkve samotny nebo skutečné anděly, jimž péče klášt. dominikánského ve Fiesole. Odtud byli oba
0 C1
irkve svěřena; av ak dle obe cneho a zajisté bratři posláni do Cortony, kdež strávili léta novi—
správného výkladu rozuměti jest jimi představené ciátu, načež 1409 složili slib řeholní. Není známo,
cirkvi čili biskupy (tak již Augustin, Epitanius, zda i potom ještě v Cortoně setivali, nebo zda
Beda atd.). Zovou pak se biskupové anděly, pro vrátili se do Fiesole. V tomto poslednim případě
tože podobně jako andělé vůli Božl lidem maji prožili spolu těžké nesnáze,_v nichž se klášter
zvěstovati a stádce sobě svěřené chrániti a vésti tiesolský ocitl, stoje pri papeži RehorovnXll kdežto
(srvn. Mat. "I, 7, kŽid. l. 14). bymbol hvězdy uka republika florencká uznávala Alexandra V. a uznání
zuje na jejich úkol, aby svatým životem \ěřicim jeho chtěla provésti i mmi v celém území. Domi—
zářili a v bouři života jim cestu ukazovali. fpr/:.
nikáni tlesolšti obávajice se násilí utekli se do Fo
Angelica, abatyše kl. Port- Royal, v. Arnauld. ligna, kdež setrvali do 1414, načež přesídlili se do
angellce, tak zván byl oděv řeholní, jelikož no Cortony. Teprver. 1418 směli se zase do Fiesole
sitele upomínati měl na povinnost vésti život an vrátiti. Tehdáž bohatý kupec llorencký odkázal
načež jali se klášter opravovati a
dělský e(vita
ronym
..7)angelica,
Srvn. inu carne
Can sinse carne, sv. je. okrašlovatif. Při tom řipadla veliká uloha A-o-vi,
Angel ca summa casuum, oblisbená ve středo jenž ve Ficsolc pobyl 18 let (1418—1436). Zt

doby pocházíhpřekrásný
eluus přiruškaarle
v
věku
protizpovědniky, kterouž sepsal An Marie“
ro chrá maMariaobraz
Nuova„Korunování
ve Florenci Panny
(nyní
g Angelica, knihovna augustiniánů v Římě; za— v obraz rně deglimefizii ve Florenci). Nahoře _upro
ložil ji P. Angelus Rocca, pap. sakristán a ti.t bi střed skvouci záře v oblacích sedí po pravici Kri
skup tagestenský (11.154
X)
nměž ob stově P. Maria s korunou na hlavě, po obou stra
drže la knihovna svůj n5áze Byla rozmnožena
nách jsou překrásné skupinyb|_anděln dilem hudou
bibliothekami, jež nashromáždill kardinál Noris
cich, dilem
(vizto
níže apak
se
jesttančících
na každés
traně 188),
22 světců
světic
Passionei, jakož i kanovník Lukáš Holstenius. Nsynai skupeno
jest majetkem státu.
á svou vlastní budovu většinou ze řádu dominikánského. Z téže asi doby
(Piazza $.Agostino 8) a obsahuje asi 150.000sva
az., jest také asi triptychon „Poslední soud“ (nyní
mezi. nimi mnoho vzácných ruko plsů (98 orient., v Berlíně, vlz střed trlptycha na obr. 189). Když
zo de Medici darovali do
127 řec., 2343 lat. a ital.; katalog jich vyd. Nar r. 1436Cosi oa Lorenz
ducci 1893).
minikánům fiesolsky'm bývalý kl. Salvestriánův S.
Angelico,Fra Giovanni, da Fiesole (svět Marco ve Florenci a dali klášter i kostel velikým
ským jménem Guido n. Guidolinno di Pietr da nákladem přestavěti, rozšlřitl a vyzdoblti, tu na
Vlugello), ». 1387 ve Vicchiu v provincii mugelolské; skytlo se A--ovi nové vděčné pole k bohatě čin

Obr. 187. Angelica: Zvěstování Panny Marie.
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nosti umcělcckě; jeho ruka ozdobila nejen chrám,
ale i chodby, Síně a jednotlivé celty klaštera mal
bami nevšední krásy. Z nich vyniká zvláště obraz
„Ukřižování“ (vizo obr. 190) v síní kapitolní, nej
krásnější snad dílo A-ovo. Obraz tento není my
.šlen dramaticky, nýbrž jest pojat citově: líčí totiž
bolest jednmlivých světců nad utrpením Páně, jak
.se A-ovl asl v jeho visích jevila. Obraz e,nto
jehož postavy jsou v životní velikosti, zaujímá
celou jednu stěnu síně. Kristus na kříži jest upro
střed, vlevo a vpravo jsou oba lotrově. Madonna,

vlevo
kříže stojící, .umdlévá
bolem,
i jest kříže
pod
pírána od
svatýmlž
Po obous
tranách
.stojí nebo klečí svatí učitelé církevní, zakladatelé
.řádů a 'iní 5\ ětci jakožto representantí lkající
církve.
chodběP.znázoirnil
způsobem
překrásnýmklášterní
A. „Zvěstování
Mm
kP
M rli
sedící v renaissanění logií přibližuje se pokorně
.anděl nesoucí blažené oselství (viz obr. 187).
V lunetě nad vchodem () síně pro poutníky užil
důmyslně varlanty motlvu učedníků jdoucích do

sv. Štěpána a sv. Vavřince. V té době převzal A.

také v malování kaple mariánskěv dómě orvriet
mŘ1452
stal se A. převorem kláštera tíesol—
ského. 2 v imě 1455 a pohřben ve chrámě S.
Maria sopra Minerva. Na náhrobní desce spatřuje

se postava jeho a tento nápis, složený prý papežem
Mikulášem V.: „Non mihi sit laudi, quod eram
velut alter Apelles, sed quod lucra tuis omnia,
Christe, datam. Altera nam terris opera extant,
altera coelo. Urbs me, ]oannem, Flos tulít Etru

riae'
Pro byl
svoji
skromnost
a neúhonnost
nazýván
„il zbožlgost,
Bea
oandělskou
čistotu,
která
Az jehoprovanuta
maleb zatří,
ob hulbokou
ržel příjmívrou,
Angelíco“.
Díla A-ova
jsou
vroucí

zbožnosti a úchvatnou nadzemskou poesii. jsou
tzo
místrná svatého
díla nejenni
umělce,
bžoněho
mni velikéhodíla
nejen nýbrž
promyi
šlená, nýbrž promedítovaná._lenešeně idealy své
dovedl A. podávati s nevšedním půvabem: jemné
tváře jeho postav jednak září nebeskou blaženosti,

jednak
zase naplněny
jsou jeho
všemipostavy
odstíny jsou
tiché buď
bo
esti účasti
a útrpností.
Emaus;
totiž zavital
dva dominikšínry,kterak
.Spasitelc,zobrazil
aby k nim
(\izo
191). zvou
imo v nadzemskký klid pohříženy anebo pohybují se
to pra vaAl . i pro jiné chrámy ílorencké. Roku odměřeným rhytmem. K tomu pojí se obratná tech
1434 oczdobíl nákladem tkalcovského cechu florenc nika a skvělý kolorit. Koncepce. komposice a tech
uA. v podivuhodný
[_A.jcst
ideálemoj křesťanského
umělce. Srvn.soulad.
E.
kého malbami
tríptychon,
jež sen
nalézáěnm
se nyní
Uffi nika
zíích
florenckých.
Spaatřuje
uprovostřed
trůnici Madonna s Ježíškem a kolkolem 12 hudou
1859), 7 u.Blabla,
„Beato
Fra
Giovanni
Ange ico da
„Leben
Werke
des Fra
Gíov.
Angelica“[Šašezno
vcích
andílků
nadzemské
kíMídlechuvnitřa:
D11895,
S. Beirul,
„Fra 010 .An—
sv. jan
a Marek,
zevně krásš;
sv etrna aM
a.rek Slá
olán gelico. Sein Leben und seine Werke“ (1895, 2. vyd.
A-ova
po celé ltalii.
pov
byl
do růzšířila
tma od sepeapež
na.,lVR.jeí1445zapobytu
1905). [(u/m,
d. MalGesch. d. Malereí 1,409, Muf/ler,
svěho ve Florenci b Isobě o líbíl zbožnézho mnlcha Gesch.

nelícus
O. S.
Fr. Ref., della
pro
rumělce.
Nástu ce
ugenůvA. Mikuláš
rovněž
A--ovi upřímn
nakloněn.
vyzdobilV.mabilbami
dvč vinciá
řádu,: 1.leMilánsk',
692, .rp.„ lstoria
cronologica
...
kaple ve Vatikánu, jsou to: „Caapeella del Sanctís provincia dí Sýr-ia e terra santa, di Geru
lpsroššessí tatti in quella dalla rellgione
simo
jež byla pohříchuk
pozdějizzbo
řena, Sacramento“,
a „Capella Niccolina“,
ježr tre kamí
A-ovýmí con li telcílcí
rancisco
1219“ (překl. ze špan.,
Ben.com6i9ncíandodall' anno
stala se jednou z ncjznamenitějšich spamátek umční seraflcad
\.„Sgovina„m ler,
.malířskěho. Jsou tu znázorněny scěny ze života Nomencl. W3(1910), 558—
(světským
Bartoloměj
Preatusl),
půsolbil
dlouhý
čas
jakožtojmlektor
theologie;
:. 1760,
J). „L'uomo
addottrinato nelle piů considerabili erudízione
ecclesiastiche concernenti la materia dei Sacra
menti esposte metodícamente con varle dlss. sto
rico--dogm_atlche e con una dovízíosa notizía dell'
antica e piu pura disciplína della Chiesa“ (Verona
17
sv.), „ 'arte magica dimonstrata“ (Ben.
1751). Srvn. Hurlzr, Nomencl. lva (1910), 1372.
Angellcus (codeex), řecký unciální rkps. lX. st.,
zvan
dle
knihovny
Angelicy (v.ot.), v níž se chová;
ob; uje částNZ(Skut.a—Žid.113lo

nngellcus doctor _sv? Toomá_šAkvinský.
Angelíkové 1. sekta, o níž se nee'dřívezmiňuje

taníus (Haer. 60), jmeno jejich o vozuí některí

0 ud, že jejich přívrženci anděly pok ádali za

2,03
tvůrrce světa, jíní odtud, že A. vychlouball se žl

volem andělskémuůodobn ým, jiní posleze míní, že
zvalillse
za Mesopo
tam —tak
2. dle
ně ksl la ysvéhokAngeliny
řsk y rád pro
kněze a
laiky, založen byz. císařem lsákem Angelem 1191,
zvaný jinak take „řádem sv. Řehoře“, „zlatí
íři“,
„řád Konstan tínův“ z tohoto názvu soudili n kteří
mylně na založení onstantinem

Angeliky
Andělsk
n.y matky svě) de
Angelina v.
1. de
Corb apan
an. (dle

Marsciano,

blahosl bzaakladatelka rádu, 71.1377

v Monte Gíoveu Orvictta z1435v eFoolígnu. Po

krátkém
manželství vstoupilaFolIg-nu
do 111.tercíářky
řádu sv. Fran
tiška
a slou
pod
klausurou, z čehož 1428 vznikl trvalý svazek ře-

holni.á$v
át.ek15č_c.en22.pro.
Obr. les. Fra Angelica: Andělé.

2.poeSl

ská, blahosl., klariska ve S oletě, z. 3. čna. 1350.
Srvn Acia Sr., Junius V, 5 — 1.
rbs
dcera jiřího Arlanlty, vladaře albánského, příbuzná
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Hurts/, Nom “'3 (1910),357. — 4. Barbarinus,

zetského
knížeteEugean.
ivana Crnojevliče,
horlivého(černohorského)
katolíka, jemuž papež
(14133
entis et naturae
1447) svěřil hájení cirkve proti Turkům Provdala xp. „eAristotelesredivivus
ontra
issta “ |n(Catanae
1741). s ste
rvn.

Hurt:

Nom 1V3(1910),1

—5. Be

ardin,

„e za vladaře
(dcspotug
srbského
Bran karmelitán v XVIII. stol., mb 9Praelectionres isa o
koviče,
jenž ustoupiv
p emoci
turecké,těpána
vystěhoval
se s manželkou A-Ol a se
m syny jiřím &
1ico-canonícoSrvn.ital. urtzr,
1-1
,
. -|ega|es“.
Dominik,
historik, om.
71 1675
v1Lecce u Neap., ka lan pap. vojska; Ludvvik XlV.
jmenoval
jej
svým
historiografcm;1pozdčji
byl
ka
novníkem ve svém rodišti, kdež 171.8jeho spisy
týkají se většinou místních dějin — 7.
lip,
kanonlsta, n.
vCanteranu u Subiaca, prot.
kanon. práva na Sapicnzc & později v řím. semi

janem
do Italie.
Po jeho
1447odebrala
A.
do Srčmu
a usadila
se vsmrti
Kupinovu.
Po smrt isesrb
ského \ladaře Zmaje Vuka (1485 n. 1486) by18 A.
nějaký čas vladařkou srbskou Razila své peníze
zlaté i stříbrné, jejichž lic nesl obraz šeji a rub
obraz
obou
synů anenský.
jejií.ch VZKružedolu
rémském
ná
lř110Ž118
klášter
Z. 1516. V paměti
roda srbského pripomina
se jménem „majka

“památka
jakoSsvě
tice
koná se Šgiíčce
l'Vz'
'Iu, Kalřll,
746;2/(ulda,
Cirkevní
rok IV,
„. An
1 elinlprof.1. A132.IS.
homileti kl.,y
lsllHé
gvŘimě,z
regoriánský8 9univer
2; .rp
ÍLezio i di elo 1usenza sa

cra“ ( im 1892. „Storia
della vita del
. Carol

Qdescalchil
es u“ (t.1 della Comp. di
„De avita
et moribus Barth.
cca
card. “ (t. 1859).Srvn. [Iur
fer, Nomencl.

111.2(1895

1466.—

provedl řadu prací ailego
rických a náboženských;
z nich 11ejznamenitě'
kolosálmsocha,
Na šijest
ože-n
\; Nea nai
ství“

ampo Santo

"Angelis
Alex
er S.]., de.ev1.
eSpoletu
1562,3vstoupil do Tov. jež.
1.181,byl prof. filos. atheol.
v kollejl římské, z. ve Fer

'e1620,
. „ n astr olo
gosucon ctores libri quin
que“
Antve ( ím
1646)1615,
Srv "11176,

aber-Sommervogel,1,

— 2. Angelus,

0. Min.,

..na „Lux desiderata

ad

intelligendos psalmos et

cantica“(
Hurler,

.Srvn.

Nom. 1IV3 (1910),

464.— 3. Auguustin,

u.

1606, kleer. reg. kongr. so
mask.,
na říms Erof. fil. a theol.

logicae de Deo clare viso,
omnia scientc ct nos prac
destinante ac omnia cre—
ante in summam contra

ctae“(Řim 664), „D Deo
ut trino et incarnato“ (t.
,
omologia seu
-consensus historiae eccle
siasticae cum ss. canonl
bus, conciliis, epistolis de
cretalibus, bullis seu con
stitutionibus summorum
pocntáflcum“ (t. 1666), „De
usu(t. opinionis
pro
beabiolis“
667). Srvn.

Oh'. 159. Angelino: Poslední soud.

ťia-„o?
GENES—__.
Cu...
_8.
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rum“ 1347—1476, jež vysi. C. Corvisieri ve „Fontí

per la storia d italia“ (Rím 1.890
an elologie, učení o andělech, jest částí věro
uky Viz
atolicke'a,
ření.
či. "jež
dl.ě se pojednáná v oddílu o stvo
elomus n.OSB v Luxeuilu, spravoval nějaký
čas š olu palatinskou, z. kol. 855, jeden z nejlep
ších cxegetů oněd v; r). „Commelnt in Genes im“
(hl. dle sv. Augustina se zřetelem keesmyslu mo
rálnimu; uvadí překlady Theodot., Symach. a Aquil.,
aby ukázal odchylky jejich od překl. alex., přihlíží
také k tradicím
židovskym
' vyd. Pts vseu
Thes.
anecd.
noviss.
l,
43—
238, „Enarrationes
Stromata
iu libros rlegum“ ukromč smyslu historického po
dává
i slm 5),
si ty
ický; vyd. t_ískem
v Kolíně
1530,
v ímě
., narrationcs
in cantica
canlicorum“
(výklad mystický, vyd. tiskem v Kolině153,1 v Ři mě
Obr. 191. Angelica: Spasitel-poutník.

1565); všechny
tři spisyqudal
Mrlg—ne,
PL. CXV. 107
až629.S
n. Fl,urler
omencl.
an elophanie, zjevování se andělů, viz článek

and
náři a na nově římské akademii, člen několika kon
gregací a kanovník u S. Maria Maggiore , z. 1881
v ímě; .17).„Psraelectiones iuris canonici“ (3 sv.,
ron imf-se"; sia
., r:.Gentilini
1567
stro-Giovanni
Řím
vd.
1891).
--8. Je-'

1 str. 41.8

Angelopolls1..—lngolstadt. —2.= Puebla
de los Angeles v.

gee
Alngeloruršidioec.:Montcrey

a Los An

elrram v. Angil
Angelrannus(En uerramus, ln elramnus),
(Siciíie),$'l
vstoup. do Tov. lež. 1585, odebral se 1596
s Karlem Spinolou do Japanu, dež
trpels
zvaný „Sapíens'hOS ,žák Fulberta hart'resskěho,
opat 1. s.v Richaria v Centulel, :p. „Vita s. Ri
muč. 4. pros.
Pius ix. pro lásil
biahosl.
1867. 1623;
Srvn. papež
&:ker—Sammerwge!
i, ej za charií“ ve verších (část vyd. M3715, PL. CXLi,
9.Pavel, kanovník při chrámu S. Maria Ma glore
v Rimě,
ae S.adMariae
latí/ajoris
de
urbe a.1647,
Liberio:p...
papa asillca
l. usque
PaulumV
scriptio auctore Romaano cum notis Pauli de A.“

(14905-1438); z. 0415. Srrvn. Huf-ler, Nomencl.

l._

angclum pacis postulare v. angelus pacis.
Angeusl 1. bl..,z Accri v Kalab 11 O. Ca'p.,

1669,gpůsobil jako missionář v král. neapolském,

646).15rvn. Adallaág ], š,809
Huf-ler, Nom.
(1907),1—10.T
šO. Praed.,:.
1720,1113
.r) _h.30.

1739, za blah. proh1.1
1825.— 2(Engel)

Árnolr 5.1.. n. v Utrech
htu 1620, sutd. v Praze,
„lAnnaleshístfrico-crítlíci áEcclesiae Sículae“ (vyd. vstoupil do Tov. jež. 1640, vyučoval nějaký čas na
poAngelté.
jeho smrtnlázevmonoiysitskěsekty Damianltu
školách řádových načež od r. 1653 působil jako
(v. i.)gdle shromaždiště jejie
ich Angelu
vAleex missionář; :. v Chomutově 1690; :p. „Plenilunium
andrii; také Sabelliané a Angelikove se tmaknazývali.
Marianum,
seu oratiolibrid
de dBeata
Vírgine“ Lessum
1657), „Elegantiarum
oContinent
Angellerius v. Ange
Angellowlcz Ant., metropolita lvovský obřadu
deEš-iítaphiurn
řec., 11.1756,s 1814, vynikl patriotismem rakou et
Franciscos. Francisi
Xaverio“Xaveroii“
(t. 1657t., 1657',
„Oratío„Oratio
fune
ským jakož 1 opatrnosti, s níž dovedl se vyhnoutl bris post obitum Augustissimi imperatoris Ferdi
nebezpečím josefinismu, tak že stal se jednou nandr iii.“ ut. 1657), .ludago Monocerotis ab hu
z hlavních podpor sjednocené církis'e v Haliči. Vy mana natura Deítatís sagacissima venatrice, per
studovav na akademii lvovskéa
aurbare" ví quinque sensuum desíderia amanter adomata car
deňském, dosáhl stupně doktora theol od 1784byl mine“ (t. 1658), „Virtutis et honoris aedes in he
prof dogmatiky na univ. lvovskě, přednášel rusín roibus et poematis 25 graeco--latinis ordine litera
l'Llllldeductis adaperta, nec non eruditls prolusio
sky, jsa
zároveň
semi
) a něm. polem
nare;
později
stal rektorem
se členemlvovského
a 1796 přežen.
sedou
ha nibus illustrata“ (i. 1666 a
ličskě školské komise, 1795 konsekrován na bi
proti
Srvn. Pelzd, 4.
]esuiaten
skupa przemyšlského, od 1798 administroval na spis
9—_.50
—3.lutherilinúmi(1674)
Bru nšv1cký v. Egeii
ar
i
ibi, 0. Min zC
ssa ("Cglavasum)
čas dieccsi lv0vskou. 1808 stal se arcibiskupem
v
Lliguril,
byl
několikrát
en.
avsikářem
svého řádu
lvovským, prvním po obnovení metropole haličské.
Ve válkách napoleonských slovem ípe rsemstál na a apežsuým legátem ve v cech týkajících se Turků
aldenských.
Proslul
praktickou
abecedně
sesta
straně rakouské. Vydal řadu listů pastýřských, jakož
venou
příručkou
ky „Summa
se
války rakouskojež vych
i několik
anonymníchfrancouzské,
brožur politických,chtávzlealiykícáh
conscíentiae“
, ježpro
po zpovědni
zvána
„Summacasuum
Ange
roveň polsky, německ i francouzsky. Srvn. ykry ll1c.a“ Spis tento, jenž došel velikého rozšíření (ti
skem po prv
rvěvvyd. 1486a potom velice často znovu
šrlůfeleálDěšilray cirkve katol. ve státech rak. -.uh [, otískován) a jiné podobné „summy“ zatlačil, Lu
Angelo S. de Lombardi (Angelopolis Lom ther spálil veřejně r. 1529 spolu s bullou exkom
bardorum), bisk. v Dolní ltalíi, v círk. provincii munikačni a s „Corpus iuris can.“ Mim o:). A.:
rca oiidei't Z.
onza, zřiz. ve XII. stol., od 1517 sloučeno s bisk. „Tractatus de restitutionibus“ a „Arc
Riíažccijským; populace: 39.100 katolíků, 9 tar, 105

12. dubna 1495. Srvn. Hurter, Nomencl. 113(1906),

at kl tormbašsskehuo
vbRum
ler
.z pLamerina
0.15.
ís.vkag1í
Angelo S. ln Vado e Urbania (S. Angeli in 072.—5.o
(1296 698), potom ve Fíesole (do 1301 kdy reslgn.)
Vadozal.et 1635,
Urbaníenk),
bisk. v círk. prov. urbin
ské,
1411000 tol.
Angelo Michael
Buonarottiv
Michenlau
1el.o
Angelo
de Tummulillis
(A. da
Sa
a,)

J.! výki. na evangl. allíst (1906
sv. apošt.
brvn.Huf-ler,.\1omenclla
4.96avia,
—7. znevyd
Cin

liistor, u. 1397, žil ještě 1476, od 1419 tsekreltář

goli (de Cingulo,
A. Culari)n
Clarennus,
u
sden,us
Fossabruuo)

pří král dvoře neapolském, :p. „Notabília tempo

0. Min., vstoupil do řádu I11260nepochybně

Český slovnik bohoiědný ].

v Cin—
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angelus abyssí — angelus ecclesiae

011(v řád
marce 1ankonské),
zasazoval se
horlivě
o re
řormu
280pro horlivostv
tom
směru
od

1728 351!
v.). — 18. de Petricca

(Petricaa

Seosnnino) 0. Min. Conv., gelu. vikář lat. patri
archy ktplského,
z. 1673; :€.„
Turrisdisp.
David
seu de
vžěčnémužalári, 1289 osvobozen a poslán s ně mílitante
ac triumphante
cclesia
adversus
kolika druhy stejného smýšlení jako missionář do huius temporis haereticos' (12 sv. v imě 1647),
Armenie. Odtud vrátil se A. se svými dru
1293 „De appellationibus omnium ecclesiarum ad Ro
manam“ (t. 1649), „Disputationes adversus hae
akdyžl odmministra provincie nebyli přljhati, žili reses et aliquorum Graecorum errores ac etiam
sdo vole
m.pap
contra gentes, quae religionem christianam non
tehdáž
přniljal
A. totoCoelcstina
své jménoV.a jako
stal sepoustevníci;
13050
staveným těchto odštěpených minorítů. RokuD1311 assumunt. etJudaeorum perfídiam“ ( íml
odebral se do Avignonu, aby u pp že hájil mi polestate apostoloruín adversus Gabrielem phiía
delphensem metropolitam et alíos haereticos; ac—
něni
své
strany;
po]mnohýchEpšonásledovánich
a
utrpenich :. 15.čnai
istula excusatoría cedit confutatio H. Grotií de imperio summarum
potestatum circa sacra. et rcdargutio diss D. Blon—
ad pa vyd.
am de
falsov iAíupositis
calum
mniis“
(1317,
Ehríe
A.rch f. Lit.et u.fratrum
KG. 1885),
ane delli pro jure plebís in regimine ecclesiastica“
hbyně i „Historia septem tribulatíonum Ord. Ř(im 1656).Srvn. Huf/er, Nomencl. lV (191),115.—
přívržencůustrlany Iaxnější jako haveretik odsouzen

Minh" (vyd. Ehrlle t.). Vzhledem k svatému jeho ži
votu
se o beautifikaci jeho, ale
bez vysledku.
Srvn.jednalo
A:ta S:.
u,rter
Nomencl.
113(1906), 590, alzapfel, Handbuch der Gesch. des

19. Silesius,

vlastně jan Scheffler,

no.
)1624 ve

Vratislavi z r du luther z Polska pocházející, stud.
ve Vratislavi, . trassburce, Leydenu aPadově, kdež
1648 povýšen na doktora filosofie a lékařství; 1649
Franziskanerordens (1909),5
- 8.d
ní, ře ž61652 byl osobním lékařem vévody Silvia Nim
roda v Olešnici (Oelsu), 1653 přestoupil ve Vrati
čený, Anachoreta“, obhájce práv pačpežskýchproti slavi k církvi katolické, při biřmování obdržel
sněmu
pisánskému,
otomad svěld
Oratio
ad
_lulíum
11“ (1511)jakž
a „.Ep
juli um jeho
ll., Fra
acn o jméno A.,jehožp aks řídavkem„Silesius' užíval
rum regem et Bernardínum tunc cau'dínalem s. na svých básnických publikacích. Pohnutky své
Crucis pro christiana unitate conservanda“ (týž r.). konverse vyložil ve spisku „Griindlíche Ursachen
Srvn. Hurter, NomencL 1131906), 1224. —-9.a
und Motive“ (Olom.1653), proti němuž Kristián
'
Francisco,
O. S. Franc.. rod. z Anglie, lektor Chemnitz vydal „Examen argumentorulu,
theol. ,..r_t„Ccrtamen Seraphicum provrncnae An liae
(lena
A. preliěionem
bl 1654
od crsare
Ferdi
Dr. ]. 1655).
Scheffler
nostram
ímpugnavit“
pro
nanda lil. titulemp dvorního medika, ale zůstal ve
SrvnEcclesia"(Douaí12.1vyd.Quarlacchli1125).
Hurtzr, Nomencl. 11113(1907),1l3
10. sv. mě., františkán,
jede esedmai 1muzčedVratislavi, 1661 vysvěcen na kněze, 1664jmeeno
ván kn rc.lb dvorním maršálkem a radou. Větší
níkův usmrcených
v Mauretanií
(v
nyn. část svého života strávil však v ústraní v nadač
Marokku);
Mart Rom
m. 13. října.Tingitánszké
11.
urcía,
ním ústavě sv. Matěje ve Vratislavi, kdež 2.1677.
lektorntheol.
provinciál,
1327;.Aug.,komm
tář k ve.vNeapoli,
sv.
atouše.
Srvn. A. se obíral se zálibou spekulací mystickou, jejíž
Harim-, Nomencl. lis (1906),568. — 12. ab lnnsu
odem
jsou dvě
básnic Sinn„Cherubinischer
lis O. Cap. v XVII. stol., lektor theol. dvakrát pvc
_andersman
odersbírky
geistreiche
und
uss
provinciál, superior apoštolských missii indických, reime zur góttl. Beschaulíchkcit anleitend“ (Vídeň
:p. několik polem. s isů proti kalvincúm Srvn. 16.7, 2. vyd. v Kiadsku 1675) a „lleilíge Seelenlust
Hurter, Nomencl. 111 (1907), 991— 13. vé\oda
oder geistliche
derm2.ihren
mver
liebtcn
Psyche“ letenlieder
(Vratislav 1657,
vyd. ]lesum
1668).
v 
zřloyeuse,n.1563,1582
vstoupil
ve sňatek
te
mou 7 No aretu la Valette,
po jejiž
smrti sKa
1587 nikaiíci hloubkou a uměleckou formou, ale 1 sm
vstoupil doř du kapuc., s pap. dispensí přestoupil losti myšlenek; některé průpovědi A--ovy zní para—
do řádu maltánského, bojoval včele ligy protíjin
doonxntaké
ě ve bylo
smysA-ovi
slu pantheistickémleaAquietistickěm,
dříchu 1V.; později vstoupil zase do řádu kapuc.. což
vy i(.áno
A.sám
kdež vynikal jako theolog, řečník a představeny; mluvě a různými vysv tlivkamí| ehleděl předejití
podezření z pantheismu. Ostatně zdánlivě závadné
stal se gen. definitorem svého řádu;
.
průpovědi možno v souvislosti s ostatními vylo
14.
sv.,
ka
rmelitán,
mě.;
zachovallyse
třinespo
iehlívé životopisy jeho - u. v jeru salemě z rodičů, žiti zcela orthodoxně. Třetí básnické dílo A-o-vo,
kteří ze židovstva přestoupili ku křesťanství, ná „Sinnlichc Beschreibung der vícr letzten Dinge“
ležel k prvním členům řádu karmel., později pů— (1675), nesnese přísného uměleckého měřítka. Vcdlc
sobíl v Sicílii, kdež v Leocatě smrtí mučednickou činnosti básnic
A. horlivě činný také jako
1225;
art.
5. kv.: „Leocatae in Sicilia s. spisovatel polemický; celkem
mvydal 55 kontrovers
Angeli presbyteri, mOrdinis Carmclitarum, qui ab tických spisů na obranu víry katolické proti pro
testantům, z těch
vydal znovu ve sbírce „Eccle
haeretlcis “ob defensíonem
catholicaemiidei truci
.
. MariaO
re siologia“ (1677) V' bor z A-ov sbírky „Čherub.
viarium
carmelitanum
juxtf aannŠelicasmw)
do
ctrinam morale
s.
mae
Aq.“ (Lisabon
),

'andersmann“ vskše.kpřekla u s instruktivntm

ůvodem
a poznámkami
(„Pout
nik
Cherubínský“,
v Praavydal
ze1 dr. Al.
SrvLnang
Scltmarm,
„Consulta varia theološica, inoralía, juridica, le
1896), „stala,
alia acOreglularía“(174
) Srvn. Hllrlar,
Nomencí
FWG
), 1296.
6.Michael
(Vaginari)
O S. „.Aug Scheffler u s. Mylstík“1(OVratísl.
Nomencl.
1V3
(1910),1—06
ar
ga
u, Aug. r., krto konventu ve Stargardu,
Fr..
d1.101659,bis
kup1 giovenazzskšz
; v
.rp.před r. 1345 k žádosti biskupa jana ze Saska
1650(od
svazek sdějin
řádu íranti k. pod titulem
„Chronología historíco'le 3:15 O. Seraphicí“, zauji Lauenburgu pamětní spis o nejstarších dějinách
Pomor
ořna
n
ska
&
neodvisilosti
biskupství
kamín
mající dobu od počátku rádu do 1633, jest to dílo
neuplné a beze všeho vědeckého apparátu. Srvn.
Pomeraa(„Notula
on um. satisp niotabilis
ncipatu“s. uveř.
Hurter, Nomencl IV3(1910), 213 [lo/zapfel, Handb. tocollum
ského od de
Hnězdna
pro

der Gesch des Franzískanerord..—583

as v Balt. StdXdVlL). —r21. (Aniorll) a s. There e

tsíone(světs kým 'm. Berittuaut)0. Carm., p

.

. Carm.,kate1

polsky v XVll.stol , :p.

01. .r). „Le disciplc pacifique de s. Augustin sur „Panegyres funeraales" 1650 52_).
laelíhertě, la gráce et la prédestinatíon, avec une
angelus abyssí (& „do; ni; a'iívaaov) anděl
idss. de l'autorité de s. Augustín dans les dites

matiěres“(Pař.1715a1729, 2 sv

Th

Apoc. 9'1, jeden z náčelníků duchů zlých,
ěo
ologievj'iropÍíJSatí,do
angelus cěeclesíaev. angeli ecclesiarum.

des Peres dcs premiers siěcles de l'Eglise“ (Ren

Angelus Domini — Angilram
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Podobně Mliturgii
v
východní.
[Mapa,
Die
dajíci
se z Domini.
veršů Písma
Angelus
Andělsv.Páuně,1modlitba,ksklá emittas').
Epiclesis 1,864335
Acta
ll conv.
Vel. 140.1
1“ a modlí|tby závěrečné „uGratliamtuam. “,
angelus satanae ('A!yyeloc)Jaráy), anděl satanův,
připomínající _tajemstvi vtělení Božího, kterouž vě apposice, kterou sv. apoštol Pavel 2 Kor. 127opi
rícn modlí se třikrát denně, ráno, v poledne a večer, suje a v světluje původ utr ení sveho, jež byl bez
když se zvoní knleká í“. Nejprve, a too po
prostře ně před tím naznagil slovy oxóloq: 177aaom'
stol. Xlll. po narízení pap. jana XXII. 1318, stalo (stimulus
carnis, osten těla); utrpením tím rozumí
se obecným zvonění večerní, jež bylo již dříve
zvykem místním (na př. vn ktterých městech ital někteří vykladači protívenství a pron ledování,

Ění
tělesnou,1jini
k nečistotě.
rvn.chorobu
S',rdz/ 391—392,
u,merdražděni
(,KD 1870,
59.
ských jgž v prlvé pol. Xlll. nstol.). Později, asi na
konci
ve zvyk
ranní.vpo
vNej
později,lV.
na stol
poč.,vešlo
stol. XV,
bylo zvonění
vyzván
noěn
ngereru, leudo
t, u. vLi
1806v
:. 1866
v Els
prot. theol
sku,Drážďanech,
.r „De temporum
ledne,
ale opouze
vápca'tek;
pa 0ež dne
Kalixt
lll. inařídil
1452, aby
poledn
h každé
dáváno
bvlo in Actis apost. ratione (] )N,"T itrá e zur hist.
“(i
3), „
zvonem znameni, by křesťané modlili se za vitěz kr.lt Einleitung in (las A. u.
ství naduTurky. Teprve od X\.'l stol. ustálilo se den Laodlcllerbriet“ (1843), N„De Onkelo Chal

daico“(1846),D erStern der Weisenu. das Geburts

trojí zvonění každého dne, synody XVll. st_.o| je jahr OChristi“ (1847), Zur Chronologie des Lehr
doporučovaly Zvonění to, jelikož věřící přiiněm
k modlitbě klekali, zváno bylo „klekání'í Modliteb amles Christi“ (11828),„8 nopsis evang. Matthaei,
852), „ at,lo qua locl V. T.
užívalo se při tornrrůzných libovolných. Modlitba Marc,l Lucae“
evang. Matthaei laudantur“ (1862), spolu s Dindor
A. P. vyskytuje se po prv vdruhe 01. KW. stol. fem vyd. spisy Hermovy (1856—58.)
gnimo jíné v „Oilicium parvum .M.
vnydaněm
Angerer Vigilius 0. Cap.vlnšpruku, :p.
iemV. 1571).Synodazpražskár.1605nar17uje
„Deparochis“
(vde r. 1684s 135): ,...lnuvtítulu
na hl. Antonius“ (1895), „Predigten iiber die Nachí'olge
quaque parochiali ecclesia tertrin die, summo usci Christi“, „Prediglen ilher die Ewigkeit“, „Predigten
licet mane, meridie et sub noctem, campanae sono ilber den verlorenen Sohn, „Predlgten liber dle
íideles excitentur ad orationem. .lllis vero statis drei Jíinger des Herrn “
ngers, dříve _luliomagus n. Andegavum, nyn.
intervallis maxime precandum est, Beatlssimaeque
hl.m. dep. Maine--el-lnire, bisk. zal. ve lV. stol.,
Virginis Mariae patrocinium invocandum, ut
eximia beneficia ns horis humano generi co_llatea. náleží k círk. prov.Tours, statist. data z r. 1
k.,
Ysukkursalii, 129 vik., 6 kl.
quibus illa adluit, ab unigenito ejus iilio miseri
cordiam fidelibus impetrare dignetur. Qampanae a136 ženských. V řadě biskupů jsou světci:
enim sonitu matutino renovatur memoria Resur
rectionis Christi Domini, qui resurgens a mortuis lius (z. kol. 430) a Allbitnus (z. kol. 560). Synod
slavenlya65
byly1448.1estltueckatolická
v A. v
11,453 530,
universita 127,
pro
statim sanctissimae Matri suae apparuit. Meridi— 1291,
anus sonus datur ad excitandam memoriam et re zápa dnní část Francie („Univcrsitě catholique dc
cordationem passionis Christi cui Virgo Mater louest“), zal r. 1875,jez ma čl'tjřiíakulty: ]. theolog.,
intertuit. Vespertinus autem atdereccolendum mente
animoque beneíicium incarnationjs ejusdem Salva 2. práv., 3.věd přír, 4. 571-0literaturu a dějinv; po
O protessorů39; knihovna
toris nostri in utero Beatissimae Virginis. At quo sluchačuoďgovr1908:
iideles iis tribus temponbus unitormi ratione orent, mAnghleraPietro Martire, Petrus Marttry
7: 1457 v Aroně (u Lago Ma giore),
ct indulgentias a summis Pontificibus hac de causa Anglerius,
concessas consequi valeant, curent parochi, ut
sloužil
ve
vojsku
španělském,
& vdobytí
v. na ranady
lt;něze
omnes ter Salntationem angelicam cum tribus ver vstoupil do stavu duchovního po
siculis et oratione, ex prisco Ecclesiae usu. recitari stal se 1492 kanovníkem v Granad sa vychovate
lem pážat dvorních; 1502 vyslancem u sultána
solitis,syno
genibus
flexis modlitbyA
pie ct devote D.,s
recitená.“
Potom
uvadi
oda znění
dující
se egyptského; o tomto poselstvi svém podával zprávu
Icela se měním nynějším. Modlitba tatosvešla v uži
„Legatio
1511);p1508
see.sp
členem
státníBabylonica“
rady pro (Sevilla
ndii, 15240
emstal
ja
váni obec né, když Benedikt Xlll. r 1721 obdařil ji ve
pus epistolarum“ (Alocalaa I530,
odpustky a koná se kleče, v sobotu večer a v neděli maickým; .rp.
z nařízení pap Benedikta KN. 1742stoje na upama Amst. 1670, jako pramen hist. ne zcela spolehl.),
tovani zmrtvýchvstání Páně.
obě velikonoční
„De
orbe
novo
decades
Vlll“
(dějiny
obijetveníAme
riky,
také
pro
dějiny
missii
důlež.,
Avlcale
se z nařízení padopBenedikta XlV.
z r. 1742 stoje modlitba „Regina coeli laetare.
1530)a čgstěji; franc. překl. vydal Gaííartel v Paříži
einsulis
nulper inventls
lncolarumSrvn.
mo
Srvn.
„Zeitschr
1521,1633),
z. 1526 et
v Granadě.
F:.rer Kudlav „Hist.v ahrb.“
1902íiir kath. Thcoil/'
vot 1901,
cír ribus“ (Basilej
906) 1334
kevní" 876, 922, Bzrihligzr Die Ablěisse13 (1906),199 . Harm-, Nomencl.

angelus
opat sn(ě
eorbijský
dobrý
v 2 lucis
Kor (čna/.o;vázat,-),andělsvětla: anděl MAnóšílramw1. (Engilbert),
připisovaly mnich
se mua 2áb
uvod

angelus
parcis,
angelum
2.
homilii
sv. _lana
Chrysost
.inl pacis
Cor postulare.
zachována V
for
mule obecné modlitby za katechumeny, již ke konci
jáhenvyzývá katechumeny: angelum pacrs postulate,
catechumeni eÍC.(10r ůyyrlav zn; zigi/W): ufgqouw
aké v 3. homilií ln Collos a v 35. homilii ln
Ascens.a zmiňuje se sv. _jan Zlatoúst o modlitbě
za anděla pokoje, jimž rozuměti jest goha jakožto
Pánaaandělů, nebo Krista samotného, jenž v mo
dlitbách z doby mnohem pozdě ši podobně jest

a e ilo
og
„Doctrina christiana“ sv. AU$!
ustina),
jlch. autorem
jest však
sk
— 2 arcib.
minlápravděpodobně
24860— Aevdliquier
spor
s urii římskou o primáts milánské církvv.e —3.s
OSB, opat kl. sv. Richaria (St. Riquier), pocházei
z rodu vznešeného, žak Alkuinův, ro básnické
nadání nazýván „Ho
moerem“, Karel el. přikázal
mu 793 důchody opatství St. Riquicr v Centule
amlmu dceru svou Bertu za manželku (A. tehdáž
neb l ještě knězem). A. zřídil nádherně budovy
kla terní, obohatil knihovnu 200k ocíexy a zavedl
ne řctržltou bohoslužbu v choru. Od Karla Vel.
o r
dy.
gsÉvéován
př. v litanii
nské jako
anděl
angelus (na
sanctitatis.
Tak loret
se nazývá
Duch
sv. by třikrát vyslán k papeži Lvu lll. Později vedl
vněkterých liturgických textech při svěcení vody A. život velmi přísny. Kromě několika básni :p.
e křtu vSacramentarium Gelasianum, v Rituale „Libellus de ecclesia Centulensi“ , „Catalo s ab
Romanumv(„et super has aquas angelum sanctitatis batum S. Richerii Cent.“, :. 18. ún. 814. Srvn. Acta

Anglolini — Anglické panny
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S:. Febr. 111,98— 11,0 Dátum/zr, MG Poet. lat. [, locku 1814; .r). „lnstitutiones
355—381, Har/er, Nomencl. 13(1903), 76. — 4. (An usum studiosorum academiae

gílramus, _ingelra mnus) zprvu opat sensský
od r. 768 bisku
uvpvMetách ao r784 dvorní

hllosophicae. Ad
olocensis“ (1819).

Srvr_1__.
Becker-Sammzrwgdl,
glesjos.
0. Min., 71.v3.93—394
rvě po01. XVI. stol.

kaplan Karla \'el.: : .791. Jeho jménem označována veAValencii ve Špan., předná el schol. filos. na
bývá jedna ze tří podvržených sbírek právních univ. ve Valencii, Leridě,Alca1e aSalamance. Kard.
lX. stoleti, známá pod názvem Ca itula Angíl Felix Peretti povolal jej do Říma kvyučování svého
iamni, ač i náz
zvcm Capítula
adriani bývá synovce, nače když se stal papežem, jme oval
opatřena, jelikož prý tuto sbírku Angílramnus, jako
biskupem v Bose na Sardlm
vír-nike
autor její, za sveho po ytu v Římě r. 785 papeži j_eg871_586
, .rf. „Flores theolo icoarum 4quaiestíonum in
Hadrianovil. (772—795) daroval, resp. dle jiných
1. librum sententíaarum“I (_dy
41585), ).„Flores
„Opi
ii od papeže, jakožto autora jejího darem obdržel. th. in 2.1. sentent.“ (Madrid y15861,Lyon
Proto též v nekterých (četnějších) kodexech zní niones super 4.11brum sententíarum“ 1( ím 1578,
nadpis: „Ex Grecis et 1atinis canonibus et sinodis 'lurin 1581, Bur os 1585, Ben.1586, 1615). Srvn.
Romanis. .haec capítula sparsim collecta sunt et Hurta- Nomenc. 111“(1907),
Anglické
panny
čilí
„lnstitutum
Beatae
Mariae
An ílramno. e.ppooRomae a beato papa Adriano
Vír nls“ (institut blah. P. Marie) anebo „Anglický
tra íta sunt.
.", v jiných
pak:seu
„incipíunt
conlecta
ex diversis
conciliis
decretís cRpítula
oma institut blahoslavené Panny Marie“, čili „institut
blahoslavené Panny Marie Anglických panen“, e
norum Ponticum ab Angilramno Metensi Eppo et kon regace řeholnic, mající za účel vlastní posvě
Adriano
papaeautory
oblata“.
Lečtě,ani
žaH cov ní a výchovu ženské mládeže. Historickou ů
diian nejsou
sbírky
neboť3vniapeJ)
111.století,
kdy A. i Hadrian žili, ještě ani sbirka ta neexisto
vodky? institutu toho jest Angličanka Marie ar
vala, nýbrž povstala teprve kolem r. 850; vlast
ila v dobésmuutného
odpadu ka_t_ol.
Anglie
odpravé\1ry(n23
en 1111585vM
itu,hz.20.
její není Rim, nýbrž ravdépodobně círk. prov. re dová
mešská ve Frančíi, eikož souhlasí na mnoze s Be ledna 1645 v Hewarthu). Od katolických rodičů
nediktem Levitou . t. aPs eudoisidorem (v.t
zbožně byvší vychována odebrala se r. 1
Holandska, kde p_oznala klášterní život ženských
a p_ape
ež by byl jak
jistěsenepříkázal
stolci eřholí. Touha její nesla se za tím, aby i'íc ži
carihradskému,
to děje v appellací
kap. 5. nakezáklaě
c. 17. koncilu chalcedonského. A-ova sbírka obsa votem duc ovnírm, mohla e věnovati ú ínným
huje dle různého počitáni 70, 72 nebo 80 kapitol, skutkúm upřímné lask kbllžnímu, hlavně ab vý
krátkých to sentencí o procesu soudním proti bi ch0\ou ženské mláde e přis ti mohla své u ohé
skupům a klerikům, jichž hlavním účelem jest há v bludech tápajíci otčíně. roto se tam vrátila
jiti klerus proti nepravým žalobám. Většinou čer
1609, přibravší pak čtyři družky p_odobnýmí sna
pána jsou capitula ta (od neznámého autora)
haml spřízněné,zakou
vupllavHolandsk uvV.St Omeru
n lii nebylo
kde církev
katolická
zrp avých
praamen
n,ů “iko
koncilů,
kodexu
Theo
rutě byladům
pronásledovn
ji možno
ak
dosía
11.,sbírky
špan
lské zatd.
Neznámý
autor
pak příhodný
je sebral a neprávem při sal e jlným koncílům a učiniti — a žíly tam životem řeholním věnujíce se

papežům,
aby jako
jim ododa
vážnosti,
že
otěto sbírce,
sbírcevětí
Bened.
Lev. & tsak
cudo
isidormě platí, že materiál 'est pravý, a falsifi
kace jest pouze formální. ínschíus (Decrelales
Pseudo-Isídoríanae et Capítula An ílramni, Lípsiae

výchově mladistvých
dívek.
byl1,
rodemz
An lie, říkali
jim Poněvadžmvšechny
v St.O er
panny“.
yž duchovní ta rodinamse vzmžihaa,
vzala si za životní pravidla řeholí sv. ígnáce
z Loyoly. Dlecesní biskup Blaise schválil jím tuto
řeholi, z
ebylo nic namítáno,
ripise kar

1863) soudí
že An sidor.
ílramnusRukopisně
užil enedikta
obou
pak seudobývá Levíty,
sb írk
Lancelaottnihoze
dne 10.
dubnase
v1g16
Řbiskupu
Blaiseoví
ústav doporučen:
„naději
v Římě,
že
A-ova připojena jako_přídavek ke sbírce seudo dinála
0
isídorovč, jenom vnnětekerých se vyskytuje samo přijde doba, kdy sv. Stolice bude uvažovatio
statně. (Cír. S:!nzidcr, Kirchenrechtsqucllen, 79 nn.; tvrzení toho institutu“. Hlavní rozdíly této duchovní
rodiny od jinvch řeholi byly: Panny nebyly vázány
Íf/n'l/z'pr,
KR. IV. 105__;š'eóx'zlrlzr,
KR. Patrologia
87; /l ftlev vTii
bin Qschr.1847s
585;Mígwe,
latina klausurou, aby mohly \olně vykonávati svůj uc'í
)$%/1,01033—1056fr55/wnr, KL.
85;1 Har/er,
telský
úřad,
šatšíjířích
se valně
šatu
Wzh.
Nomencl. !3 (11903, 664.)
světského
tehde
oby; nelišil
neschopné
členkyodmohly

1 i 1. Frant. S].,

vstoupilo do Tov. jež. 1765;

.v Píace
enzc 1750,

o zruuš. řádu odebral

býti vcž_dy
"__gropu
vrchní představená;
dozor nad celouřeholní
kon
gregac
la mítitěny;
generální

y mělyměly
ýbti se
poddány
bezprostředně
sv. Stolicí.
se
Písmas vFlavio
,pří gon-ny
eholnice
rozlišovati:
ve „slečn“
které
učíldosePolocka,
polštině;kde
vy_prednášelexeg.
Le opere dl Giuseppe
nuovamente tradotte in lin ua italiana e illustrate
byly
rodem
šlechtičny
stavené
a jine
funkceva měly
dmoě;zasvtávati
v„pann úrad z před
rodu
con oo e“ (překl.zdařilý, erona 177
,4sv,
Rim 1792, Milán 1821, 7 sv )., „Elettra, Edípo, Anti měšťanského, které vy čovaly, a ,sesíry“, které
konaly domácí práce. Řeholeyrozšiřovala se velmi
gone,
dí Sofocle,
e í1 Cic10f7e88
dramma rychle; za nedlouho byl založen dům v Londýně,
satiricotragedie
d'Euripíde“
(Řím 178
poolíně
němnad
následovaly
v Lutychu,
Huf/er, Nomencl.
111K2
312,J.,Backcr-Šummz/Í
angel,
— 2.K
a(1895),11.5
bratr před,
Rýnem a kláštery
Tre\íru. seV"školami
tomto poslednim
městě bezpochyby poznala Marie Wardová slav
1748 v Piacenze, vstoupil ádo Tov. jež. 17
sobil jako prof. ve Ferraře, p_ozruš. řádu jako ka— ného tehdy karmelitána Dominika : ježíše-Marie,

ná v bitvě na Bílé Hoře
v Miláně,
aa j.,
načež
odebralaVi
se __jehož jméno se přípomin
szatel
ostatními
druhyRavemuiěk
do
kdež
v Polocku
rahy vydala
1221—se nakterý
vědělabyta
jí tutrmpení.
cestu předp
do íma,
vy
tebsku v učoval iílosofíis aaarchitektuře, 1802 po “ 1621

mohla schválení
Do věčného
stal
se gen.
prokurátorem
právě své
na lgngregace.
tědry večer.
Kostely města
byl
slán do
etrohradu
jakožto Tovary
vlašskýškazatel,z.poĚlÍeJe dorazila
1816;r „Guida
asicura al cielo, ossia esercizi dí zbožným lidem přeplněny. Marie
ardová,
dlouhou cestou, kterou konala většinou pěšky, jsouc
pieta cristiana80proposti
a' cattolici dibratr
Pietroburgo“
(Petrohradl
35.10.81,
před.,u. slabé konstituce, byla unavena, spěchala hned do
velcdómu sv. Pettra, de se pomodlíla na hrobu
v Píacenze
vstoupil
Tov. 1762,
po zruoš. sv. apoštola, odtud pak do kostela íl Gesů, kde
rdu
učil v 1747,
Polocku
filos., domathem.
a theol.
zději stal se rektorem kolleje petrohradské, :. v o dlouho trvala na modlitbách před posv. ostatky
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všemu nadání, odhodlala se navrátiti do Anglie.
sv. lgnácejiž z na
Loyoly.
Rehoř XV.., audienci,
u něhož
dostala
sv. gv..Otec
těpána soukromou
Bylalenad
to její posledieti
umřela
tamokol
dne
wcesta, neboť
Ač pro
ruzne
vlídně, ale
dosícinezdaru
schválení
.přijalseji jívelmi
nepodařilo.
Příčinou
tohořehole
b la nosti časové klášterní ústavy_.Mar Wardové imem
potvrzeny nebyly, nezahynula přece spasitelná my
novota a odlišnnot Éiího založení od tehdejších sl,enka
která je vzbudila. — Nikdo dojista nezazlí
žensk' ch klášterů.
icméně bylo v_„g_0v0_1e_\_nopo_
jí
zři-_ vojínům, jichž pluk z různých příčin byl rozpuštěn,
diti
d e řehole
své domy
a školy
když sdruží se v nový sbor, zanechavše všeho,c
a Perugii.
Vidouc,
že dílu'
ejimuvv gné,
'mě apr
bace se nedostane, ustanoví a se Marite War ová
Podobně
počínaly
si
1 A. p. Ačřprvní
oehle rozpuštění.
Marií Wardovou
založená
musila
na tomm,vrátiti se do Anglie zpět. Přes Milán, přivodilo
Fcldkirch a lnnomosti jela do Mn_i_ch0va,kde ba zaniknouti, snažily se její bývalé členky v rámci
vorský kníže Maximilián l. přijal ji velmi vlídně a cirkvi im dovoleném nadále žiti posvěcení svému
a vzdělání dívek. 'lak zůstaly — ovšem případně
vykázal
a jejímdledružkám
dům, ab__zřid11yvněm
klášter ají školu
svých stanov.
'a doporučení
-— př.
starév Paríži,
ústavyYorku,
vyučovací
a vznikly
etné nove na
Hammersmithu,
kurtirsta Maximiliána a po_radiv se s mužem svaté goztněněny
pověsti, práv_ě jmenovaným karmelitánem Domi Augšpurku, Burghau senu a jinde. Konečně dne 13.
nikem z jeežíše- Marie, pozval císař Ferdinand ll.
června
1703
bylařehelet
__„institutuMariina“
od pa
Marii Wardovon do Vd ě, aby si tam vyhlédla
Klementaa.)(l
adne 15.
února
1877 od
papeže Pia !)potvrzena,
schválena.aŘeholní
pravidla
dům pro školu a klášter. kola ta, která byla
aote peže
vřena roku 1627, čítala přes 500žákyň a ustav vi tato jsou vyňata ponejvíce z řehole sv. 1 náce,

n.ltgéhož
v zval kar inál
Pazmany,
s potrebnýmit
změnami
a dodatky
onsti
deňskeý
latil roku
za nejdokonale'
ší ze
všech arci
škol tuce
A. ., ojvšem
předpísy
odnášejíci
se většinou
k organisaci ta správě řádové, byly schváleny dne
10. červencce 19030 papeže Lva Xlil. Mateřmcem
všech nynějších klášterů, škol, pensionátů aústavú
A. p-en jest vlastně „Anglický institut blahoslavené
Marie Panny“ v Mnichově v Bavořích,
d
Odtud byl hned po potvrzení řehole
papežem Klementem Xi. založen klášter, škola a

biskupuostřihomletý,
ariiBřetislavi.
\Vardovou,
ab ž zřiidla
klášterní
školu v horské
Rovn
2téhož
roku nabídnul jí hrabě Adolf Michael Althan dům
v Praze. Proto odebrala se Marie Wardová sama
do Prahy, první představenou domu měla býti Wine
trida
ore, ne
ale
k definitivnímu
zřizeniřeholniho
domuWíšm
v raze
ed.ošlo
Pro churavos
t byla Marie
Wardová nucena v Čechách použiti lázni u Chebu
(_nyniFrantiškových Lázní). Choroba její přivedla
ji až na pokraj hrobu, ale také odjinud přišlo utr
ení. Mnozí hodnostáři duchovní, mezi nimi pražský
kardinál Harrach, vídeňský kardinál Klessel a nun
tíus, nesouhlasili s řeholními pravidly jejími proto,
žeuuložily si úlohu, přesahující ježich sily; že měly
bš vykiýln.
raději žíti
způsobem
enských
sud
Hlavně
nelíbilou řeholi
se to, že
nebylydopos
vázán
ny
klausurou, že chtěly míti vrchni představenou a
skrze ní prý poddáný býti Apoštolské Stolicí. Snad
i ta okolnost, že řídil se prav dly sv. lgnace, byla
kamenem úrazu, non vadž modo by se snadvvy
kloa_datina
porok řádu
jesuitů, (dyž A.by .líd
dle ne
ře
eté jmenoval
je„ esuitk_am:“.
samy
přílkládajy si nikdy to o jme'na. Mnozí nepřiznivci

stahovala se
jejich
přidali
tomau"_ještě,
je
z ciřst
v.i -- pakadk hlav
|.A p-žeen podezřívají

hrozivá mra a. Marie anardová
putovala do íma, ale snahy

znamenajic to,

eji b ly r_narnš, dne

13. lednadomy
1630 vyšel
vŘimě
de ret,
v Marie
echny
řeholní
ji založ
ene' byly
zruŠterým
n.ey —

Wardová osvědčila seepři této těžké zkoušce jako
poslušná dcera církve; podrobilaf _serozsudku cír
kevnímu úplně. Prosila jen, aby' i byla dovolena
audience u sv. Otce. Urban Vlll.prija1 ji milostivě,
a když se slovy: „Svatýc Otče, nebyla ]Se,m a_ni
nejsem kaciřkou“, vrhla
(pra“
„Věřimue,věříme,
nepotřesbujeme
žádného
důkaz
Mýa adrinálově
známe veltni
dobřealšihlo
vás,
vaše jednání a kváš vzorný život, M a oni všichni
jsme nejenom spokojeni, nýbrž i po ěšeni, a víme,
že jste dobře spravovala svůj řád. Ale přece do
pustili jsme tuto zkoušku na ctnost vaši; nesmíte
to tak bráti na těžké vážky, že jste této zkoušce
p_odrobena; také jiní apežové před námi, aby zku
silit ělivost sluhů ožich, jednali v_podobných

pensionát
Dolních
Rakousích,
stalo
se tovednnSv.
e 12.Hip_p_olytěv
nnaj r. 1706
na žádost
pasov

biskupa cis.
kardinála
Filipaento,
hr. Lamberka
aského
se svolenim
jose al.janaUsta
kn
zbožné stal
řeholnice
již 1715čpnstavěly
krásný sInohIÉvý
kostel,
se mateříncem
tnycli podobnych
ústavů

v říši rakousko-uherské,
v se zeedniltalii.
Apoštolským
brevem „Ěxponí vobis“
května 1742ustanovil papež Benedikt XIV. tamější
gtřetlstavenou 7.agenerální představenou všech klá
teru vtehdejších
í oněch, které
by
se __pozdějizři
díly
Rakousko-Uhersku
a zem
míchk
němu při
slušných. Ve svato--hippolytském klášterním kostele
tomto, zasvěceném neposkvrněné PanněěMarií, za
stavil se dne 22. dubna 1782 sv. Otec Pius Vi.,
ubiraje se do Vídně. Pokloniv se tu _nejsv. Sva
tosti oltářní udělil přítomným apoštolské požehnání.
tento okamžik připomíná mramorová
deska v presbytáři s nápisem: „Hic genua ílexit
--- oviculas benedixit“. — K mateřinei ve Sv. Hip
polytě patří nyni jedenáct klášterů a ústavů v Ra
kouskn-Uhersku, a sice: Krenr'
ne v Dolních Ra
kousích, založ. r. 1722 se soukromým úestav mučí
te lek, Meran zaaol ž. 1724, Brixen 1739, Praha 1747,
Budapešt 1770 (s učitel. ústavem od r. 1
—
prvním to učilištěm toho druhu v Uhrách). Rove
redo (Santa Croce), 1782, jager é(lžrlau) 1852,__Ve
sprim 1860,uPre dazzo 1881,
éries 1882,
1906—
Rok v1907
byloškolách
ve všechpaktěchto
634
řeholnic,
jejich
5816 k_1_á__šteříceh
—
Roku 1906slav il klášter sv.-hippolytský 2001eté ju
bileum svého trvání. — Klášter A. p- en v Praze

byl založen za vrchní představené Karoliny bar.
7. Assehnrgu, první pražskou představenou b la
lsabella hraběnka Wurmbrandová. Roku 174
46 yl

z dědictví 99.000 zlatých, připadléhokřeholní sestře
Marii
Tereziiodhrab.
p_řerové,
koupen v dům
ulici
Karmelitské
hrab. Auerspe
Adama
íta Lažanského
př_íepca
ežcehpodobně.“
— us
Na
dovolil„Těší
sv. č. p. 377—111., do něhož přišlo dne 7. února 1747
mohou A. p.
sathirosbu
se její
v Římě.
zkláštera sv-hippolytského. Ote
nase,přijedou-li,“ — pravvil— „vezmeme je pod svou několik A. p—enz
ochranu.“ Také v jiných zemích nebyla jim kla vřely tu hnedšdkoly a ústav vychovávaci, Vnádvoří

dena žádná překážka, aby pod dozorem bískuu
vystavělřl
kaplí Bolestné
10
16 re olnich
pane n. Panny
Když Marie.
r. 1782Později
byl zrub en
žily kživotem
věnovaly zakladatelky
se vzdél ní
divek.
— Ale kláštem
životamim
trpcea zkoušené
nebylo na dlouh. V le'těr 1637 rzonemohla se sv.
klášter
bosých
karmelijtek
Straně
u kostela
joseta,
obdrželyje
.p.,na Malé
kdežto
do jejich
do
tak těžce, že očekávala smrt. Pozdravivši se proti savadniho kláštera dáenyjsou školy. Klášterní ko—
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anglické překlady bible — Anglie

stei sv. Josefa je vystavěn ve slohu barokovém,

s dekalogem) & j., ale překlady ty se nezachovaly.
Nejstaršími dochovavšimi se preklady jsou tři pře
rúčelideho
sochaokrouhlý,
patrona má
kostelního
sv klady evangelií: a) northumberlandský,
asi
osefa
vnitř zdobí
jest kostel
pět oltářů,

900, zvaný „Durhambook“ (v brit. museu),
zPetra
nichžBrandla:
dva jsouhlavni
ozdoben
obrazy sv.
mistra
sv. okrásnými
aav vedlejši
'ie b)l.Rulllshworthův (dle
ebývalého majitele tak zv.)
rezíe. Budova klášterní je vselmi rozsáhlá; kdežto N
stol. (v univ. knih. oxfordské;) oba tyto pře
novostavba v průčelí v ulici Svatojosetské r. 1909
ordskě asivulgaty;
ze sklon
X. stol., zhotovený
kiadyxpořizenyz
c) oxfordský
(v univ.
provedená
slohem
\elmi
(přiměřenýmobs
ahu
u
je
poštu aooddil c. k. zemskh o místodržitelství, jakokž na základě s aršiho lat. řekiadu nežli jest vui
i byty
ro je
kněze,
budova klášterní
ve
dvo e.
evst l_lstojirozsáhlá
obecná a měšťanská
německá gata. Veškerý dochovavši tse anglosaské překlady

vd kriicyWWSke
vCambrid
ojaz ka an lického
počaligi1871až
řekiádati
_.

dívčí škola, pensio(r:,nát slavnostní sál a příbytky
pro řeholní paJnny. Klášter čítá 56 řeholnic a š
na 300 dívek. Jazyk učovaci (je německý, lalebtaké
českému
věnu
11ležitá škola
p če; s ale
velice přáti,
a ey se
1 klášterní
vyučovacíbg“
eč
českou co nejdrive otevřena byla. Kolem kláštera

Písmo_svl?ve Xi. s.tol

prostírá
se rozsáhlá
seekiždo—
ročně Boží
Tělo. Vzahrada,
zahraděv níž
stojíkoná
pěkná
ka
s lourdskou sochou a jesk ni, v klášterních chod
bách pak je úhledná kapli ka loretánská. V klá
šterních síních těchto žila ctihodná služebnice
Marie Elekta, byvší tu první převorkou karmelitek;
zemřela 11. ledna 1663 v pověsti svatosti, zacho
vané tělo její—jeKromtětéto
podnes viděti
u karmelitek
na
Hradčanech.
provincie
rak.-euhrskě,

Heložii
jen NZ,
kdežto
překlad
ŠZaČpořídil
ikniáš snad
z Heriordu
a jiní
stoupenci
Viklifovi,
a to
na základě
starších
z latiny. jan
Tento
pře
klad
Herfordův
a Vipřekladů
iifův prepracoval
Purve
ey
na poč. XV. stol Nový katolický překlad z vuigaty
vypracovali Allen v. t.) sp oiu s ehořem Marti
nem z Cambridge a ichardem Bristowem (NZvy

od níž v druh—épolovině minulého století oddělily

se domy severoitalské, rozdělují se ústavy A.p-en
na zmíněnou nejstarší provincii bavorskou, k níž
patří četné domy missijni v Rumunsku, Anglicku,
ých. lndii, jakož i vRímě, na prme'inciihessensko
pruskou,
anglickou
irskou;
koncem
ro
oku 1907ř
reholních adomů
a ústavů mbylo
těch 191,
v nich
bylo 5112 řeholnic a 61.641 chovanck. Včeie každé

rvní překlad cel ho Písma

sv. přiěit2alse
Trevisy,
vikářižez knéž
Ber
keiey
2pol. knězi
XIV.janu
sto.;zz zsdá
vsak,

ten
pouze
části
a jednotlivé
aÚplným
přckpřeložil
adem jcst_
bible
„Viklitova“
z r. knih
1
Viklit

Z,.SZ Tyndai
1609—1610).Na
protestantské
Wiizliam
1524—25straněztextu
řec. a přeL
1530
až 1")43část \Z ]. hei)r.; tuto prácip o jeho smrti
dokončil
a v da.celou
bibli 1535, jež pak
v
novýchCoverdaie
revisich vydn
aabyl 1537,1054,15393
na základě jejim a se zřetelem k textům původním
byla v letech 1607—11 pořízeena anglikánská bible
aůtorisovaná n. t. zv. bible krále akuba (King ja

mes' Bible) od 47 mužů k tomu včbraných. Novou
arevisi
vydal
i" katolického
—.860 Srv
do
překladu
podniSka
l Fr. P.Úvod
Kenrick
provincie stoji
0mŠeneráhmiičili nejvyšší představená,
volená
dož
gon-n
cynyjednotlivých
'mi jejími orgány
jsou Pizma
lsv el'VZ 1, 329—332, Serilda'ek,Úvod do knih
čtyři assistentky.
právu
reholnich
domuvedou představené, jmenované od generální sAnglie. ]. Dějiny doby starši. Britannie dobyli
představené, & jeji rady na tři léta. Noviciát trvá Římané za císaře Klaudial., pod ejichž panstvrm
u.A p-end věiéta, po němžskládajinovickyjedno znenáhla stala se křesťanskou, za ňiokleciana měla
iban) a na svnodě
duché sliby: chudoby, čistoty a poslušnosti, po Britannie své mučeciniy(s
šesti letech skládají je na vždy. Účelem anglického areiatskě r. 313 byli třiybritští biskup0vé. Pri ná
inssittutu Mariina jest, aby panny do něho vostou valu germánských barbarů na zá adni císařství
pivší věnovaly se úplně cti a slávě Boží0 jednak opustily římské legie Britannii, a
tím,že samy usilují o své zdokonalení a svou spásu, sebe samy odkázánni. Nemohouce Piktům a Skotům
jednak tim, žes milostí Boží pečujiozdokonaieni se ubrániti, žádali jutů, Anglů & Sasů za poom
tito kmenové přišli (446, 449),p avšak
aěpaseni
svýchs
hlavně
věnu'ice
hor Germánští
liv vyučování
a bližnich,
křesťanské
výchově
ivek.seProto
obrátili brzo svou zbraň trol svým hostitelúm,
dělí se řeholnice v „matres (matk ) učitelky“ a zabrali asi v 150 letech vět irčást Britannie a zalo
sestry iaíěky“. „'“Matky yučují Jvky, spravuji žili v ní několik států, kterých se obyěeeně čítá
školu, ústavaklášter, „sestry“ konají d0mác| práce sedm (hepiarchie), totiž: K,ent Sussex, Vessex,
klášteře, zahradě, kuchyni a pod '— _
nosi Essex, Estangiie, Northumbrie či Northumberland
A. ). čer
erný; s bile“náčelenky vine se černý závoj
a Mercie.
Britovébbyli
na západní
břeží
a hornatiny,
ástobmezeni
jich vystěhovala
se po
do
splývající
hlavu,
kolem maji
krku matky
a na ramenou
splýv bílýpřes
iím
mec,
u něhož
učitelky
Gallie.onie
Kra"iny,
v anichž
se Britové(Wales)
udrželi,a Cum
byly:
ještěv neširokou bllou obrubu. — Názeev A. p-en Damno
Cornw
les), Cambrie
održely řeholnicet doposud, ač původni mate brie (Cumberland). 3Vtěchto kra' inách panoval velmi
čilý život náboženský a četná biskupství se zřizo
riinec
jejichpamátný
stojí \; výrok
avorsku;
připomíná
mtaké
sv. jméno
ehoře:to„Anglis
su,nt vala. Vedle bisskupství zakládaly se též četné a
Angeli fianti“ — Nav cýhovu a vyučování přijímají hojně obydlené kláštery, které přísnosti života siy
se do ústavů divky od šestého roku; každý ustav nuly. Mezi Bri a Angiosas panovaly ustavičně
má externi žákyně a interní pensionát. — Srvn. války; z té při iny nepokou eli se Britovéoopo
hambtrr-Cd—eridge,
Leben Geschichte
der Maria Ward
il sv křestaněni Angiosasův. e Anglosasi tali se kře
Pec/mmm.
des Engli
sťany, toť nesmrtelná zásluha papeže ehoře Velí
schen institutes B. M. V. in ayern. Mnichov
596 vyslal
do Anglie
Augustina
(v. t.)
g 1907.Di ie Konstitutionen des in Okého,
pata jenž
s 39 r.mnichy.
Missionáři
přistát
na ostrově
. Maria oder En lischen Frliuiein. Sv. Thannetu, který nejblíže ležel království kentskému.
mbyi králeem Ethelbert
rt, jenž měl za manželku
llip olyt.1905. — Odiišně líč život Marie Wardové Tam
jiny A. p-en Wetzer u Welte's Kircheniexikon franckou princeznu Bertu, křestanku. Král dovolil
jim, že směli volně Krista hiásati a i do hlavního
(Freiburgirn Br.1).lli
sv. Str5.72ad r. F. Kryl města Dorovema (Kanterbury) vstoupiti. Četaníiidě
“tů/Eg,7\šeob. círk. dějepis (Praha 1892). iii."
přijímali simě pravdy křesťanské, král sám ai se
sangi71ckě překlady bible. Do jazykaRan hlo pokrtlti o letnicich dne 2rv.če a597 v kostele
saského prel. byly některé části Bedou Cti od
Martina; příkladu jeho následovali pak mnoozl
ným (ev sv. jana), Alfredem Velikým (části Exodu jsinl.Na to odebral se Augustín do Areiatu a dal
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se tam na biskupa posvětiti. O vánocích téhož
roku 597 pokřtil více než 10.0(1)Anglosasů. Papež
Řehoř pln radostí nad zdarem dila poslal do An lie
r. 601 novou kolonii mnichů, mezi nimiž vyni ali
Mellitus, justus, Paulinus a Rufinianus; Au ustínovi
propuůjčll pallíuum, dal mu předpisy o zř zení an
glickč hierarchie a podřídil jeho správě všechny
staré britské biskuupy; též poslal včci potřebné
k službám Božím: nádobí, roucha, svaté ostatky,
ozdoby kostelní a mnoho knih. Dorovernum (Kan
terbury) stalo se sídlem Augustinovým a tudíž
metropolí. Mellita a Justa posvětil Augustin na bi
MellitaSabaret
poslal panoval.
do Essexu,Sabaret
kde syn
se
stíupjl/i60,4
y thelbertovy
uvěřil
v Krista a Mellitus usadil se v Londýně. Justus stal
se biskupem v Rochestru. Marne byly snahy Augu
stinovy, aby Brit0\é upustili od svych některých
obyčejův od církve římské odlišnných. Slavíli totiž
jinak velikonoce, měli rozdil při křtu a nosili ton
suru ve formě půlm
měsíce. 2 Kentu přišlo křesťan
ství do Northumbrie za krále advína a znenáhla
i do ostatních království. Poslední, již do církve

vstoupili, byli jihosasi (v Sussexu), byvše poučení
biskupem šorkským sv. Wiliridem. jedním z nej
znamenitéj
biskupů
kanterburských
učený
ynm íchích
Theod
„(668—690),
odem byl
7. Tarsu,
jenž yna znamenitý stupeň povznesl školu své me
ttopole.
Spory o různékdyžžádoucí
dobyče'e u Brítův
klé
byly uklizenyrr729,
'ednotaobv
v ude
byla zavedena.
Okolo dekretu,
r. 735 dosáhl
yorkský,
papežského
kterým%lťtert,biskup
ork stal se
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u.,Opřítomností
královských
poslů ŠtěpánavLan
t na,
ern Angličana.
Král, dove
s
olbtžgě
pánově z listu papežova, odepřel vesvéuznánL Papež
Vjnesl Anglii.
pak
brezna
1208úplný
interdikt
ve
škeru
Král
za to
zurírl rotina
Stěpán
lan 24.
ton
prchl
zez
aduchdovenstvu,
to
nína král
sám do klatyš (1209). Když tento veliký trest krále
k rozumu šle
nepřtiveldl,
|,iclaropustil
papež
1211 kvšechny
poddané,
z přísahy
věrností
němu.
Šlechta nortchuttunbelrlandskáa walesská povstala

proti
králi,
ktierý
však vzpournpotlačiv,
zuřilpapež
proti
vr
mným
i nev
rmým
nei 1212 sesadil
krále s trůnu. Král irancoukzskýobdržel rozkaz aby
říši anglickou
obsadil.
legát 1213
an
dulf
pohnul krále,
žeese \'av toOpapežský
u.13 května
církví podrobil. Dne 15. květnav prrohlásil král Anglii

aléno
Irsko
(jež patřilo
Ángliikod
1171)hřiven
za papežské
a zavázal
se kk poptat
ku 1000
stříbra.
Proměnění Anglie v léno papežské stalo se zcela
cestou zákonitou s vůlí krale i národa. Útok
z Francie odpadl sám sebou. interdikt byl zrušen
29. června 1214. Po nešťastné válce s Francií vy
nutila šlechta na janu Bezzentkovi listinu řečenóu
agna charta libertatum“, základ nynější ústavy
anglické (1215) Ač Magna charta dávala cirkvi
úplnou svobodu voleb, osvobození od svétskýc h
soudův a odvolání do ínta v církevních věcech,
přece papež lnnocenc 111.jí zavrhl jakožto vynu
cenou a vydanou .bez jeho svolení jakožto vrch
ního pána. Než přes to listina zůstala v platnosti

Učení
\'ikliiovo
čas
vnitřní
mír v (v.
A.., t.) Žznepokojovaalo
ěmlo
enna anějaký
žád
metro
všech Zvláštní
biskupství,
ležících
na sever
od ných účinků. Na samý "pokraej záhuby přišlaa církev
řekyolgolí
umberu.
okrasou
církve
anglické
jeest král a světec Alfred Veliký (v. t.), jenž pod katolická za doby reformace. jindrích Vlll. (1509
maniv přistěhovalé Dány, ovznesl nejen moc krá N N' 1' , měl za manželku s prominutim pa eže
julia ll. vdovu po svém bratru Arthurovi, Katerinu,
lovskou,
i měl(universitu
o pravé vzdělání
lidu.
Zaklnšbrževehkou
dal kostely apéškoly
oxford princeznu aragonskou Proti Lutherovi vydal obranu
skou), sepsal sám mnohé knihy, prelozil část SZ, vě sedmera s\átosti, začež od papeže obdržel čestný
noval polovici důchodůs sv ch láš erůum a dobro— název „obránce víry“ (defensor fidei. Král indřích
aejesní Ssyny a dcery,
činným ústavům. Po dánských králích Knutovl, Ha žil s Kateřinou 17 let, ma
které však až na Marii v dětském věku zemřely.
raldovi a přijmím
llardiknutoví
anglosaský
kníže Král nedbal věrnosti manželské, oblibiv sobě Marii
Eduard,
Vyznaanastoupil ilént
Podmanitel,
zmocniv se trůnu anglickéaho, učlnil Lanfranka arci Bo'eynovou, a kdyžs eji nabažil, zamiloval se do
biskupem kanterburským (1070—1089),jenž kleslou její sestry Anny, ketrá však nechtěla b' ti pouhou
kázeň povznesl a položil základ k novému roz jeho milenkou. [ žádal král na papeži zru ení svého
květtu věd a umění. Po něm nastoupil sv. Anselm manželství\, akdyžo toho dosíci nemohl, dal se král
(v. t.), jennž naakráll vymohl svobodu církve an
lické. Král jíndřich [. uznal konkordát wormský. roku 1531 od shrlontáždění (konvokace kněžstval a
potom
i od od
parlamentu
prohlásítiduchoutí
za hlavupochz
anžlzi
cké
církve,
nížzveškerámmoc
řílndřichll.
sí duchovensho
zcela podrobití,
Tom
máš chtěl
Becket,
dříve miláček kíálův
akancléř, Od výroku arcibiskupa kanterburského bylo lze se
stav se arcibiskupem kanterburským, opřel se roz odvolati ke královské kanceláři, biskupy měl stvrzo
hodné snahám královým. Za to musil prchnouti a vati primas, též dispense udělovati Přísaha na
dliti po sedm let ve vyhnanství. Smířiv se 5 kr tento supremát králův b la všem duchovním ulo
lem, vrátil se Tomaš do Anl ie, než upadl o ět žena, a kdo by jí učívnítinechtěl, byl prohlášen za
v nelibost u jindřicha. Dne
rosince 1170
další Za
panovánír
Jindřichovo
vy
lomáš zavražděn v kostele sv m před oltářem, velezrádce.
plněno jest Veškeré
ukrutnostml.
qua da
Vl. 11547až
an se právě mod_lilnešpory. Vina této vraždy sva 1553) stávala se rozkolnícká církev anglická čím
lována na krale,| enž i s vrahy propadl klatbč cír
dál
tím
více
protestantskou,
ípřijímajícšučení
luthe
eCranmera,
kevní; klatba byllaes něho 1174 sňata, když se by ránské a kalvínské působen
očistil veřejnou přísahou u hrobu zavražděného bl arcibiskupa kanterburského. Parlament odňal kaapi
skupa ode všeliké spoluviny. Po smrti arcibiskupa tolám volební právo dovolil kněžím manželství,
kú pravověrných, dříve jindři
kanterburského Huberta (1205) 7.volí1i mnichové odstranil 6 článk
kláštera sv. Trojice bez vědomí blskupův a krále chem Vlll. vydaných. Cranmer 7avedl novou liturgii,
svého podpřevora Reg-inhaldaza arcibiskupaa
sestaviv 1548 „knihu společných modliteb a při
vázali ho k mlčení, až by v Řím blpotvrzen. Ale sluhovaní“ (Book of Common Prayer), kterou par
Regínhald prozradil svou volbu.ě mechové, bojíce lament 1549 schválil, hroze tresty všem duchov
se krále jana Bezzemka, prohlásili předešlou volbu ním, kteří by se protívili. Cranmer sestavil 1553
42
články, jež čelily částečně proti výstřednostem
za neplatnou a zvolili králem navrženého biskupa
norwičského za biskupa. Biskupové stěžovali si
"_částečně
proti učení
katolickému;
nul se vrch
extremnímu
Kalvinovu
učení
u papeže, že byli zkrácení ve svém právu při novokřtěncúva
o předurčení i antinomisntu lutheránů. Některé
volbělll.
svého
primasa
Papež
lnno z článků převzal z konfesse augšpurské. Královna
cenc
povolal
15 mnsipolupůsobltl.
ů s plnou moct
veškeré
kapitoly do íma, vyšetřoval veškerý průbéeph
1558)
bylapoddaných
horlivouhkatoličkou
í pra
savadních voleb a volebního práva, prohlásil obě Marie
ovala (1553
o návrat
svých
do lůna cirkve
vykonané volby za neplatné, a mnichové zvolili Majetnící církevních statků podrželi je, pouze ko
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runa vrátila je, pokud je držela. Dne 29. listopadu
1554 předložily obě kooyrnor parlamentu královně
prosbu, aby opět byly přijaty do lůna církve a ode
všech církevních trestů rozhrešeny. Kardinál Poole
rozhřešil potom ve jménu pa pežov.
vě členy obou
komor, kteří v síni na kolenou klečeli, veškerý pak
národ ode všeho kacířství, rozkolu a církevních
trestův. Parlament zrušil všechna usneseií učiněná
proti autoritě papee.žově A. stala se katolickou a
rozsáhlá amnestie korunovaia toto dílo. Ale krá
lovna Marie užívala proti přívržencům protestan
tismu krutých prostředků k obraně, nikoliv
vz krve

Tím docíleno, že kdežto za Alžběty ještě 1/3oby
vatelstva byla katolická (dle Hallama), v r. 1699
napočteno toii 027.696 katolíků, jen ]5% oby.v
Tot jest semeno hořčičné, z něhož během let
vznikla přítomná větev katoL církve v Anglii. Do
kud trvalo kruté zákonodárství, také procento ka
tolíků byllo
7nehnitžšliimTak na očteno
_10%
9. —
08. obyv.
Tour dobou zápasiio komité katolíků za svou
emancipaci, ale velmi nešťastně, nebot“ chtělo zi

skati mínění protestantů tím,že slevovalo z věro

článků svých povážlivou měrou, aby získalo spo
lžiíznívosti,jak
někteří nýbrž
tvrdí. iproti
Tím vzbudila
nenávist jence mezi „disseuters“. Apoštooišti vikáři musili
unejen protissobě
církvi katolické.
vystoupiti proti jednáni katolického komitétu a
šeji
sestra (Alžběta,
V111.1
Anny zakázati katolíkům účastenství v jeho projevech. —
oleyno
558— dcera
), yaJindřicha
po katolícku
koruno
vánaya slibila, že hájiti bude katolického nábožen —Nová doba katolíkům nastala zákonem emanci
ství, ale byla mu nepříznivou, poněvadž dle jeho p_ačnimCathhoiic emancipation
Act) z roku
zásad pocházela z neplatného manželství. Aby se 1829 za iřiho iV. Katolikům b ia slibo vánaemman
na trůnu udržela. odvolala svého poslance od pa cipace jžv
r. 1800, kdy ir ti katolíci nechtěli
pežského dvoru a prohlásila se opět zannejvyšší uznatí sloučení parlamentu irského s anglickým.
hlavu cirkve (supremát); uznávati papežský primát Všemi prostředky, i korrupčními docíleno sjedno
prohlášeno za velezradu. 'čelo reformované hier cení parlameutů. Opposici katolíků irských zlomil
slib ovánim emancipace. jiří 111.(1760—1820)
archie byl postaven Parker jakožto arcibisklup kan Pit
necchtěl o emancipaci katolíků ani si šetí, proto
terburský,
němž se pochybule, žeeby byl platně
svěcc:en(vlzo anglzlzámba'.rve'cmí).Anglikánská
církev Pit se poděkoval z ministerského predseduiciví

(„Established Church,HighChurch“)vyapada zevně

1.331náladu
Francouzská
svýmiretormy.b
hrůza misnac
docela po katolicku, jelikož održeia h erarchiiZs bi dělala
v Angliirevoluce
pro liberální
skupy v čele (odtud slove t ž episkopalni) i obřady
vyžadovail změny naléha vě. Vláda lrříhotail.
katol. bohoslužbě podobné, ale učeníje i bylo kalvin Anglie
Angh'r
„Všecka
ské. Parkerzrevidova11563 42ělánky C.anmerem se zanechala
nepodává smu
nější elmi
figuruslabou.
než tohoto
staréhohistorie
muže,

stavené; při tom vup stilz

a , nové přijal, slepého

tak že zbylo 39 či nků, jež byclyparlamentem pro
hlášeny
za sipravidlo
kdo bk)
protibýti
nimpotre
psal,
neb
nějak
počinal,ví,ryč'a
ljako
aciř
stán. Mimo katolíky byli odpůrci vlády těž Puri

zrozumu chodicího po síních sveho

aláce. Neb el toliko bez zraku, ale i úplně hluchý.

šechno sv tio, veškeren rozum, veškeren lidský
zvuk a veškera potěchaz Božího světa b iam

vzata"řidil
(citováno
íiřimu
iV.,
jenž
vládu1 učebnice
od rokuMeiklesjohnovy).
1810, „prvm šechtic
tánni čislulí
stoupenci
Kalvinovi, t.é
kteří biskupy
zavr ho
valí;
též Nonkoniormis
1566 oddělili
se
od cirkve bisku skéa zavedli soustavu presbyte— v Evropě,
jak vážžn'ěakclobě
tva mes1c abyl
králem
nazýváne odA__pochlebmku
ni nevěděl,
(r. 1820), odhaleno sžplknutí, které mělo odstraniti
riální. ještě príkřeii 1počala Alžběta vystupovvati všechny minist
Pěttz vůdců revoluce bylo od
katolíkům
od r. a1570,
kdy papež
PiusV .ojdí praveno neb _'V) náno. Král jiří iV. byl nenáviděn
:proti
círrkve
vyobcoval
z království
sesadil;
trestem smrti bylo zakázáno učení katolické lá a neoblíben i pro zamýšlený rozvod s manželkou
Karolinou Brunšvickou, která si na hrob dala nápis:
lslatí,kněze
světiti,
zpověď
slyšeti
a
katol.
missio
domu pr'ijimati. R. 1587 byla atem od „Zde ieži Karolina Brunšvická, potupená královna
pravena Marie Stuartovna. Katolici byli až do anglická. “ Když parlament zamítl rozvod, byl Lon
smrti královniny ukrutně pronásledování. její ná dýn tři noci illuminován, a král se nemohl ani ve
stupci akubl., Kar 11. a 11.neposkytli katolíkům voze ukázati, aby neb l kamenován. Blda násled
kem válek stoupala, c leb byl drahý, protože zá
žádné
ulevy,
se Anglikánův
presbyteriánův.
Za Karla
i(i boiíce
625—164M.)
vznikli va Angiii
indepen kon byl proti svobodě obchodu obihm. Předlohy
měnu zákkonů nedocházeiy ůchvaly. Při úplné
denti, dávajici právo kázati každému,;z„ko
oho Duch na zm
Páně tomu povzbudí“. Karel 11 (1161
0—1685) musil neoblíbenosti vlády a stálé tužbě lrů po samostat
potvrditi zákon, že nesmí nikdo, kdo pod přísahou ností, jakousi vydobyli Američané 1776, začal Da
niel O'Connel zakládati „Catholic Association“ na
stantiace.
býti
dosaz
z
nen
n
rad
anižz
neuznal supremátu králova aanýezavrhi transsub
prav katolíků
angllíckých
a irských,
které
se nenáviděná
vláda lekala
Už ministr
Canning
dati v parlamentu 1672 (testalct) yjakub il. (11685saž obranu
ale zemřel po
6881) jsaakatolíkem, chtěl opět obnovití nábožen chtěl uspokojiti katolíky v r. 1
ství katolické, ale počínal si při tom bez rozvahy. krátkém ministrování. Agitace lrů vedených 0' Con
Parlament povolal proti němu zetě jeho Viléma nelem přinutila i Wellingtona, jenž nastoupil mi
Oranienského, před nimž jakub prchl do Francie. nisters tvvo po Canningovi, že předložil návrh eman
Po té dán zákoo,n že na trůn angligký nesmi dosed cipační pro katolíkya nIickéa irské v r.
uzákoněn. Zn kon neabyl dán z lásky
noutí žádný katolík Král Vilém dal všem vyznáním kteerý
svobodu (1698), vyjma pouze katolíky a sociniány. k spravedlnosti, nýbrž k uvarování větších zel.
Katolici směli bydliti pouze vevvzd li 10 mil angl. Kdyby chm ohi“ — pravil Wellington — „jen jeden
od Londýna, nesměli si vvdržovati žádných škol
měsícučiniibych
ohčlamnskou
válku obět
zameziti
v zemi,
jižVroce
nále
toiiza
svého
života.“
a i inak byli utlačování. Ža králoovny Anny (1702 žím,
1830 zemřel jiří iV., „jenž nemiloval nikoho a ne
až 1714)nazvána Anglie, Skotsko a irsko Velkou Brí byl od nikoho opia kán" a emanc. akt dal 1 při
tanníi iřlmi. nastoupil rod hannoverskýNr.els7lr4. nucení a obavy 7ákonem emancipačnlm katolíci
2. Angličtí katolici v době n“IOM
rav-e \' některých věcech postaveni rotestantům na
dlívě
mzákony
an edek
iickě Jindřicha
lil.,Alžběiy,
111.
za nás
téměř úp iné
vyhubenisViléma
kato roveň: byli připuštěni do obou sn moven, ke všem
líkůnÍarilglických. Za Viléma lil. zákon z r. 1700 od úřadům státním a vojensským krom úřadu regenta,
suzooval kněze sloužícího mši s.v k doživotnímu iorda- kancléře, iorda- Iieutenanta v irsku. Prísaha
rálovská se všemi potupami katolíků zůstala za
žaláři a katolík musil odpřisáhnouti víru katolickou,
jinak majetek jeho přešel na protest. přibuzenstvo. tím v platnosti Emancipačním zákonem stali se
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katolíci poněkud
5počíná
doba animi
Wisemanlginllé
který
se Vr
seznámil
s Newmanem
rozkvětu
církve vsvéprávnými,
Anglii. žv a odtud
r. 184
bylo kato
Froudem
v
1.833
.1840 přesídlil
Wise
líků
, což činilo 170/0 oby\. Když nastala man jako apošt. vikář do Oscottu, kdež poznal, že
immigrace irská, stoupl počet katolíků
nová éra katolíkům nastává, v čemž se lišil od
1851 na 7582800 422
ostatních ap. vikářů a mužů (dr. Lingard, dr. Grif
r. 1854 na 916.6(024'394 0
iiths), kteří
varovali
důvěřovánim
„traktari_
ánůmť
Wisem
njim před
duvěřo
1dr. ewmanovi.
Pakkatolíků
nastata
ůggkási_ stagnace,
v roce
1861
bylo
:4620/, tak!,že1877
dovršen
Oxfordské hnuti chtělo odprotestalntštit anglik. cir
] million, ale percentuelně po etvjieh po celé skoro kev Poznali záhy. že to nemožno. „Světlo dobré“
čtvrtstoletí nestoupl. Statlstika katolíků v tom je vedlo krok za krokem
ím kon
ohledu není úplně spolehlivá, poněvadž katolíci vertitou byl Newman. Wiseman dosvědčoval, že
neudávají počet úplný, aby nedráždili vzrůstem „církev mezi konvertity nepřijala muže více uče
livého
&upřímného
ve
víře
jako
Newmana".
Wise
5\ý_m anglikánskou cirke\ a její kruhy. _letootiž
zřejmýrn taktem, že „disse nters“ mimo anglik. cir
man
sí přál
krev" oxfordského.
do katol. života,
což se
stalopřivéstie„novou
kon semi hnuti
kev stojici) ustavične percentueln rostou.
— 4180/0
Nvejpopulárnějšispisovatel
Walter
ve
R.
bylo
14.000—
8/0
svych
románech bu iyrnls anglický
pathie ke
katol.Scott
církvi.
„- \lg? ) všech
» dissenters
n
» 1,351._000
Sám zmíral při recitováním„Stabat M;ater
„1851
„
„
1,.05smo=10wf,'
předsudky proti katolicismu vyvrriát.
„ 1687
4,500.000=
/3.
omnnohéi
vši své atheistické společnosti (Pere , Shelley)Pa
V těchto procentech jsou katolíci nejčetněji za svém essimismu a předstírané nevěre, přece dal
stoupeni.
Nejnovější
„Cath.
počet katolíkůn
31,750
000.,Directory“
jiní na 5(1903)udává svou ceru vychovati v katol. církvi „jako nejlepší
Druhá příčinaa rozvoje katolického, nlelbo, 'ak ze stávajících náboženstvi“. Tomáš Moore, slavík
irský“, svým spisem, Travels of an Irish Čentle
Newman
nazýval, hierarchie
„second sprinq',
110 _man in Search of Religion“ vedl důkaz, že patri
jara“,
bylotozřízení
v An „dirnli
roku
1850 dn 29. září Piem iX.bbullou „Universalis stickou církvi se všemi obřady jest toliko kato
bcclesiae't Dosah tohoto zřízení nepoznávali ani
lická církev. Činil spisem svým pokání za toi, že
»—
tak mnozi katolíci, jako sami Anglikáně Wiseman dal své děti v anglikánské cirkvi vychovat
v r.
psal „o crrk. organisaci" v Dubl. Rev,lew
Rovněž 5 is Chateaubriandův „Génie du chrlisti
a musil mnohé předsudky vyvraceti. Anglikáné po anism “, te' mělsvětovou cirkulaci, pomáhal od
straňovati staleté předsu
Ag
To byla
řádali „meetingy“
které b ný
ly příznivá literáml činnost“pro katol. směr v Anglii.
hotovou
výzvou k proti
boji „papeženství“,
prot11katolikůn\.Výte
Wiseman jako arcibisku mohl Ie'pe uskutečňovati
— Vedle
literárníomnho
nepřímé
propagandy
Anglie
ve
svém středu
vyhnanců
k.atolměla
z rancie,
své velikolepé plányA— ius lX.n e,vědě| že zřízeni
hierarchie
katol. vnaAgnlii,
dle svých kteří svým životem byli obranou církve i výkla
W.Sídel, narazí
tak velpojmenované
ýodporiv arlamentě,
dem. změJnysmýšlení
e'ich životu seo katolících.
všeobecně ařičítá značná
kde lord John Russell (premier) v ohnivě eči nazýval část
to „papežskou aggressívností“ , „neobvyklou úklad vyznavačů francouzsk' ch nalezlo útočiště na aůdě
nou 0sobivostí“, a záhy předložil parlamentu před anglické, kterou posv tili. Královský \lnm ve ín
lohu, dle niž mělo byti zakázáno pood tresty bi chestru hostil jich na 1000.Po několik let byl \ par
skupům katol. užívati jmen dle území papežem lamentě povolován obnos na jejich podporu, kteráž
hojnými soukromýmí'upisy byla rozmnožena. ást
jimj_\řikážaných.
Předloha pastýrsk'
stala se sice
mrtvým.Wísemanův
list, vzákonem,
němž se těchto vyhnanců hledala a nalezla trvalou práci
dovolával „mužného ducha“a „pošestného srdce“
v missiích
jiná část
vrátila asezase
do
kdyžanšlaických.
apoleon uzavřel
konkordát
svých krajanů a jejich lásky kuapoctivěmna přímému Francie,
jednání, utišila vášnivé smýšlení. Pastýřský dlouhý zřídil katol. bohoslužbu. V r. 1808 byla již_eman
cipace katolíků dosti blízká ale cenu za ni poža
list hbyl otištěn „pereeenxt um“ v „Times“
veli dovanou nechtěli dáti katolíci, totiž: nechtěli po
Kých listech, čimž nabyli.lobrovského rozšířeni — volití vládě an llcké právo „veta“ při ustanovováni
toho působily0
některé
okolnosti
ve bisku ů. Zejm na se ozval celý episkopát irský a
lice př1znivě.
Byloto ještě
zejména
„oxfordské
hnuti“,
jemuž stál v čele Newman, které poráželo mnohé blahopřál dr. Mílnerovi, který byl vůdcem tohoto
předsudky proti katol. církvi a nepřímo otřásalo odporu. Veřejném \něni o katol. církvi v Anglii
základem anglikánské církve, v níž rozhodovala
tou dobou jižrl.ltlolikproměněno, že dr. Milner
ministerstva a parlament o věcech ryze církevních, yblo
ezpečoval
sv. Otce, že emancipace jistě přijde,
což mnohým otevíralo oči, že nejsou v lůně cirkve. že vsaknensmí býti \ykoupena za obět katol. z.ásad
— Kardinál Newman datoval hnutí oxfordské od Katolíci trvali dále jako„ lid štlticí se světla“, jak
r,l833 kd Keble kázal v Oxfordě svou proslulou
říkal Newman,
„bydlící
skleegíchUmisťo
a pod
krovi“.
jejich kapli
bylov"koutech,
málo a špatn
řeč:„náro
Starýpředsudeko„
středo vány byly ta,k ab nebudily pozornost, nejvíce
ekě"tmě“ níapostasiž'.
mizela
sd\tu\a
krás architekt
mistrů malířsk'ch polstupovalo se ke studiu intcla
konírnách
aneb prdilěha'
icich
místnostech,
stavba
lektuálniho a uševního života. Oni muži hledali vnelišila
se mnohoo
táÍí.
Geor
orge
Eliot pra\í,
že

oprávnění
an |likanismu
přiLloyda
světle „o
faktdějinách
a zásad.a
Řeč
oxfordskh
rot. dr.
stavbě ,knlhy mo litebni (Prayer Book) v církvi
an lické“ přivedla k přemýšlení mnohé a mezi nimi
té Newmana
čelem oxfordského hnuti nebylo
zkoušeli,
hájiti aln 3.
lik. Výsledek
církev. To
bylcne
„traktátů“,nýbrž
začatých
tohoto
stranněho studia byl, že jedna myšlenka anglikán
ská byla opouštěna za druhou avždy novy krok
k církvi katol.
stával. Vrchol byl dosažen
v „traktátu XC“, jehož thema bylo, že 39 článků

venkovan anglický, ždo doby agitace v r.

věděl o katolicich asi tolik, jako o zkamenělém
mam
mutu“.
koy, které církev v An lii vykonala,
„byly více než lidské“. Třeba pak do ati, že Anglie
katol. viru nezapřela a neodpadla od ní, nýbrž
o ni byla oloupena násilně, proto zůstalo mnoho
katolického v lidu, a anglík. ,Connnon Prayer
Book“ přes mnuhě pln- ace nemuže zapřiti katol.
původ. Politický život nesnesl dlouho očividného
znásilňování svobody svědomí a přiznal „dissen

rers“ a mezi nimi ikatolíkům svobodu a skoro
mohou býti
ří tolvikůmanglickým.
vně právo. To stačilo,
žet naistalo
nové jaro
ka
imožno
tyoodt vykládati
kdo po
věříkatolicku
všechny avěročlánky
koncilu
— Nyni
1A. jednu
církevní
tridentského. Hnutí interessovalo katolíky a mezi provincii s arcibiskupstvím twesltminsterským & 15

458

Anglie

btskupstvlmi. — Početní stav katolíků dle „h.Cat práce veliké. S počátku byl nepopulární imezi
atol. duchovenstvem pro svou přísnou disciplinu
Dir.“ z r. 1909 vykazuje tato čísla (údaje však ne

jsou uplně):

areíb.

\lt'estmíns'terkS

knězi
.

a Newcastle

531

“5,213 elem. škol katolíků

171

301
136

139
60

210

128

80

160
442
105
88
86
127
119
250
319

106
183
67
75
67
108
65
94
139

240
171
(36
47
47

164

88
507
79

60
234
43

alivost
„ultrapapalismus'ť
v krátce
zvítézíla „kterýž
jeho hožri—
a bezúhonnost.Ale
Byl
arcibiskupem,
mezi svým lidem“ , „ ráh dom
mu jeho byl vyslapálnl
od sirotků a \dov,
ýc,h ztracených, pokouše—

80.
18.000

ných a kleslých, kteří"lpřicházelib k némuv ve své
strasti.
Učlnil Manning
yb—š
byl nejhlavnější
'eho od také
or kchy
náv
těvě mezinimiž
university
oxfordské a cam rígdsk a jeho nešťastný pokus
zříditi akademickou kollej pro vyšší studia v Ken
slngtonu. jeho ostatní unnost ukázala však jej
jako lidumila, oprávce sociálního, muže církve a
státníka neobyčejného řádu. _lemu děkují katolíci
an all
ličtiž,
opustili
dosa\adni
za
žítižeživot
rovnýnepatrný
s ostatními
občany.život
Mana
ning a Newman povznesli církev \' Anglii na stu
230.000 peň, který se 'ešté před krátkou dobou nezdá:
52.416 možným an lik nské církvi. Po Manningovi 11 let
řídil čírkev aughan, za nějž pokračováno v duchu
116.000
0.000
45.000
55.000
13.000
32.000
11.000

8.630

Manningovč. Postavena ůvkathedrála\vestmlnsterská
Celkem možno odhadovali počet katolíků v A--i jako
pomník
Wisempřednost záchrané
m ž začal
anning,
ale dával
dítck práci
před
stavbou kathedrály, kterou ponechával nástupci
asi 0/
svému.
Pokrok katolíků anglických dostoupil toho
otsku(proti
zřízena
hierarchie
března 1878
na Ve
15,750k000
celkové
populaci 4.
34.160.000,ttedy
stupné,
že
Pius
X.
svou
konstitucí
„Sapientí
Lvem Xlll. hullou „Ex supremo apostolatus a íce“. silio“ vzal Anglii ze zemí missijních a jaako con
Skotsko čítá arcibiskupství St. Andrews a .ding spělon z ochrany Propagandy. — Katolíci v Anglii
burgh se čtyřmi sutíragány: Aberdeen, Dunkeld, jsou v přítomnosti dosud vyloučení z nékterych
Gallwloa,y Argyll arcib. laso wské bez suffra lprav občanských, tak zejména žádný člen králov
gánu. Statistika katolíků le„ ohe off. cathol. Di— ské rodiny, ktery by se stal katolíkem aneb za
snoubil se s katolíkem, nesmí býti následníkem
kaplla katol.
rectory“ 1909l,vykazuje:
arc
kněží kostelů škol. katolíků trůnu. Každý vládnoucí člen musí býti údem angli
St. Andrews a Edinburgh
63.000 kánské církve. Úřad kancléře a lord- lleutenanta
Glasgow
„) S k.
124 92 380.000 v Irsku jest katolíkům nepřístupným. Též jesuíte a
jsou vyjmutí z rovných práv občanských,
Aberdeen
72 58 20
12.000 řeholníci
bt praxe přítomná byla mírnější. Dle zákona
Argyll a ostrovy
24 42
7
12.500
Dunkeld
46 33
15 33.000 anglického odkaz na mše sv neplatí; irské soudy
ovsem nerozhodují o této věci jako anglicke. Až
Galloway
35 42 28
18.125 do emancipačního zákona odkazy ku katolickým
Pokroky katolíků třeba přičísti po milosti Boží charitatlvnim pracím byly nezákonné. Teprveedo
výtečným biskupům Wise manovi. Manningoví a datečným zákonnem z nejnovější dob byly po
Vaughanovi. Wiseman byl metropolitou 1850—1865
dobné odkazy postaveny
_pod stejný
kon do
s nes
ro
testantskými.
Osobak ežská
nesmíz býti
jeho velikost není přehánén a vpohřeblní řeči Man členem parlamentu. Anglikánští duchovní obcházejí
ninřové
Wisemanem,
v níž začínalo
pravil: „Když
za
vre
oči,nad
\iděl
už dílo, které
se šířiti
tento zákondenominace
„zřeknutím nemohou
se svěcení“se zříc „kněž
kpro
testantské
\sude,
a tradice
lovaly před ství“ což mohou jen členové státní cirk\l'e činiti.
" Kdyžz
začal tří
dílo,století
měl krse" rozp
e500kne

ončil, 1500
tkonversí sleezdesateronásobll
O duchovní
katolíků v \'k
chuadžohincichavěz
a055 klášterů p0\sttalo. On mél dar přizpůsobiti nicích
angl. správu
jest postaráno.
m takovém

jestobstarati
založen kněze,
seznamaby
dle konal
vyznání,
a správy'
ochopenív
katolické záávluduchu
mají moc
správu
prci
pra l„církve
'
isemanmá
u, že katolickém.
první s vý ústavu
. odobně jest v ústavech choromyslných.
sledkem uvkázal An llčanům nauhistorický význam o
katol církve, ktera tak dol mala Macaulaye a Katolické dětí z ústavů dobročinných mohou býti
která působila trvale na Comta, roznitila historické dány do škol 8\ eho vyznání. Mezi mužstvem váleč
nad'sení v e Malstrem |, Górresoví a Bedřichu
rá.vu
ného lodstrva
pečuje 16 katolických kaplanů o du
Schlegelovi.“ Organisace katol. církve pak jest chovnís

dnes dílem jeho.
nnačrtl usnesení první pro
synody v Oscottu (1852). jeho práce nebyla \yko
nána v lidu, který miloval: venku byl zápas,

Výchova katol. po reformaci, kdy trestné zá

kony přesně se prováděly, takřka nebyla žádná,

neboť se usila vkonati
Duchovenstvo
vzdé
Dou itajně.
\Lissaboné
a Valladol
lidu.
uvnitř bázeň. Někteří z konvertitů nesplynuli 5 „ma láváno
ličkým zbytkem katol. Anglie ,který pokládali za Laikovévmladí byli ob ačas vzděláváni příležitostně
opozdčný a špattně vychovaný, kterýžto předsudek katolictví
duchovenstvem.
"'lak navŽžř.
ipro jehož
jsou velice
žneShakespeare,
důvody
„Stu
EO
okládalsměru
Wisenlann
za nešlechetnyy,
byl starší
n-č dies in Religion and l.íterature“), byl„vzděláván
terěm
oprávněný.
Na druhé ač
straně
dle staré tradice od bened. mnicha om Tomáše
duchovenstvo nedůvěřm alo v konvertity, lpélo na
staré kázni a praxi, patří na „Oratoriány“ jako Combe neb Combesa. V době Popeově bylo několik
na vybočujíeí a Manninga podezíralí. Všechny po katol. škol. Pope byl poslán do „římsko-katol. se
tíže překonával v duchu tichosti dle svého hesla: mináře" v Twyíondu. Tyto „semináře“ byly ob
„Vše pro ježíše“. Na konci života krátce před tížně udržovány, neboť byly nezákonné. Při vypuk
smrtí pravil: „Nikdy jsem se nestaral o něco jiného nutí revoluce francouzské bylooo.katol výchovu
než o církev. Má jediná radost byla jen v tom, lépe postaráno ježto bylo mnoho katol. kněžstva
a intelligence v Anglii. Professoři a žáci univer
co
s ní souviselo“
Po jehožs
Wiseemianovi
pokračoval
Manning
jako nástupce,
',prál
kterýž
v Douai usadili
Anglii r.odkud
1795, později
někteří
biskupoval do r. 1892, což představovalo 27 let sítě eretondshire
a jiníse v vTudhoe,
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povstaš Co
kvetoucíavUpřítomnosti
kolleje katolické: slelyanské
l židovské.
školy
Edmun
leg
byly by ohrozeny
školyZavedením
katolické ajednotně
konfessíonelní
vubec
Roku 18661vznlklusvlellký ústav missií zámoř
Ticsk katolický soustředí svou činnost v tý

sky/lh
ep 'skardinálem
Misssionaary
Coollege“
ill Hill, založený
Vaughanem
jako dennicích: „The Tablet', „Cath. Times“, „Cath.
ředitelem,r'kltsešg' ústav
se dal av vněm
ati. Manning,
posvě
řečipoch0\
slavnostní
praví
že mátlAnglie spláceti dluh národům pohanským,
jsouc sama křesťanská, a že má nahrazovati po
horšení, které dali běloši ubohým divochům, a na
praviti bezpráví, které na nich spáchaly vlády. V ro
1909 vazykzoval ústav a tři jeho tiliálky tento vzrůst
počtu missijních stanic:
907 1908 více 0

St. oseph's Mill Hill
St. oseph' s Roosendaal
St. eter's, Frehsíield
St. joseph's Brixen

celkem

54
47
33
6

59
58
52
8

140_—
177

5
11
19

37

Weeekly“, „C. Herald „,C. "Ncws“ a „Uníverse“.

Hlavní čtvrtletní review jest, D,ubl. Review“, 7.a
ložená Wisemanem, po něm ji vydávaal W. 0. War
a teď jeho s n Wilír. ard. „The Month“ jest mě
síčník řín ející hlavwněpráce Tovaryšstva“ ježí
šoov.a brožury se stará „h.Cat Truth bociety“. Na
denník katolíci angličtíd osud se nezmohli; mají
dosti
listů k dispůosíci, které přijmou jejich vývody
do svýchssulo
Spolky kuatolické uznávají se za katolické

teprve tehdy, když

sou od biskupa schváleny.
H|_a\níjsou:„Cath.
of Great
Britain“,
zřízena
871 jež má nion
za účel
povznésti
\šecky

zájmy katol., najmě porn
árnhati sv. Otci k získání
Celý náklad na kandidáty kollejí a semináře se jeho práv. Prostředky ktomu jsou: !. meetingy,
kryje z větší části sbírkami věrících v kostele. 2. petice a deputace k úřadům, 3. korrespondence
Zvláštní důkaz síly katolických farních obcí.
'ínými společnostmi podobnými, 4. obstarávání
Usta vů \ yšších katolíci mají málo. Zvláštní isnormact důležitých a jich publikování, 5. součin
zmínky zasluhují ústavy: v Edgbastonu, založený
nost s bratrstvy
a jinymt
spolky ějšsza
kardinálem Newmanenrn, a v Beaumontu, založený skupské.
Má členstvo
7. nejpredn
íchrsaoukucebi
jesu ity. Až do roku 1895 bylo zrazováno mlad m
e.Cath Truth Soc ety“ zal. 1884 kard.
mužům katolickým navštěvovali university v
Vaughanem, rozšiřuje v ma ých laciných letácích
fordě a v Cambridgi, hlavně na naléhání Mannin a brožurách znalost o hlavn ch sporných předmě
la
govo; v r. 1895 vymohl Vaughan list z Říma, jímž tech, pomáháooběhu kat?— Iteratury a vy
návštěva universit za jistých kautel se dovoluje.
ciné devocionální,
Ročně
koná velikýsživotopiasnea
an ímžkontroversní
se objasňují knihy.
katol.
biskug:lse
má postarali
katol. bohoslužbu
a vy otázk Modl. knih reozzšířilal,.,100000 rozjímavých
: náboženské
pro onávštěvníky
katolické.
Školství elementární tvoříhlavní pilířka 800. , evangelií l.5..000 Roční předplatné obnáší
tolického života a jest na značném stupni vývoje.
10 s. obran
V téntosskon
onečností
soustředěna
lá
velikou jest
půčovnu
knih,a celá
též
Zákon anglický v poslední době zaujal celkem ne akce
utrálni postavení ke katolíkům. Každá škkola sou pro slepcen zřídila knihovnu; má skioptikon s řadou
krom která má dostatečný počet žáků a vyho historických obrazů a přednášek. Dle vzoru této
vuje zákonitému požadavku, nabývá práva na stra
spollečnosti
zřízeny nové v Americe, v Asii a Au
11
podporu státní, která stačí školu vydržovatí; škola
Th eCa t.h Association"staráse1ojednotu
jest p_oddozooerm státním ohledně působení, jinak
však est samostatná. Všechny prostředky vyučo a přátelské styky katolíků a 2. odporuje dilo
vací clostává ak mládež zdarma. Katolícr postaví organisace katol. obranou zájmů. řl svých schů
jednoduchou udovu
ustanoví své učitele zkou-_ zích seznamuje katolíky velikých měst mezi sebou
šené (hlavně sestry neb řeholníky) a vymohou si a zdržuje je tak od návštěv jiných místností. Menší
zákonitou sulnnec
Nová předloha školního zá schůze konají se v katol. školách, větší v centrál
kona chtěla učiniti školu elementární ednotnou a ních síních. Též pouti do světových míst obsta
výhradní,t ak že by subvence jiným kolám pře rává. Členové jsou ve styku mezi sebou časopisem
staly. Na této státní škole se mělo v učovati biblí „Círcular“ který dostivá každý zdarma, prináší
obecně a ne dle koníessí. Čtyřikr te katolíci a zrávy o činnosti minulé a program budoucí. Po
spojené s nlmi denominace různé konfesse připra patek roční jest 1 šii
Liga kříže šíři absktinenmí hnutí mezi kato
vili
pád školní „bill“
a jsou přesvědčeni,
že školu
konícssionelní
si zachovají.
Otázka školní
jest líky. Založena byla kard. Manningem; čitán a.70000
členů. Celkem však jest temperanční hnutí proti
jšdnou
ze ži\otních
otázek
anglických.
okud neměli
dosti škol
svých,katolíků
málo stoupal
počet protestantskému slabš

„ athlo cBoys Brigade“ staráse o mládež

katolíků, za to s írozmnožením škol drží se procento škole odrosltlou, která jest všude bez pastorace
easpo hlavně
ň |ř.eveKatolíc1
mnohohsvých
zvláštní. Zřízení brigády hochů jes_t úplně o vo
příslušníků
školách,ztrácejí
ve
1šneých
želstvech a v ústavech dobročinných mnekatolickmých. jenském způsobu, ano maji hoši při veřejn m vy
Proto kardinál Manning nestavěl kathedrálu, aby stoupeni 1 oděv podobny vojenskému. Základní
pořídil tolik škol, b byla umožněna návštěva všem myšlenkou bri ádyjeest: _využiti přirozeného pudu
mladého norm Iníholčlověka po tělocvičení a živém
bu. Pomocí tohoto působiti v něm smysl pro
katolickým
dětem. řednal
dle zásady:
i stavba
ko
telů budlž odložena,
aby détí
mohly býti
po kato
pěstování
charakteru,povinnosti.
které se
licku vyučovány.
škol7.katolickylch
dávají obraz pořádevkit
má je\ itívůbec
i v aplnění
náboženských
úřední
data jak O
jessíle
sdělil
dubna 909Runcíman,
Večer \šední don tělocvíči, v neděli mají přednášky

a vycházky. Brigáda nejlepším členům jako vyzna
Braesídent
školního
úřadu v poslanecké sněmovně.
le něho bylo
v letech
ě
menání umožní 14dennl pobyt venku ve vjen
škol katol.
5,323ng
ss—ĚÍŽÉŠIĚĚH
V ! m "1
ském táboře“. Nejnovější tato organisace dělnické
1%3—4
1063
408.293
'P .
mládeže dostala již biskupského uznánní jako
tolická věteva vkr átké dohě získala mnoho mkla
l904—5
1070
412.669
284746
1905—6

1004

4I1.360

286.452

díku,
povinnosti
on vktzeřítakae'
„dRádceplní
uch.“
1910, č. nláboženské. (Více
1906—7
1061
283. 244
1—9071064
.909
„C.vlzede rations“ chtějí spoljiti všechny poli
Katolické školy vykazují4 ne lepši čísla. Školy tické strany katolické na obranu společných zajmů.
anglikánské církve vykazují ú ytek, rovně'l. we Ponechávajíce každému politickému směru svobodu
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Těmto „římským snahám“ postavila officlelní
názorů, chtějí toliko ke společným zájmum všechny
cikr e
soustře iti.

Obtíže katolíků

v snahu
po sjednocenži
5 „orrothvr. 01903
xní
církví“,
za ktery účelem
jsou však také nemalé. Fe ruskou

níanísmus, hlavněmmezi lry, není docela potlačen.
Sociální demokracie, ktáer vAnglií do nedávna
nebyla protináboženskou, přijala bo protinábo
enský za svůj. K vůli získání katol. élnictva za
ložili „Katol. socialistickou společnost“, proti niž
vystoupil biskup leedský pastýřským listem, aby
varoval katol. dělnictvo.

šel
ahnglik.
lond' ruhy
nsk' mdo
Petrohradu,
ale
mnoho
láskybiskup
nenalezl.
prostředek
proti „po

řtmanénl“

„panangljkánsk

kon res“

.
od 6. července do 5. srpna v paláci lam
bethském, dle něhož nazván konferencí lambeth
skou.
_Byl
to čtvrtýll
korr__gressvého sdruhu
1867,
úča
síůtnk
76;1878,ut;100

ll.l. vvr.r.

Racionalismus a modernismus začaly akcí svou 1888, účastníků 146)“který v kazoval 7000 dele átů
v kořistováním spisu Newmanových, což činil
všech končin
brítsk. Kongšes
vyhnu
havně George Tyrell (býv
valý jesuíta, kouvertita ze
očekávané
debatěříše
o sjednocení
s rmem,
za se
to

o jednotu ve
věcechk,víry
nepo
Ěochodicl z přísné anglikánské rodiny)a Loisy. pracoval
obmezil
kongrescožnase otázky
ejména ne orozuměny jimi spis
„vývoji do vedlo,a proto
atu“ slou il jim za štít. Biskup limerický Edw.

mravu (proti určování

očtu dítek) & kázeň cír

h. O'Dwyer dokázal jim, jak jsou ve sporu s pár mo lejakpž i reformu „ rayer Book“ (liturg. kniha
vými názory Newmnaovými, který dle slov Pia X. kevěilí,e
očet konversí nelze přesněudatl, rotože
(10. břez. 1908) snad byl někdy ve výrazu neopa
trný, ale nikdy nesmí býti brána jeho pravověmost ez opportunismu tají. „Salzb. Kircherz. (13 5 č. 11)
v pochybnost, nýbrž jeho spisy mohou býti vzorem
konversívelice
měsičněv
Anglii
bez
00.počet ukromá
spolehlivá
zpráva
pravé naukyootců a oddanootsi k stolci Petrově. šdhadoavala
Protl to_muto modemistickému směru a ratlona
udává
počet ročních
kohnversi
lismu míří tež encyklika sv. Otce Pia x., vydaná Blsatelova
rotl tomuto
přírůstku
c_lospélých
třebanalpoložiti
při příležitosti jubilea sv. Anselma, otce schola ztrátu ve školách nekatolických, v ústavech obro
stí y.
ni poznovu ukazuje na nebezpeeči mo činných a smíšených manželstvech. Proto k ve
demlsmu, který jako jed mladší eneracl otravuje, liká snaha po vybudování ústavů pro opuštěnou
mládež, v jejíž prospěch se koná sbírka postních
jsaCovocem
pých ústavyv
a neznalosti
v ci náboženských.
irtativni
Angliijak
protestant., almužen ditck katolických, které se odvádí v „ne
tak katolické vynikají svym množstvím. Katolické
děli Dobrého
past)\_re“
přímo ztrát
biskupu
zástupců
dltek
škol katol
ásledkem
ve od
školách,
do—
charltaáivrg ústavy jsou většinou pod vedením du
chovmm v ehole
znamenitou
měrou se rozmnožily
zejména
posledním
pronásleování
cirkve < (D D'OČÍ'ĚHKChústavech a manželstvech smíšených na
ás stagnace v přírůstku katolíků i přes je
Francii. V poslední době postavili dkatolíci vedleeškol stala
množství kostelů, mezi nimiž
drála westmin jich
tší počet
otázce (po_tupo
rodů)v napsal
Mr.ditek.
Whetham této
v „TheN
_lune
sterská sama, ač nedokončená, v žadovala 250.000
. „řTeba poznamenati, že římští katolíci, je
lib št. Pro Cechy'je zajímavo, že ylo přáním kard. diní mezi našimi rodinami, vedeni zásadami svého
Vaughana, aby ___posvětíleni
přítel jeho kard. Schónborn, náboženství, zachovali si prav) smysl společenské
kteerý však ze el nežm oahl kathedrála býti ode zodpovědnoosti. jen mezi nimi se zachovalo číslo
vzdána službám |.Božim. Zvláštním důkazem sily ka porodů, a obrazce jsouuivelm výzz,načné ukazuji_c_e
jasně, že není skutečného úbytku plodnosti ve tři
eucharistický
vtolíků
. 1 bylpvelil_rolepý
,
od dobkongres
násilné reformace,
jakého dách, které jsme zkoušeli. jestliže přítomné ten
Londýn vůbecnneviděl, přínněmž rozvinula církev dence potrvají, budoucnost Anglie asnad i světa
svou katollcitu hlavně l v rltech. Zúčastnil se ho jest na straně
kdož se narodil! v římsko
Tlablet“ 1909 3. čce.
pap. legát kard Vanutelli,6jiných kardinálů,70arcib. katolick ch domovech.“
abiskupů, 20 pat ů, 1500 kněží a tisíce věřících. str. 7.) míšená manželství sou katolíkům i proto
Pokus
fanatiků
cpuritánských
překazití
průvod
eucha
nebezpečná,
zákonKatoličky
dává větší
otctčnad
než že
matce.
jsouprávo
z větší
části
ristlcký pom
úřadůaapl latného formálnězákona ditkami
o katolicích mcěl ten výsledek, že oživlo hnuti po nevěstami ve smíšených manželstvech. — Stav ka
odstranění nerovnosti katolíků před zákonem (Dis tolíků anglických v přítomnosti líčí opat Gasquct

hability

Bil )I, což bylo v parlamentě v r. l909

133 hlas)'y__
prootí 123
přijato.
_Nejzávažnějši
mužové
hlasoval
práva
katolik
Z protestantské
strany učin nonávr h v parlamentě, abyřercohle ka
tolické, pokud řemesla nějaká pěstují, podléhaly
inspekčnunu zákonu. Návrh byl 175 hlasy zamítnut
proti 90 hlasu . Znáti z toho, že věc katolická

nabývá stále ()vícesympathií v Anglii.
cení„Anglocírrkvi
jsou zné.,
Na stran špprotestantské jest
-Ronian-Urnuion“
která svým jménem vyjadřuje učel Ona vychází

ztomnosti
nesprávné
při
jest zásad),
toto nážes církev
církví anglikánská
anglickou vvdobě
předreformační a žen lá apoštolsky úřad a plattné
svátosti. Učl sedmeru I1svátostia žádá tradicionelnl
uznáni rimátu Apoštolské Stolice v Římě.
straně katolické 'cst „živý růže nec P. Marie a sv.
ominika“ r. ]
založený, jehož členové mají
A?

tory
catholic Church
ín England“
a„Short
kon lliss„clK
dsyžof_the
ivzpomeneme
na stav,d
onéhož

dlouhá pronásledování přivedla
na
století, musíme
co začátku
vše byloXIX.
uskutečněno.
My se
to vše stalo? Kd
de na př. z naší
umy pen z na bezčetné naše

zn

církev katolickou
se rvávem
divitie,
tážeme.
kteraks
chudoby vzaly se
potřeby, kostely,

kolleje a školy, kláštery a konventy, které všechny

musily
býti podporován);
božská
Prozretelnost
vysvětliti . jak—to
. . malé může
bly jen
s počátku
počátky, malé, ale v 'znamné, drahé to vzpominky
onás na půssoben Duca.h

mszleralura

„The cath. Encyklopedia“_V,.431—478,

„The Tablet“,
DirectoVry“
„Cath.
London a„Catholic
Centu
uryaa,o“
Vanzm, „Kardinál
Manning“ (Praha 1901),foley, „Records of the English

Province of the Soc. ofe

“,iG I.low„Literary aud

bibliografical history o RournanCatholics“ (5 svaz.
886), Hanadnatur, „La conservatlon pro
na růžencovou slavnost přistou iti k stoeluPáně a vídentielle du Cath. En leterre“ Reims l.,898 Lilly!
deen sv. Dominika obcovatí m ísv. Man
annin sám »
alli:,„ "Londýn
Manual1893,
0 theP.Law
speciall ang-in,
affecting
Catholics"
Thurzau[.a
neměl
za možno,
by se mohla
státi konverse
nglite
massách,
nýbržže toliko
od muže
k muži. Hnutí
catholique en Angleterre
au 190 siecle“
rltualistskě, které jest vice zevnější, přece přivedlo renalssance
3 sva
„Le catholicisme
en
mnohé k rozjímání a k návratu do církve katolické.
ngletzerre au 19o slčcle“ (diyvyd. 1909), Sficllmarm,

povinnost na ten úmysl dennmě odlitls ed,esátek

anglikánská církev — anglikánská svěcení
„Geschichte
Kathlcnikenveriolgung in En19421:
land“
3,
vyd., Freíb.derBr.1910).

an líkánské církev a církev pravoslavná.
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East
(Church
Times 1908,_1
8. N10“ 1907 a Revue inter
nationale
de Thěol.

anglikánská svěcení isolu3zejména ona svěcení
na kněze a biskupa, jež se udílela v církvi angli
kánské dle nového bohoslužebného řádu čí ordi
církve anglikánské k ruské V letech osmdesátých nale, nařízením krále Edvarda Ví. zavedeného. Když
t.To pominulo. Rusi á církev prohlašuje ústy ja— totiž církev v Anglii despotickým a krutým 'silím
nyševa (ist dic Glaubcns lchrc der anglo- amer. Kirche jindřícha V111.(1509—1547) od středu svého, íma,
Wírklích orthodox-katho. isch? Berl. 1892) zřejmě, že
blud zavlečena,
udílela
charakter angl. církve
rotestantský,
najmě lsíylaodtržena
epo několik aletv rozkol
svěcenía kněžím
a biskupům
dle
řádu katolického (1534 4). Na rozkaz Eduarda Vl.
kalvínský.
uvázlín).O
alcev
mcnte, BerlínTotéž
1898p.C.
39(Tainstva,
artikulích,Sakra
které sestoupila se komise biskupův a prelátúv, v níž
přední místo zaujímal Tomaš Cranmer, arcibiskup
nuhsalhují officielní výkladn)víry anglikánské, dí se vCanterbury, horlivý to zastánce nauky Kalvínovy,
Neomylnosztcírkve a obecných sněmů popírá
el.XÍX.
aXXl. 2Dosítatečnost
sv. Písm
ma k spa
avydala
bohoslužbu
ua pro
svěcení Řád
novýtento,
řá'i,
sení tvrdaís
či.
dostatečnost
pouhé
víry jenž
tčsn (pro
přiléhal
k nauce
Kalvínově.
k os ravedlnění v čl. Xll.3. Jen dvě svátostí uznává
1552 upravený, byl prohlášen r. 15% závažným
Iako řívc,tak zvláště v době Chomjakova a Palmera
(Chomj.: Sočiň. 11) mluvilo se mnoho o blízkosti

čl. XV., a tyto vykládají se v duchu kalvínském.
celéřádu
království.
atnék ozmměnyv
tom to
novém
rovedla Podst
zmíněnák
e z nařízen
ní
Křest není prostředkem znovuzrození, dí čl. XXVll., pro
nýbrž pouhé jeeho zevní znamení; čl. XXVlll. di, že královského ez svolení Apoštolské Stolice. V ko
misí zasedali rozkolní a bludařští biskupové, kteří
v_Eucharilstií
přijímápopírá
se tělopřímo
a krev
Páně jen chleba
vírou. jsouce siiženl církevními tresty, neměli ani církevní
Čl.
lXX Vlll aXXIX.
proměnění
a vína 4. Úact
tu sva 'ch obraz a ostatků, vzývání
pravomocí, ani zákonod né mocirv soboru
novém
pro vynechána
věccn ivše
na
svatých
čh
. 5. Původsvátostí
pravomocí
hlásánízavrhuje
slova Bozí
kudělování
při služby.
ěnze aVnatomto
biskupa
byla řádu
úmyslně
1iká zmínka jak o mocí kněžské, předevšvím () obě
čítá kduchovní
či. XXllL lidem,
hkterým
církev dalačrovinnost,
správě
povolávala.
6.
XVll učí tování mše svvaté, tak o zvláštní milosti k řádnému
konání tohoto úřadu udíleně a o nezrušitelném
Šráaedestinací
alvín a vjeho
nástupci.
Tyto znamení knězi Kristovu svěcením vtisknutém. Svě
nky. které jako
jsou Kal
pojaty
seznam
zemskych
zákonů, jež jsou pro a gl. církev otticíelně zá— cenní na kněze udílí světítel, an ruce na svěcence
vazny, které před ordinací čekatelé přijímají svou vzkládá, těmito slovvy „P ljml Ducha svatého.

Declaration
of souhlas
assent“ S39
pod lán
isujícei
hříchy odpustíš, odpouštějí se jim, a kte
v.y_slovuji
yv prohlášení: Krýtrenlg'm
zadržány
jsou. Budiž
věrným
rozda
vačemzadržíš,
slova Božího
a svatých
svátostí'
h.o“
Ve

články
magicharakter
——
lRuská
církev slovech těchto není vyjádřen úřad kně eký, jenž
klade zv
št váhunnaprotestantský.
svátostný charakter
kněžství,

spočívající na successío apostolica. Bez biskupské svěcencí má býti udělen. je tam sice zmínka o svá
moci není cirkve ani křesťana; a této bísk. mocí tostech, než nejsou tím míněny svátosti církve ka
tolické. V předchozí zkoušce, kde světítel bez
není bez patriarchů
apoštolské č.successet,
dívan.gl
Grammata
doxních
10.
církviortho
není.
prostředně
přednsvěcenídmovídal,zr'e
svěcencl otázky
před
by tento
'mě praví,ž
jest vlastně odpad oda angl.tcírkve, míní Malcev, kládá,
snaží-lí se někteří angl. bohoslovci dokázati pro má udílctí svátostí dle řádu tohoto kr lovství. Krá
lovství an lické uznává pouze dvě svátostí, totiž
aTngl. „lligh
Church“ biskupové
apoštolskoumajiposloupnost.
vTrzení,
že anglikánští
successíone křest a ve eří Páně. Slovy svrchu zmíněnými ne
apostolíca svou mocod Krista, odporuje římo udílí se ani vlastní moc hříchy odpouštětí a zadr
základním článkům vírv angl. církve, nebo tyto žovati, jak jí katoličtí kněží ve svátostí pokání
uznávají jen křest a večeři za svátosti. V Common vykonávají. Anglikánský duchovní dle učení Kalví
Prayer Book nalézá se sice formulář svěcení, ale nova prostě pr ohlašuje, že Bůh hříšníku hříchy
od ustíl. To potvrzují dále slova, ež světítel ro
lidským tozří
zíením. l.íce
otomsváutostí,nýbrž
Malceva: |Bouhým ná í, an svěcencí biblí odevzdáv, řka: „Príjmí
svěcení
nenívan
církvi
Erórterungen, Berlin 1893. Malcev prohlašujegm
roz
moc hlásatí slovo
Boží bud
a deudílekti
svátosti
v onom
v němž
ktomu
ustanovenJ'
hodnutí Lva Xlll. v bulle „Apostolicae curae“ 0 ne shromáždění,
O podstatně mocí kněžské, konati obět mše sv.,
platnostižeangl.
Ruské církvi
se není v celém tomto řádě ani nejmenší zmínky. Že
protiví,
an svěcení
církev zamásprávné.
krále hlavou
(Malcev
nazývá to „sv Itskě“ papežství), a že články víry
právě
tato
moc
2
ordinále
anglítkánskěho
byla
vy
a obřa
rasdy své d vá si schvalovati parlamentem. mýcena, dá se snadno vysvětliti. Cranmer, jenž
A_n_glcírkev musí sv új protest. fundament odstra měl řl pořizování nového řádu hlavnl ú,čast pro

zaounejhorší
bludy ežíše
apežství:
přepodstatnění,
niti,
nikoliv
jenžněkteré
články;
sjedno
skute čno
řítomnost
Krista
ve Svátosti
cení abylo
by mo
ož.né — Lil:
]. pak
T. prý
.rinin,
Ně hlásí
skol ko slov o sovremenn hr stremlenijah anglo
oltářní,
těla Páně
od tomto
hříšníkův
mší sv.
.a živé požavání
az m.rtvé
V řádě
nenía zmíněna
amer tansk_ojlcerkvl k sblíženiju s pravoslavnoj. ani zvláštní milost, jež se udílí svěcencí k řádnému
(Hr.
), týž, Novoe zajavleniev polĚ konání úřadu kněžskkého ani nezrušítelné znamení,
sblížení“aangllíjskojPcerkvi
s pravoslavnoju
(Hr. t.
18671373),
Popylkí
v an Iikanskoj
jeežsse duši kněze Kristova vtiskuje. Kdo tedy dle
cerkvi k soedlnenijupsopravoslavnoju v XV ll. stolětíi ádu hlásatí
anglikánského
na kněze
jest posvěcen,
slovo Boží
a rozdávatí
večeří obdrží
(Hr. Čt. 1869, 11513, 673); Grigarj patr. konstanti moc
což se dokonce nerovná moci kněžské, "ak 11Ježíš
nop.,
k arhiepískopu
Kristus v pravé církví ustano\il. — Svěe ení na
()
nemPís'gamo
zety
„Times“ (Hr.kentelršerilílskomuíotzyv
Ct. 86911 1049),A
Lopachin, Snošenij a amerikanskoj episkopal'noj
asil-(uga
bí
biskup,
an ruceanapomni,
svěcencevzkládá
n koná
m Ducha
svatého
abys opět
cer kvi s pravosl. vostokom po voprosčít o soedi vzbudil milost Boží, kteráž jest vttobč skrze vzklá
neniilcerkvej(1862—8í
1883,H); Otvětnoe poslanie868—9)(l-lr1882,ll;
vysokopreosvj. Platona, dání rukou mých. Nebotnedal nám Buh ducha bázně,
mítrop. kievsk. íGalicka o Eduardu, arhiep. kenter ael moci a milování a střídmosti“ (2.Tím. 1,6. 7.).
berijskomu(Trud 18881339
4,0 A..P Lapuc/ml, Světítel klade sice ruce na svěcence, než nedí,
Pravoslavnyj grc na kathedře arhiepískopa kenter k jakému účelu tak činí, a nezminuje se ani o úřadu
berijskago (Hr. Či.1897 II 3651; Reunion with the vrchnopastýřském, ani o mocí biskupské. Ze slov,
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Anglin

jež světitel z 2. listu k Tim. uvádí, neplyne samo
sebou, že koná svěcení na biskupa. Milost, kterou
slovy těmi udílí, není výhradně ani biskupská, ani
kn,jěžská ežto obsahuje"! takové ctnosti, jež i každý
laik míti má. V modlitbách ostatních jest pouze řeč
o ctnostném životě, o dobrém příkladu, o skutcích
milosrdenství a o konání úřadu kazatelského. —
Forma či slova, jichž při anglikánských svěcenich na
kněze a na biskupa se užívá, nevyjadřují dosta
tečně ani moci, ani mllostl, kterou tato svátost

kongregfce
s. Officii
17. břez.
1704,
avýnosem
nařízenoposv.
bezpodmíne
ne nové
svěcení
na kněze.

Toto
vydala kongregace
na an rozhodnutí
likánské ceremoniale,
dlen ěhožse
bylzřetelem
Gordon
konse rován, nepodléhajie \livu oné povrdačky, že
Gordon byl svěcen v krčmě. V druhém díle kon
sekrace n\áději se dogmatické důvod, pro něž
ona svěceníjsou neplatna. V ordinale za duardaVl.
vydaném nejsou podstatné části svátosti, totiž slova
Čl
a úmysl,
naprosto řijmi
dostatečny.
přiforma
svěcení
na kněze:
Ducha Slova
sv . .(forma)
.“nne—

naznaču
puůsobí,ježa jest
jsou podstatnou
tudížžsvěe ení
i dé
ro vyjadřují přesně ani řád kněžský, ani zvláštní mi—
nedostaujeekaformy,
částíta ka
lost, ani odstatno moc konati obět mše sv.,
svátosti,
ine.platna
Dle tohoto
anglikánského
y
iskupa posvěcen
Matouš,Parker
jenžřádu
za v modlitb ch onohouordinale byla úmyslně všeliká
adu kněžském otlačena. Po
královny Alžběty byl na primatiálni stolec v Can zmínka o moci a úřa
terbury dosazen 'lento primas za svého dlouho zději byla sice slova zmíněná dopněna „ad oííi
letého biskupování vysvětil všechny své sutíragány, cium et opus pre sbyte__rl“,po pri adě„
offl
a jeden z těchto byv
enován arcibiskupem Cl'um et munus episcopi“ , než práv _tento doplněk
v Yorku, vysvětil biskupy své církevní provincie. usvědču'e anglikány z toho, cisam doznalín
jest tudíž Matouš Parker zakladatelem a původcem dostate nost a kusost oné formy. 'lento dodatek,
anglikánské hierarchie. Konsekraci Parkera na bi kdyby i snad dostačil na označení svátostné moci
skupa vykonal dle nmého řádu, jenž po stránce a milostí, byl teprve ozději, až za sto let 0 za
formy svátostné nedostačoval, Barlow, biskup v Chl
vedení noveho
ordin
e, přičiněn,
když již
řívější
platně
ordinovaná
vymřela
Důvod
chestru, o jehož latném vysvěceni na biskupa ze hierarchie
závažných důvodu se pochybuje. Parker, enž na některé formy, jichž v církví řecké, ano i v latinské
biskupa platně vysvěcen nebyl, nemohl am kněze až do X. století při svěcení na kněze se užívalo,
moc konsekrační dosti určitě nevyjadřovaly, ne
ani biskupy
eyžglatněn světlti,
a byla
tudíž od
všechna
svěcení,
sám, buď
biskupové
něho plati; řád, dle něhož se svěcení udílí, třeba pova—
konsekrovaní udílelí, neplatná. — Otázka, zdaž svě žovati za celek, k němuž náleží i to, co \lastní
cení an likánská jsou platna, přetřásala se v boho formě předchází, i co po ní následu'e. V cirkvi
řecké i římské jest v rádu ordinačmm celá řada
sloveck ch kruzích po dlouhou do_bu.Větší pozor modliteb, jež dosvědčují, že moc konsekraění
nosstse jí věnovala počinaj_cr
kpy papež vskutku se udílí, kdežto právě od pořadatelů an
Pius přibývalo,
IX. katolickou
hierarc
líků
znovu
zřídil.ii vKAlnsšolil,
akkdež
Levkato
Xlll. glikánského ordinale bylo udílení oné moci v mý
listem „Amantisssimae voluntatis“y Mp dubna 1895 c,eno poněvadž tito obět mšes vprohlásii
vydaným anglický národ k návratu do lůna kato svatokrádežný vynnález a za nesbezpečné falšo
lické cirkve vyzval, stala se ona otázkou palčivou, < ní. V ordinale anglikánském není dále ani ra
ano existenční. Přesný důkaz o neplatnosti angli vého úmyslu. Nejedná se tu o vnitřní úmysl, o n mž
kánských svěcení přivodil nutně dalekosáhlé dů církev nerozsuzuje, nýbrž o ten, jenž se zevně pro
'veuje. Má set tedy o tom kdož k udílení 5\átosti
sledky pro
celou
církev
pak potřebné látky a íonny \ážně a správně použije,
neměa
církev
tato
přesanglikánskou;
tn sta let aninebot
pravého
kněžství, ani pravé oběti, ani pravých svátostí. prarvem za to, že chtěl konati, co církev kon

hoto úmyslu není rozhodně tam, kde se změní
Právoplatné
že anglikánská
svěcení
jsou
vesměs rozhodnutí,
neplatna, vydal
žpapež Lev
Xlll.
patrnýmzavede
úmyslem,
13. září 1896 konstituci „Apostolicae curae“ Roz ritus
církvisb'm
neuznaný,
e,u a aby
vymbyl jiný, pravou
hodnutí toto opírá se o bedlivé šetření, jež po církev koná a co dle ustanovení
delší dobu konala komise odborných 1._nalců,vniž statě svátosti náleži; a tak tom 'est v ritu Edu
mimo jiné zasedali Duchesne, Gasparri ade Au
ardem nařizeném,jehož původcov, bludy nasáklí,
stínis. V prvním díle této konstituce přihlíží papež jak sami nynější Anglikáné uznávají, všechno vy
mýtili usilovali, co k oběti euchanstické se vzta
Lev
k prohlášením
k do
t čnéXlll.praxi
církevní. svých
Papež předchůdcův
Pavel lV. abullou
Neetjen edy
že tu není úmyslu
raeelara carissimi“ r. 1555 vydanou nařídil, že hovalo.
nýbrž projevuje
se tuúumyslproti\
ný apotřebnélliío,
odporu
ti, kdož byli posvěcení od jiného, než od biskupa lNa základě těch to vývodů rozhodnul Lev Xlll. v olně
platně konsekrovaného, jsou ovinni svěcení bez sv: chu zmíněné bulle: „Prohlašujeme a potvrzujeme,
že 5\ěcení dle řádu an likánského vykonaná jsou
podmínečně znova přijniouti. Jak ze znění bullyv
veskrze ne latna a vů ec
. _ Li-teratura.
D

svítá, jsoutuimíněnioniduchovnianglikánští, kteří
b li podle nového řádu vysvěceni. Neplatnost lir/cau r.!
he question of Anglican ordinations
ethto 5\ěceni jest zřejměji vyslovena v breve discussed. London 1873. Burnsú Oates. mit/LS..,j
Reassons íor rejecting an lican Orders. Lond. 1895.
téhož pae
„Regidminiuniv.
30. října
téhož
ro u ž1555
vydaaném „Etecclesiae“,
tantum episco
pos Catholic truth society.
emty ct Lacey, Dc hierar
chia
anglicana,
dissertatio apologetica. Lond. 1895.
et archiepiscopos, ui non in forma ecclesiae ordi
nati et consecrati uerunt rite et recte ordinatos Clay & Sons. Hack:elbarg-lan/lan, Die anglikani
sehen
Weihen
und
ihre
neueste
Apologie. Separat
diei non posse et personas ab iis ad ordines ipsos
promotas ordines non recepisse sed eosdem ordines
aus jahrga
dem „Liter.
Anzeiger
íiir das
kathol.
a suo ordinario de novo suscipere debere et ad id abdruck
Osterreich“,
XGraz
„Styria“
1.897
Tan
teneri“. Svěcení nesmějí se bezpodmínečně znova
Synopsisg
(logrn. „s eeialis
lll.
udileti, dokud není prokázáno, že byla udělena quercy,
aris lis atnlheologiae
1905
din/ron,
rdinations
“F) 6 7 n. Pa
nenílalně. A členové anglikánského duchovenstva schismatiques coptes et ordinations anglicanes“
bývali, když do lůna prave. církve se vrátili, v Canoniste contemporain 1895
nn. , týž,
bezpodmínečně znovu svěcení. Estcourt uvádí
celoou řadu duchovních, kteří po svém obrácení „De
1895 la
str.valídité
422n des ordinations sanglicanes“ ihid.
f.
byli v anglické kolle'i v Douai v letech 1570 až

Anglin, Timot. Warren, 71.v Irsku 1822, z. v Ka

naaěd 1896, vynikající státník kanadský a žurnalista
1704 reordinovánl.
a neplatnou
rohlášlena
konsekrace
anglikánského
biskupabylajogna
Zasluhuje zmínkyv historii pro svou obratnou, ne
Gordona, jenž později do církve katolické vstoupiml, únavnou a velmi účinnou obranu práv katolíků ka
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řiži 1669.— 2. Mic ael, franc. sochař, bratr před,

nadsklých, a to jak ve sloupcích svého časoglsu
ly Freeman“,
svýchpo
výtečných
vWee
parlamentě,
jehož tak
byl ve
členem
vicel re ech :. 1612, racoval v í,mě potom vrátív se do vlasti.
sochařů
XVll. sto
řaduznejplodněj
soch a re
olečn
s bratrem
svím, zhotovil
byl jedním
lvi podíl na zásluze o to, že konečně splněn po šich
žadavek kanadských katolíků v Nov. Brunšvickn, lieíů náboženských;z 1686.
larla, ozdobné roušky, jimiž ve středověku
aby stát vydržoval pro ně z veřeních peněz ka
ovaly svatovítského
se oba předni zrorhy1354v
oltáře;rubvirnventářl
tolické školy na rozdíl od takovýc
kol
tw[vseřejn)'l')ch,ozdo
velechrámu
„De
vnichž pro růzknostvyznání
nevyučuje.
krajíchskoro nábožens
naaskrzes jenskatolíky mensalibus“ uv dějis e„angularia paria t)slecptem'ť
Srvn Padlalm- 1711erChrám. okl. 52.
osazených zajisté požadavek to spravedv
'kmazr.
Angul Pedro óP., rz. v pBur osu ve Špan
meriky apůso il horlivě jako
Anglona—Tursl(Aglonen.etTursien. diooecc.), odebral se 1524 do Am
bisk. v círk. prov. Acerenza (v Neapolsku); bisk. missionář mezi indiánskými kmeny v_ližnim Mexiku
v Agloně
ězříz. vt(Šla.stol.;
Tursí;
95.1841:
,40 t., 1546kpřeloženo srdlo do ia Guatemale, osvojil si dokonale některá nářečí
lndliggská, v nichž sepsal lněkolik nábož. spisů,
An
nglus Cardínoalís v. Alle
angustía loci jest kanonický důvod, pro kterrý
mas dejor
má
a e s v. t.— sv. Stolíce uděluje rominutí manželské překážky
3.Anglus
Tomáš (An)glícus)
Wh v.et. -—ltz.Tomláš; orsliiiís (Tho pokrevenstvl a šva rovství mezi snoubenci. Ne
AngolaaKonlgo(Angola ettongen dioec., může-li totiž žena v rodišti svém (locus origlnls)
dio
Pa uil de Loand), bísk zá. Africe neb v místě, kde bydlí (domicilium, quasidomici
(viz na mapě příl. lí. č. 20), podříz. bisk. lssabon
líum),ssvobodně
nalézti ženicha
paris conditi
onls,
nimž b volic,
bez překážky
v manželství
mohla
skému,
zřiz.asi
pap.1,000.k0001.(celková
Klementem0Vlll. 1596, sídlo
bisk. vejíti,s a opustlti otčlnu bylo by jí těžko, dovoluje
v
Loandě:
populace
asi 2,000.000), 36 kněží, 82 ftacř,8 kostelů. 10 kaplí. církev sňatek s řibuzným, tamtež usedlým. Prááov
Srvn. Wermt r, Orbis terrar. cathol. (1890), 52, týž, vychází tu od presvědčení, že povaze ženské bývá
resldlení do místa cizího a neeznámého obtíží,
Kath. Missions-Atlas,
n ora v.
cyra
dežto nucený sňatek s osobouu, k níž schází

Angoulěme (Engolisma),

bisk. v cirk. pro

vlncllgbordeauxské v dep. Charente ve Francií; ve
111.stol.
se jakožto
blsk počíná
sv. ůso
nius
(v. připomíná
t.), aleesouvislá
řadaprvní
biskupů
te

chož skrovný počet
obyvatel jest podnětem díspense, nemá čitati více
: ž300 ondí rb,ů toci, focularia) neb přibližně

1500 obyvatel
(Pius zIX.30.insrp
epnist.
clrcul kardinála
prve koL r. 400. Kathedrála a—lskájest krásná ro Spinoly,
prodatáře,
a1847).
ro mista
mánská
z poč.leXll.
nádhernou lidnatější není sice tohoto pkanonického duvMd
asádu s stavba
bohaatým,
m ným, ol.|;
ale má
neorganiekým
členěnímarkádovým. ')atastatistická: 330.3050
o.,byv k díspensl, neží tu papež 7.e zvláštních příčin
íar, 2 sukkursalii, 6 vik.
prosbě vyhovuje; na ř. jedná-li se o šlechtiěnu
místě, kde jestjcn pě nebo deset rodin stejného
(An .65),z
ren dioec.),
bisk.Pavlemll.
na Azorách1(víz vstavu,
ma uggraříl.ll.
'íz. papežem
neb jest příbuzenství v místě velmi rozšířeno,
por
isk. lissabonsrému, sídlo bisk. na ostrov ělníc volbu nesnadnou. Týká--li se a. 1. pouze ne
Terceiře; asi
.
kato.,l 353kn., 108tar, 41 suk věsty, sluje relativa;
tyká—
-li se obou, zove se
kutrhsálií,332
kostelů a kaplí. Srvn. Werner, Orb.
cath
(1890), 50.

a la:

'

m místo

(locus) není třeba

rozumětinměsto, farnost, obec, nýbrž lati i o vsi
neb jakémkoli souboru obydlí
s,ob od jiných
Car vBologmni, stud. v Paříži, dosáhl stupně míst aspoň ultra milllare vzdáleném (agglomeratio
doktoramtheol. byl dvakrát provinciálem, pro uče habitantium), jenom jsou--li tato místa od sebe různá
no
ost a výmluvnost požíval veliké vážností. — a maji svů vlastní název. Jde-li o předměstí, která
2. Michael (Michaeel Bolo ský), 0. Carm., hoří souč st města, požaduje se aspoň vzdálenost

Angrianl (Aiguani, Aigna ní) 1. Bern

bratr1138
před.,86prof.
theol.bylv prot.
Paři iPísma
gen. řádu
le
potom
sv. v v Bo
každém případě jest třeba, aby žena na místě,
milliare“
od měst
by se
mohlo
mluvitlbydlila,
o a. !.
němž
řeč jest,
po delší
dobu
skutečně
lo
oglní; r.)) „Quaepstíones dis utatae in 4 lihros sen i]per
jinak odpadá důvod, že by měla obtíže misto to
tentiarum“
(Milán
1510,
en.t1623)„,
omm.
Psalmos Davidícos“ (Coumplt . 1524, L on 1581, opustiti. Vzorek žádostí viz v Arm .s. mm 34.
1588, Ben 1603 a častěji vyd. anon mu s ozna 'p.3
ždy se doporučuje, žádost jinými důvody
čením„1ncognitus in Psalmos“ n. „ )pus auctoris pod orovati, na př. nedostatkem věna (v tom při
pad
se „a. !. cum clausula E! .n' cxhď),
riovi
OSB) některqurípisují dílodle
svědectví
Tri
incogniti“;
to Petru
Bercho
vyšším
stářím
nevěsty,
De disp.
m.on,
Romae
1884a6j. Srvn.
ChamZitelli,
Alma-Manila,
themiova započal skládati theol. slovnik, iccjž však matn
Formulae Apost. Datariae, 3Řomae 1901 (form.l 17,
olik
o k C dovedl,
zprávy
Ghirardaccíovy
(Stor.
dí Bologna)
byl Adle
také
dovedným
socharem;
z.
29,130136)2;
apostol.dispensati
onum, Romae 2,16;týž, Praxis
nezdar,
Fontes iur. eccl.
1400. Srvn. 4Hurter, Nomencl. 113(1906), 685; T/u'eme
Becker lt,
novinssimi,
Batilsb. nynějšího
1895, 120. vévodství anhaltského
PM
at. Uzemí

ntgsen
erierostele
Micl,1ael
„. 1717,stalzse
vokal
stou pří
křižovnickěm
v Pra ,l71728 bylonziaskáno křesťanství postupem Něm ův a po
vstoupil do řádu křižovn., byl děkkanemz v Karl. drobením slovanského obyvatelstva. Knížata nejen
Varech, načež stal se kommlendatorem při kostele
sv. Karlae::
Vídní,
kdež z.leltech kom
yl znamenitým
hude
bní
mladších
onoval ně
které skladby chrámové( Te Deum", „ řfertorlum“,
[zz/mr
„vlezlé sancte“). Srvn. Dlabač, K. L. 151,

íAngstláuten, něm. název zvonění

páteč

An
nguuleer 1. Frant., franc. sochař, u. 1604,

že hojně církevní ústavy podporovala, ales daal
cirkvi Reformace
i některé dobrě
a biskupp\ynze
vého
rodu.
šířila kněze
se z blízkého
'ittenberga
velmi záhyoosobnim přičiněním lutherovým. Roku
1596 byl zaveden kalvínísm; než později podporo
valo se opět lutheránstvi; konečně nabyla obě vy
znání svob.ody Od r. 1719 nacházela se v Dcssavě
missijní stanice, již drželi františkáni. Později zři

Dne 24.Ferdinand
řinaj 1825
přestouRilóthen
pa
nuiicí řádná
vévodafaraFriedrich
z Anhalt
tovil několik soch a mausolei do chrámů, :. vzPa zena

Anhuser — Anicét

364

k víře katolické v Paříži. Konverse věvodova měla hlášen. Srvn. Sob. Bantam, losephi Anchietae S. [.
zannsáledek, že v Anhaltě zřízen byl apoštolský sacerdotis in Brasilia det. vita. Lug 11617.backgr
vikariát; v KóthenApak vystavěn krásný kostel Sommervagclí, 310—312. 0.1'.Da/llmrmn, DiesSprach
roku
.
tupce vévodův byl opět protestant, kunde u. dle Missionen (1891),8
Říš-: ajer.
Anchin (Aquícinctum), býv. opzatství benediktin—
čímž se postavení katolíků zase zhoršilo. Apo
otoš
ský vikariát anhaltský, je'nž podřízen jest biskupu skév etranc. Hennegavsku na ostrově řekyScarpe
ství paderbornskému, obsahuje vévodství anhaítské; (přítoku ř. š'eldy), zaal. 1079, zru
mezi 4;294.150
protestanty
jest 8418 katkolíkův;
jsou
duchovní
správu obstarává
kněží. fary

Anhuserjan Gaudentius,

Ani, ltbr “JD, LXX EthqZ, .Qví,levita-hudebník.

rot. the_oi.na univ.

z těch, kteří
provázeli archu
z domu
vídeňské, z. 1541; .r). „Theses css. missae sacri jeden
Obededomova
do jerusalema
(1 Par.úmluvy
l.)15'""0).
ficío perspicuae, quibus totius rei summa necnon
Auta, čes. překl. Aniáš, Mr. .'i'J_3_J_.'Avat'ac,jeden
sacrificiorum discrimina compendio continentur“
jeeho
smrti omencl,
an Hoffmeister
1543). p_o
Srvn.
Hurter,
ll“ (1906)v 1Kolmaru z těch, kteří stáli vedle Esdráše, kdšž předčítal
zákonzvaným
ž „Anaia“
Ne.h 8),(.v. nepoch'y
ně1()totožný
Ancharano de Petr rus, n. ko.l 1330 v4Aucha lidu
s mužem
t.v)
ranu v Tnscii z rodu Farnesiů, byl professorem
Aníam, lzór. DQUNJ LXX 'Anáv,jizdtanoze synů
círk. práva na universitě v Bologni a jinde, proslul
Semidových,
1
Par.
719.
.
obsáhlou učeností v oboru prráva av och 'bných
Anlane, někdy slavně bened. opatství v již.
případech brán byl na radu od kardin lů,
úřadů a nazýván „ancorajuris'k Z. 416
6. M.„Con Francii, zal. sv. Benediktem Anianským, středisko
jižní Francie,
kázn
Minlá
om
mmentaria
in Pavia
Decretalcs“
Aaninusl.
rodem nyní
z Flandrie,eo
at kl. alden
sllla se]ujuris iresponsa“
( trn 1474,
1496, kultury

burgského,

žil uprostřed stol

lV.,

„-Com

1517).
„Lectura sv.
super
Cíementinas“
(BenSexto“
ĚLyonl
ISSS—42,1
fol.),
„Lectura super
Milán 1594
.). Srvn Hurter, Nomencl. už putus eclciesiasticusň Srvn. N1'ller,l(al.2 i 746 ——

(1906,

2.
biskupMart.
alexandrijsy
85,
nástupce
sv.svMarka;
25. du 62a—
— 3.1ch
sestavil 412 tabulku velikonoční
(Milan/. ó touu'Ayytá/Íov)1169 alexandrijský,

Anchíalos Michačl
až 1177 snah
patriarcha
cařihradskhý,tužeb
nepřítelKomnenů.
unioni s odějepisnýmí stvoření
poznámkami;
Páně
klade
stických
a světovíádných
světa;narození
25. březen
pokládá
za den stvořeni, vtělení a zmrtvýchvstání. —4. sv.
Také literárně
_činnýproti
latinikům.Romae
Fragment;
vydal
Lco Allatus
De purgatorio.
165 mč., jáhen v Antiochii, Mart. Rom. 10 listop. —
str. 871. De eccl. occid. et orient. perp. cons. Romaa 5. sv., bisku besanconský
velV. stol. (z. asi
5
am.: Pavlov, Vlzantljsklj Vremenik. 374), pam.
ázří.
rvn. Acta S:. Sept mb. lí.
Petrohr. 1895,
r388—393. Krumbadxer,Gesch. .bz.y
533. — 6. (Annianus geledcnsis), jáhen v tCeledě
Líterattn'
[= Celenna v Campann nebo Cened nyn. Vittorio

AnchierPantaleon (Ancherus Pantaleo v ital. prov.Treviso],přivrženec Pelagíův: .kol 418
nis), synovec Urbana lV ,n. v Troyes, stal se 1261 polem. spis proti ]eronymovi ve prosp c pelagi
kar .tit. S. Prassede, pro zdatnost svou požíval anismu, nepoch bně totoožný s oním A-e-m, jenž
velikého vlivu, 1265 korunoval Karla Neapol. na přel. zdařile do atiny řadu homilií sv Chrysostoma
krále sicilského, jako papežský legát učinil v Nea
—51LVlll, 975—1058. 7. sv ,.5 bi
polsku konec boji stran; byl také básníkem a za
ls:iřeklad71
jeho pojat i do řím brevíře). Srvn. Mígm,
nechal několik písní a hymnů círk.;

kuťv"
chalrtresský,
žil ve lV. stol.
Srvn.biskup
Anal.
Anchíeta joseet S. 1., n. ze vznešeného rodu na Bol
(18881321.—8.svg(A
nanns)

ostrově Tenerifě 1533, z. v Brasilii 9. čna 1597. Do
y (390—
orleanlsk'
451 Rom
město7od
kterouž mu453),
Attilazachránil
hrozil; Mart.
Tov. jež. vstoupil u věku 17 let, a již v noviciátě záhuby,

vedl život tak přísný, že sín azdravi

ublížil a

hrbatým se stal. Byv spíše kvůli zldraví než z jiné
příčiny svými představenýmí pos ndo Brasilie,
oadd l se tu s celou dnší činnosti missionářské jakj
mezi osadníky, tak mezi indián, tak že byl zván
„apoštolem Brasilie“.jsa výtečnymltin ístou, osvo
il si důkladně hlavní nárečí brasílsé („Tupi“)a
usnadnění práce rnissíonářů napsal mluvnici jeho
„Arte de grammattca da lin oa mais usada na costa
do Brasil 1595“.jes
est to di o veliké ceny vědecké,
na jeho,5základě vydal ]. Platzmaann r. 1874g am
matiku brasilskěho jazyy;ka r. 1876 vydánog bylo
taksimiie
původního
z r. širým
1595. Drama
se—
psané dáváno
bylo v \gdání
hii pod
nebem jim
a mělo

ovzněstizamravní
úrove(však
ndiánů,
kteroužto
při moumezi
byl osadníky,
v delších tak
přeu
stávkách vykládán posluchačstvu jehooobsah. Ač
nebyl knězem, vyprováz
ázelrád míssíonáře, nelekaje
se ni nejhorších obtíží, ba jednou zůstal u divochů
rukojmí, a v opuštěnosti své složil báseň „De
heata Vir ine Dei Matre aria" o vícen
verších.
emaje však, na co by ji napsal, naučil
se ji z paměti. Pro horlivost svou a svatý život
byl konečně 1567 vysvěcen na kněze, načež se
stal provinciálem brasilským a věrně zastával úřad,

stoď—
—9. sv., poustevník

vVll. stol. uAíbllingu

avorsku spoluAs Marinem (v. t., oba pochá

_zeli0snad z rinovy
lrska. přezneseny
z..697 R.do
747kostela,
byly pozustatk
k iejic

šoctě
dvystavěne'ho
ve Wilpartingu
ita ss.
Marini et Anniani
(1892),— Sirovn.

dář n. kancl

krále vísígothlského Ala

rika 11.(484—507), ověřoval svým odpísem exem
pláře kodexu, jenž z rozkazu AlariEova ku potřebě
jeho římských poddaných z kodexu Tlieodosiova
(publikovanéhor. 38) a z právnických spisů ně
kterých juristn římských il. a lil. století po Kr.,
zejména Gaaja, julia Paula a Papiniana, r. 506 byl
porizen
když gtadtndexempláře
zasí
lán bylya publikován,
pánům říšským.
také zmíněný
ko ex, který dle pramene svého zval se Lex Ro
mana Wislgothorum, Corpus 'lheodosianum, Lex

'lheodosiana, Leges Theodosianae, dle původce
svého pak Breviarium Alaricianum, zván dle ově

řovateleAniana„Breviaríum

Aníani.

Gratian

užil i této sbírky při sestavování svého „Decreta“.

(ISrvn. Law-br introd. in Corpus iuris canonici,
—11.Šchonaw
OP., biis.k
v7St.n.).—
Asaph
v Anglii od (Schoonhoven)
1268,
1293
3, zpovědník
krále Eduardal., s nímž zúčastnil se křížového ta
svuj, dokud se mu dostávalo sil. Podnessravyp  žení sv. Ludvíka do Tuni
Aníáš v. Ania.
vuji se mezi obyvatelstvem pověsti o jeho nad
lidské moci; dlouho voláno
jeeho kanonisaci,
byl rodem
cét Amipsy
1. papež,
sv. v(1157—1682,
a jeho pape
až konečně r. 1908 byl za blahoslaveného pro z vesnice
(Emesa)
Syrii.

Anicien. dioec. — animus

ování apřišel
sv. oPolykarp,
biskup smyrenský,
do
aby s ním
slavení velikonoc
vyjednával;
nesmjednotilise, ale rozešli se v poko'i. Bískupovav
11
let
zemřel7smrtí
mučednickou
zal
arka
Aurelia.
Mart. Rom
Srv
rvn. Acta s:., Aprilis 11477
—2. mč.mvN7ikomedii za Dioklecíana, Mart. Řom
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XVll.
str. 66).Boha
Tertullian
uváděje, ní
že
pohan Éčeský
často překl.
jen jediného
se dovolávají,
koi'lV bohu a tak bezděky v znávajl víru v jedl

ného Boha,volá: „0 svědectw duše přirozeně kře
stanskél“ aMyšlenku tu šíře rozvádí ve spise „De
tcstimonio animae“.

12. s na, círk. řec. téhož dne. Srvn. Acta ór. Aumg.
animace
(animačtlio),
us?)eojeniduše Bohem stvo
řené
s tělem,
viz
ll, WBP—9. Nil/zr, Kal“ l, 244.

Anicie
en. dioec.: bisk.Le P y(\. t..

Anikit, ieromonach (rod. kníže SergějAlexandrovič
Širinskij-Šiehmatov) n. 1783, sloužil jako důstojník
veevojště, vstoupil 1830 do stavu reholniho, vy
konal poout do Sv. země, 1836 jmenován náčelníkem
ruské duchovní missie vAthenách, 1837 odebral se
na Athos, ale zemřel na cestě. Vynikal obsáhlým
vzděláním, psal básně obsahu nábožensko--|nrav
ného; za sve práce odměněn ruskou akademh Zá

animaepericulum,nebezpečí duši hrozící,
jest
]. důvodem“pro
u leník, jecírkevn
is
penseo
od dvo
oehláš
-1itotižníobava,
že b snoubenci,u kteří blízko seebe b dlí, mohli
před sňatkem tělesně s oiu obcovati; .důvodem

pro povolení dočasn ho
stolu

a lože,

odu manželů

když totiž()z noějakého přečinu

notebojednání jednoho 7. manželů hro zl druhému
zkáza duševní, jako na př. kdyby manžel nekatolík

sváděl druhého k od adu od viry,nebo kdyby manžel
ky jeho
0 pouti
Sv.enc.
země
l'věgány„ v „Christ. manžela sváděl ke 2 očínům a hrichúm (krádeži, lou
pČteníe“
1891.
Srvn. do
Bog.
Anim D JP: Alou'y, město v horách judských peži apod..) ([mtr. pro tudiz.:ch. imp. Austr. quoad
caus. matrim. 5208; Borový, Sloh círk. lll. vyd. 646)
(jos.15'-0), nyn. Chirbet Ghuwein, jižně od Hebronu.
mas fidelium, píseň za zemřelé; zpívá se
anlma znamená vzduch, dec ,život živočišný, poAmni
slavných rekvi ;
'rk. komunitách často
prvot života živočišného (duši), bytost, která má
matio v. animace.
večerních modlitbách.
dušsi, člov.ěka Ve filosofii znamená životní pnoť i po ispolečných

animator v. du šn ík.

živé bytosti
zvířete
a člověka,
ve
smyslu
užšímtělesné,
zvířete byliny,
a oěvk;a
duše,
anima, jest
odstatnou údobou čili formou. tělo látkou živé
ytosti tělesné. Ale nejen takovou jest duše lidská,
jesti povahy duchové, a to jako lidská, od duše
zvířecí rozdílná; proto nazývá se také animus. Viz

animi afflictíones
trpké zákonným
křivdy
duševní,
delší časaeerbiorles,
trrva
,jsou

důmdem pro povolení dočasn ho rozvodu od stolu
a lože, když totiž jeden manžel druhého hádkami,
hněvy, pohoršlivým ži\ otem (byť nikoli cízoložným)
animus,
Kdř
apoo.d delší dobu roztrpčuje a tak i zdraví jeho
Anima,CollegioonTeuto ico S. Maria dell' ohrožuje. (hu—mario prJ ind. uci imper. Austr.
A nima. V Rtmě založil kostel 'a poutnícký dům pro quoad caus. matrim.
animi defectus a vadnost odtud vyplývající viz
outníky z Německa vojín ve službách papežských

ian
Peters z zMaastrichtu,
Dortrechtu papež
spolu Bonifác
s manželkou
svou
ateřinou
lX. schválil
1399 založení
Příčíněntm
Dětřichaz
Nleheimnu,
sekretáře
pap.to.kanceláře,
ústav
ten 1406
zna
zveleben a pod zvláštní ochranu sv. Stolicc přijat.
Při poutníckém domě německém vzniklo brz
jeho založení bratrstvo ke cti P. Marie utěšzitelky
duší v očistci, odkudž \'znikl název ústavu. an
stel vystavěn vletech 1500—11. V XVlI.stol. přešel

irre ularitas.

mismus (7 lat. anima neb animus, duše), oby
čejaněanimistickým názorem v přírodovědě zvaný,

původně Aristotelem vědecky zpracovaný a dosud
proti materialismu neb mechanismu i chemismu
hájený, učí pm šeclmě, že duše (rostlinná neb živo
čišná neb lídsxá) jest základem každého živého
organismu, o ítkem částí, východiskem vývoje,
činnosti a ú cl osti jeho v celku i částech; jakou
měrou, vyšetřu e fysiologie, biologie a psychologie.
vzdělal ber
rotektorát
A-y císař
na rakousky.
anovnický onn
rod ý Habsburský.
ektora jmenuje
počet pout — A. akožto soustavu léčebnou
níků z Nčme
ec zvláště vle tech milostných do Říma línský G. E. Stahl, dle něhož i choroby tělesné
léčí se působením na du |, aby prooti strádání
přicházejících
vyžadoval
toho,
že
v
A-ě
vždy
y
bř'l
počet kněží-zpovědníků, kteří volné chvíe svému byla posílenaba zdolala zevnějši poruchy,
užívalipke studiím. lásluhou rektora Aloise Fliera jakožto
příčinychoroob) — A.z ovou evoluclonisté
primitivní názor na svět,
znevzdělaný člměk
185 byl ústav zretormován; rektor Karel jaeni
velice je' zvelebíl. A. slouži za bydliště knčží
si oživen
jvšelijakými
duchy,
d 
z Rakous a a Německa, kteří v Římě studu'í (zvl. předsitavoval
brrým
zlým i,prý
duchy
zemřelých
atd. a je
7.naděje
církevní právo); obyčejně jich tu bývá15—
5—žD.B\ nebo bázne uctíval a takto náboženství si vytvořil.
skopové rakouští a němečtí mají právo dle urBčí Tím však se nevysvětlu' e, kterak člověk onen nabyl
tého pořadí presentovati kněze své diecese jakožto představy nebo víry v uchy, neboť přenášel-l-i do—
kaplany k dvouletému po bytu Kaplani A.,
mysl své vlastní duše do svého okolí, tedy jej už
čivše ve dvou letech studia svá, obyčejně dosahoujt mel. Národopis pak dosvědčuje, že právě v úpadku
náboženství a bohocty, když čistý názor 0 božstvu
stupně doktorskéhom
eden
z kardinálůbyla
jest zprvu
pro zkalen, ona fantastická činnost oživovací bujela, by
tektorem
ft.-y
A-y ubytována
zásluhou Msgr. Jaeniga kollej česká (v. t.) 1884
zjednání _byli prrostřednící crt,
mezi„Animismus“,
božstvem a přel.
člo
věkem.
ažAnima Christi, sanctiftca me, modlitba mylně qul. Vávra n(Vzrděl.knihovna katol. sv. XXX\'ll.).
připisovaná
sv.
lgnácí
Loyolskému,
frotolže
ji
ve
Annimucia
Giovanni,
hud.
skladatel,
71.V1500
svych excrcicíích doporučuje, vyskyt se již v ru
ve Florenci, byl ředitelem kůru u sv.Petra v
.
kopisech
českém
ljiž v ruko
pise
univ.XIV.
kn. stol.,
X\ll vF30.
2 prekladu
r h
XILV.
stol.
Pro
oratoře
FiliputpaN_eri,s
nímž byl spřátelen,
skládal
t. zv.sv.
„Laud|“,
j. několikahlasc
zpěvy po
(otoiskl dr. V. Flajšhans v časop.l1„Česokě museum
kázáních,
:. ,lgy: to počátek pozdějších tak zv. „ora
fílologítckle'Íp1899). Vznikla nepoch
vprvč po0.1 torií“
nim
znamená jak soubor všech sil duchových
par. _lan XXll. obdařil jíeondgustky 1330;

snad jitslám s 1898,4
ožil Srvn.uDra/er
timme
aus
Maria-Laach“
,Fr. veslz/Ma!
v KD

i(zvláštěučlověka,
jest rozumem
opatřené,tak
1901, 222, Bcn'rlgcr'3, 166—
ipodmět
jejich,,kaud
ucha anebo
duši, pokud
jest po
anima naturaliter christiana, výrok často uvá vahy duchové; duši myslící, duši duchové snažící
děný, vyskýtá se u Tertulliana Apologetícum kap. anebo cítící; duševní mohutnost myslivou, mysl,
Český slovník bohovědný l.
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vědomí, mínění, pamět; mohutnost duch0\é sna
živou, vůli, úmysl, žádost, náklonnost, mvsl dajatou,
dojem mysli, upřímnost, srdečnost; smýšlení, cha
rakter, povahu způsob, jakým se mýsli anebo jedná,
náladu; zmužilost, hrdost, z,pupnost hněv, prud
kost, veleducha, čl0\ěka výborné povahy ltdř.
anlmus litigandi slove v právu kanon. před
soudem učiněný projev vůle sporných stran, aby
tento svou autoritou o n oku žalobco vě a od
mítnutí tohoto nároku žalovaným rozhodl (c. 19, 20.
X. ].
Oboustranné prohlásení, jež strany _kvy
zvání soudce, jemuž žaloba podána byla, učiní, a
bez něhož řízení soudní nelze pocítí, je základem
zavedeni pře (lítís contestalio), 'ako zase toto jest
základem celého soudního řízení (lis pendens; can.
n.X 11.5
5). Prohlášenni to má zann,ásledek že ju
riSdikCBdelegovaného soudu po dobu trvání pře
nepřestává
není více
ustno
(c.p25.
X. l.22odmítnutí
), ruší se soudu
promlčovací
lhůta,při
predmčt

sporu jest nezciziteln' (c. 3,4 .X.

lides vlastnictví přest vá (c. 20 X. II. 26

sňatky katolické a smíšené, abv souhlas ten stal se
veře)n,ětve
církví
(vizmanž.
íorma
triden
tská).formě
Theorie,
že předepsané
by projev vůle
byl
toliko zásnubem, který teprve souloží manželskou
stává se manželstvím nerozlučným a skutečným
(Freisenova theorie o kopule), se neujala, a obecnou
ezak zv. theorie projevu vůle (theoria consensus).
pzrojevu
není manželst
tví, a
svaze
takovýmanželské
stane se vůle
jen tehdy
manželstvím,
doplní-l-i pseudomanželé tento nedostatek (conva
lidatio matrimonii). Srvn. G_arfarrz', Tractatus de
matrim. l.; Lauri/1,1ntroducti0m )us matrim. Vídeň
1895; Soldát, O jedinostj a nerozlučnosti manžel
ství, Pr ahal 1906;/MilošUprava překážky pokout
rgossti.aKšqrespoaišnce katol. duch., příl. „Čecha“

nlmus manendí ůmyslvmístésetrvati). Kpojmu

kanonickéhobdlíšt (rvn domí cilium cano n.)
patří: skutečn bydlení a úmysl v místě trvale byto

a bona vatí, pokud nenastanou okolnosti které k opuštění
Poně

Bydleni
anizAbym.seprtim
vadž n.l. náleží k podstatě každého sporného ři bydÍistě
b)diiště nutí.
ztrácelo,
jen lze
kdyižpřeru ití,rvá.
ro
zení, nelze od něho ani při řízení ůhrnečněm (sum jevuje se hu přimo určitým prohlášením a při
márnim) odstoupiti, třeba dělo se zde beze všech
v místě zůstati, aneb nepřímo dlouholetým
lormálnosti. (Viz proces soudní a lítís contestatio) sahou
b dlením v místě,
př. 10 let, jež je předpo
anlmus maritalís (také consensus maritalis—
_ k adem této \ůle, získáním domovského práva, za
vůle manželská). Formální příčinou nebo- li ko koupením se a nabytím nemovitosti v místě, pře
řenem manželství ve smyslu činném je oboustranný vzetím služby, aneb )inýmitoho druhu skutečnostmi,
a m. vzájemně projevený, jenž není ničím jiným z nichž právem
s ůmyslu setrvání
než smlouv,ou kteráv tom spočívá, že dvě osoby v místě usuzovati. Určité dob k nab ti bydliště
různého pohlaví, manželstw schopné dobrovolným
a s rozmyslem ůčiněným projevem vůle berou na řádného právo církevní nepře pisuje, ledtíc spíše
přebývání,
než kes l'ldokázán,
tčcnému
sebe povinnost spolu manželský obcovati za účelem kůmyshni
přebyvám. trvalého
Je--li a m.
těmito skutečnostmi

plození a výchovy děti a vzátjlemnépomocí. Tento
projev
vůle je základem
životního ve
společen
ství
či svazku,
který jestjejic
manželstvím
s_myslu
rpném.
proto lze l'lCl že manželství projevem
vůle či smlouvou povst vá, než smlouvou není,
nýbrž svazkem. Projev vůle manž. na výsost liší
se od projevů, kterými jiné lidské smlouvy vzn
kaji, a to jak obsahem, ktery vymyká se libovůli
těch, kdo kmanželství se zamlouvají, tak l trvánim
poněvadž smlouva manželská i co do trvání do
konce nezávisl na vůli manželů. Věrnost manž. a

služby
lásky,žježniLou
jsou
odruhu,
dy obsahem
nemohoutéto
býti smlouvy,
samyoosobě
p(řledmělem užrčitě

mezené

nabývážse rádného
v místě
skutečného
by
dlenííjižprvního
odne.bydliště
kdy selam
někdotrvale
usadil.
Mímorádnébydliště (quasidom- cilium) vzniká
rovněž ze skutečného bydlení a úmyslu, větší část
roku v místě setrvati, t. j. vrc
žšes
měsíců.
Tento a. m. jest atrný z ůčelu, žpro který kdo
vmistě se usadil, a předpokláádá se již z měsíč
ního pobytu
uasidomieii nabývá se dnem,
kdy někdo s touto kvaliíikovanou vůlí v místě se

usadil.
Místo více
přestává
býti bydlištěm,
se
myslem,
se nevrátíti
a jindeopouští--li
se usaditi.
Předpoklad vůle, v místě setrvali, bývá někdy zá
konem doplněn, pak mluvíme o bydlišti nutnem či

závazzonosti a na ni zákonném, jako je mají veřejní úřednici, manželky,

spočívajícího ráva k žalobě, jíž by mohly býti neplnolelě děti a poručenci v bydlišti svých mužů
vynuceny. Spí e jsou tak nutným důsledkem man
želského spojeni, že bez nemravnosti ani ode řeny a rodičů, vo'ssko atd., na rozdíl od bydliště dobro
volného. ,ÁZOÍkatzkajicí se a—ím. jest pro stano
býti nemohou. Obsah, trvání atpodmínky sm ouv vení bydliště roz odnou, a proto šíře jednna se
o ní včl. domicilíum can. (Srvn.Rak. „1:07ku
manželské
zaklalečatelem
manželstvn,
při smlouvědiktoványl
té nenll jsou
i.bovůle
jen buď
man
nžel ro .rar/dymanž.
an.ásl, llarz'ng, Grundzzúge
ství uzavřiti, aneb ne. Projev vůle manž. učinili des kath K.-Rs. l.
;.Sa'gmúl/er, Lehrbuch
des kath. K.-Rs., str. 484. nás .; Laurentíur, Insti
lze toliko jednomu muži a jedné ženě manželství

schopn m, a to oboustranně, nebot ukládají se
smlouvou tou jistá práva a nabývají jisté povin
nosti. Protoj eprojev_ vůle manželské smlouvou
7.\láštnl (contractus sui generis), kterou nelze na
roveň stavěli s ostatními smlouvami občanskými,
což platí--li již o manželství osob nepokřtěných,
tím spíše platí o svátostném manželství pokřtě
ných, kde mezi smlouvou a svátostí není rozdílu,
lečj. ntoho, že smlouva a svátost vyjadřuji toliko
různén vztahy jednoho a téhož předm
do
času tridentského

dekretu Tametsí (Ttruid. XXIV.

lutiones 'uris eccl. lFribnrgi 1003, str. 440..snásl.
„zrn/er as ath.
K.-R.rus.
||. AlHÍiH'b),světec
17.)
('Aiím,
círk. Ad.!
vých.,

žílAplobliž
,.787 Eufratu; neznámo kdy žil. Srvn Mg

Ánliňon de, Michael, dokt. dekr., právník,.r

De unitate
et pastoris“
Šrvn.
Harm-, oviils
Nomencl.
l113(1907),(Slaragosa 1578.

Aniol v. Angelus.
Ankwícz Ondřej Alois (hrabě Skarbek

u. 1775 v Krakově, stud. nejdříve
cp. 1. denn.p)s stačil k uzavření manželství osob z Poslavíce),
práva v Krakově, potom theologii, 1810 posvěcen
pokřtěných
soukromě
ve
formě pri zcela .j.
oběma projevený,
snoubenci vzájemný,
srozumí na kněze a povýšen na doktorra theol., přednášel
nějaký čas theol. v Olomouci, kdež seestal kanov
telně
aneb případným
znamením),
roz
vahou,(slovy
dobrovolně
a vážn učiněný
projevs vůle
povolal
arcibiskup
lvovský Kajetán
K načež
iza gen.
vikůeřjP
mrtíKického
stal se
manželské, nyní za sebe jíti a věrnost manželskou ]nikem,
A. arcibiskupem lvovskýmP1815. 'R. 1833 po smrti
si
zachov
Zmíněíhym
dekretem
však,
který
doa
plněn
bylati.
dekretem
e tem
mere (2.
srrnpa
1907)
KolovraĚ ehoře
jmenován
květnaza1833a
rozšířen na celý obor křesťanský, žádá církev pro arcibiskupa
30. září od papeže
XVI. 31.
potvrzen
arci

(.W

Ankyra — Anna

11-2,“', 2'9-2') —a.2 manželka staršího Tobi
á
3.v Ekablatanech.(Toi.27
než lka Ra uele, _příbuzného
Tohiášova
4. cera
Fanuelova
z pokolení Aser, kte7rzá)
ovdověvši po
sedmilete'm manželství ostatní život jako vdova
ve službě Boží tráxila, jak se zdá, při chrámě, až
roku věku svého, kdy dostalo se jí“ milosti
spatřiti rzároveň se Simeonem ve chrámě tko-be
kupitlele,
(Luk. vykoupení
2sltL
tom
lvuilakdyž
o nŠemjMaria
všem obětovala.
kteří očekávali
isramelského.Proto
Íslove
tež
Svátek
její
slaví
církev 1.
——5.
sv.,prorokyní.
matka P.
Marie;
o ní nic jistehoz není známo. Písmo sv. 0 matce
Marie se nezmiňuje. Legendu o životě ejím po
dává nejprvet ak zv. „'Protoe\angeliu|n Jakubovo
z II. stol. již V VI. stol. byla sv. A. uctivánavcírkvi
výcch,odni v menolo iu ktplskem připomínala se
památka rodičů P. arie 9. září, a již Justinian l.
vystavěl ke cti sv. Anny chrám v Kpli. (Procopins,
De aedil. ], 3.) jméno sv Anny nalézá se tka
l$lEpifania
(De
79) ve
V církvi
zá adní rozšířil
kl
A-yhaer.
teprve
středoveu
genda

o životěssv. A-y vešlaave známost zvláště tím, že

Obr. 192. Arcibiskup Ankwicz.

biskupa pražského. V listu vydaném na rozlou
čenou duchovenstvu a věřícím dieccsc lvovské
praví A. mimo jiné: „Odebír m se k sbiatřeněmu
národu. kde jeden z předchůdcův mých byl onen,
kterýž jsa nadchnut duchem pravdy a života, s_vatou
víru katolickou přinesl do vlasti mě a zde ji roz
šířil. Dne 4. ún. 1834 přijel do Prahy, načež dne
16 ún. slavně byl inthronisován. Roku
7. září korunmal na království české císaře Ferdi
nanda a chci jeho Marií Annu, 1837 uveedl do své

pojata byla do „Legenda aurea "\jakuba de Vora lne.
Obsah legend
jest tento:
V azaretě
žil Ann
bo natý
zbožný
muž oachim
se svou
manželkou
.ou
Manželství jejich bylo bezdětné. 0 velikém jednom
svátku odebral se s manželkou svou do ]erussealem,a
aby tam obětoval. Ale velekněz Ruben jejich obětl
odmítl řka, že manželé bez potomstva nejsou hodni
toho, aby přinášeli občt. Tím hluboce jsa zarmoucen
odebral se ]oachim naapoušť, kde). 40 dni strávil na
modlitbách a postech. Anna tráplla se velice nad tím,
že jest bezdetna, iprosila Boha, by od ní od'nal po
hanu
neplodnosti,
a učínlilaslib,
že dítkoo,dne,
jež když
by jí
Bůh dal,
zasvětí jeho
službě. jednoho
v zahradě zarmoucena dlela, kdež pohled na hnízdo
plné mláďat rozjitřil bolest její, zjevil se jí anděl,
jenž ji zvěstoval, že Bůh prosbu její vyslyšel. Totéž
k manželce
svě,joachimovik,jenž
s nížs kal se ve
zvěs
oval anděl
plesŽelatěb
vracel se
jerusalemské. Po devíti smtěsícíchporodila A.l.dce
rušku a nazvala ji jménem Maria. Ve středověku

rozšířena
legenda S.A
o trnojna'sohněm
man
želství sv. byla
A-y také
(„Trinubiíum
“
pr
po smrti oachlmově z vnuknutínBožího vdala se
za Kleot e, jemuž porodila dcerušku, kterouž
rovněž nazvala Marii; po smrti Kleofášově že
vdala se po třetí za Salomu, z kteréhož manželství
ošla rovněž dceruška jménem Maria. jedna
zet chto dvou Marií vdala se prý potom za Altea,
mrtvicí,Ěara
dne
března 14838v
63. roce
Srvn.
ový,26Dě
27ČKÚ
1334sveho
,.145 věku.
1838, druhá za Zebedea. Gerson uvádí v jednom svem
příl. k sv. P,o rc_czna4encykl. koše. ], 218.

pražské
diecese
milosrdné
sestryarcibiskup
sv. Karla lvov
Bor.
cbyl prost
josefinísmu;
jakožto
ský vzpíral se inissiím jesuitským v Haliči a ve
své diecesi lvovské konati je nedo ustil. jinak byl
arcipastýřem horlivým a přísným pravovav arci
diccesi pražskou čtyři léta, zemřel, raněn b v

Ankyra v. An cry
Anna (hebr. l-l-qD —.,milost půvab). ]. man
matka Samuelova, v nikala

želka Elkánova,

trpělivostí, zbožnosti a důvěrou v Boha.
ro její
neplodnost bylo jí snášeti mnohé výsměchy od
druhé
mmanželky
Elkánovy.
Tu učinila
slib ve stánku
Božímv
Silo, že,
dáli ji Bůh
syna, zasvětí
ho na
celý život službě Hospodinově ve stánku a životu
nazirejskěmu. Nemínila tím ovšem rušit jeho svo
body, nýbrž vše učinit, co ji bude možno, aby syna
svého, bude- li jakeho mít, přiměla, by učinil,_
slíbila.
Byvšikvyslyšena,
dostála
slibu svému;
mile dospělk
třetímu roku,
dovedla
ho do ilo,
aby ho Bohu obětovala. Při tom zapěla chvalozpěv,
ve kterem naplněna jsouc duchem prorockým líčila
úradky Boží v příčině národu ísraelského ap red
pověděla konečnou vládu Vykupitelovu nade všemi
ChvalozBěv
má vellkou
podobnost
snárody.
chvalozpěvem
armytenMarie
Magnificat.
A. jest
podívuhodným narozením syna svého a zvlášť svým
chvalozpěvem předobrazemm Panny Marie. (I. Král.

Obr. 108. Sv. Anna ,snmalřelí'.
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jcodmítá.
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Obr.
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Swerls:
las-201.
Výjevy
života
Anny:
Joachim
ú.
odchází
ze
použi.
sv.
Anděl
zjevuje
G.
poušll.
Anděl
Setkání
manželův“
zjevuje
Anně.
svatých
na
7.
8.
ae
nn
unu
se
sv.
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Anna sv. — Anny sv. spolek

kázání na!den Narození Panny Marie tyto verše:

Annyvesv.
sestry,
domorodých
ře
Vých.
Indii, kongregace
vznikla 1877
v Tiriclnapoli;
„Anna tribus nu_psit: J_oachim, C_Zleophae,Salomae holnic
ue, ex qui
uíbus ipsa viris pcperit tres Anna Marias,
quas duxere joseph, Alphaeus, Zebedaeusque't. Úcta tzáalbýííáse výchovou sirotků a obsluhou ve špi
k
sv. Anně
zajisté autoritativního.
již velice rozšířena,
dostalo
se jíbyla
schválení
Papežžkd ž
ban Vl. dovolil 1378pAn
ngtiu
iač
anúm k jejich žádostí

Anny sv. aspolek.ž
„Spolek
paní sv. ústav
Anny,
založivši
vydr žujílcí
Ernestinum,
v chovávaci a ošetřovací pro ambo
my
sné

děti, Pra a,-l.\' 57“ ustavil se5na podnět

uctíván'
nnly,pa
lsV. schválil kult jeji MUDra Karla Slavoje Amerlinga 1866 původně za
vůbec,
eshořŠK“ Vpotvrdil
ift'uisltslavení
svátku
dne 26. červce.
Mart. Rom.
tohoto jejího se
ečte
širším programem, „založiti blaho rodiny účelnější
„Dormitío s. Annae, matris genitricis Dei Mariae.“ — výchovou mládeže na základě mraavně-náboženn
ském “ čehož hleděl dosíci dvojím způsobem:
V
cičrkevi
(v'ýlchodni
koná
se
památka
smrti
sv.
A. 1. „
učením“,pořádaje v prvním svém
25.
Kol/11101:177;ůylac Arnie, uje uqmóg nj;
vneoayía; Georo'zov, Uspen ije svjatyja Anny), mimo

čiyřletí
zdarma
matky
vychovate
elky, a populární
2.
lys přetžlnášky
ženy vepro
svém
spola

to památka sv. A--y spolu se sv()_Ioachimem 9. září kovém středísku šlechetněs účastníti na ochraně a
a pamávtka
četí sv [Ví/ler.
A-y 9.pKrzííPl,
s. Srvn.
S:., péči duševně chorých.“ Opěttupůsobením Amerlin
julius
Vl., 33—297,
222, Acta
2,72 348,

a jeho choti Františky Svatavy vymezil
Kellner,Helortologie21ýevy
ze zmíněnégovýni
spolek činnost svo'l ouze ve smyslu tohoto dru
le e y y J deoveGaddi,
středověku
často zobrazovány
((šíotto,TTa
Dom. Ghirlandajo).
Velice hého suměru, i uve lv život r. 1871 ústav ro oše
oblíbeno bylo znázorňovati sv. A-u, kterak drží třování dětí slabomyslných, první toho dru u ústav
na jednom lokti Pannu Marii, na druhém ježíška, té doby v Rakousko- Uherskku vůbec a v echách
anebo tak, že sv. nna má na kílněPannu Marií. dosud jediný. Z prvního sídla svého, malého domku
dvěma zaahradami v Kateřinské ulici proti blá
která
opět na
klíněssvém
ježíška. Sv.
tak zinci, kde začato se 6 či snad 10 ch0vanci muž
znázorněná
nazývá
„Sv.má
A. samatřcti“
(St.A.Anna
Selbdritt, ital. „metřeerzia“).Znázornění takové na skými, přestěhoval se ústav již r. 1872 do býva
lézáme u nás již v t. zv. missálu biskupa olomou
lého šlezrnberskěholťaláce
na Hradčanech,
jejž účel
7.a
koupi\
adaptoval
jej pio svůj
ckého
druhecím
pol.
metrop. původně jen z části, od roku pak 1894 cely, uží
kapitolyz sign.
m
..6, XlV.
kdež stol.
nal li(sknihovna
stu 165 v iniciálce
G, již počíná se mešní formulář „ln nativitate beatae vaje od r. 1898 císařským trvalým věnováním 1ve
liké části zahrady v horním jelením příkopě. 0 roz
virginis“, jest rPřekšásnáo
miniatura „sv. Anna sama květ ústavu zasloužila se obětavou podpo ujme
tře
et“t (viz
ob
ladu czhrámu
Víta novitě rvní předsedkyně (1870—1879) Františka
chová
se střibrně
poprsí vA.nn
rvě sv.
olovice
XVI.s tol. s P. Marii na losktí ednom a s ežíšemk hrab. z esfours-Walderode, její nástupkynč (1879
na lokti druh
Ods
VII. (Mnrillo) až do až 1901) kněžna Arnoštka Auerspergová, jejímž
savad nejobvykinejšíest ználzorřiovatisv A-u, kterak D. arem 40.000 korun smazán zbytek hy othekárnlho
vyučuje mladistvou .aMair i. —Krásný cyklus maleb dluhu na budově()ústavní a již k poct nese ústav
dr. 18981
rnesti inum a pos cze ny
znázorňujících
životasv.sv.
Anny
provedl
jan
Swerts na výjev
stěn ch7ekaple
Anny
v metrop.
mž darem
a sbírkou
umož
nější DIEdsedgčglěprincezna
Arnoštka
Auersper
chrámu pražském 1878—1880 (viz některé výjevy gová(o
z cyklu toho na obr. 194—201). Srvn. Dalzrl. lkono něnar 1906 přistavba a vzorně zařízení nového
graphiell, 66. Sv. A-a uctívána jest jakožto atronka oddělení nemocničního. Prvním ředitelem (zcela
bezplatně; b 1 dr. Amerling sám ažždo své smrti
matek,
také iv ja echách
o patronka
horníků.
4, pon mž převzala správu ústa\u jeho choť,
úctě
sv.a Anny
viz článek
dra. žlidové
Zibr/a
„Na den sv. Anny“ v časop. „Ceský Lid“ V1, 530.

A a fara
sv., 11sv.Anny
(Annaberg),
poutnické
místo
v arcid. pražské,
vik c ebskem,
552
out lak., 69ž., patron: obec Cheb. Srvn. Kašna'ř,
i()atolň,m
Annamsv.6(gTannaberg), (od roku 1703)poutní
místo a farní bencficium (zřiz. 1747), v diec. budéj..,
vik. domažlickěm, 7 katol., p.:atr dědicové hr. Fi

zmliněríá
již založení
Františkaspolku
Svatava
Amerlingová,
jež
bla již od
až do
své smrti roku
horlivou jednatelkou spolkovou, po ní pa
řídil ústav synovec zakladatelnv, Čeněk Amerling,
až do r. 1902, kdy domácím lékařem arod
1903
ústavním ředitelem jest MUDr. Karel Herio rt, slo
tnvuý odbornik ve výchově dítěte slabomyslného.

Domací správa ústavu a vyulčování chovanců svě
řena bylnaspolkem
r.
řádo
sestrám
sv. rížetéhož
z Menzinge
n ovevým výcařích.
lípa2ze
1712. SrrStadionu.
v.n Kamzíř,Barokní
Poutn. chrám99.rotundovitý z r. školským
Arm
na sv. (Hei lrburnn), mfara v díec. budějo Spo
olk,u majicímu
na 500 členů
řádnšch
lí
ročníminyní
příspěvky
od 2 K
\'y e), (sstojí
vické, vik. novohradský, 1311 katol., 22 žid., patron: bovolnýmí
v čele 18členný dámský výbor,věvtšinou ze šlech
hr. uquo

Anna sv., u sv. Anny (Seewíesen),

fara v diec. tičen sestávající, za nejvyššího rotektorátuj. E.

buděj., vik. Kašperské Hory, 1272 katol., 12 akat.,

3 ž.-,p:atron Vilém kn z Hohenzoller

An
nnaSrvn.
sv.., Košna'ř,
poutní místo
cova.
Poutn vemfarnosti
498. křečské u Pa

Ann sv. bratrstvo, v Pnolsku, zal. 1578 péčí
Anny _lagiellovny lvovským arcibiskupem Janem De
mctriem Solikowským, rozšířilo se záhy po celém
Polsku. Pa ež Sixtus V. 1579 povýšil je na arci
bratrstvo.
ezí členystohoto bratrstva bylo mnoho
mužů znamenitých. Rokku 1846 bylo bratrstvo to
v Krakově obnove

Anny sv. sestryn Prozřetelností (Suore di S.
Aanna
Providenza),
ital.de kongr.
.1834della
markýzkou
]ulíí Fallettí
Barol ženská,
ve Flo—
renci, zabývá se v 'chovou chudých dívek a jest
činna i v missiích v Hydcrabadu ve Vých. lndii.

nejd. pana kardinála Leona ze krbenských. Do
ústavu přijímají se chovanci slabomyslní, avšak
výchovy
obojí
národnosti,
od
dětstvíschopni,
do 18.obojího p(ohlavl,cl
r. 1909
je tam
chovanců 112, všech kdosud bylo od založ. ústavu
rpnřijatocelkem
678, Pravidelný
z nichž propu
ště níoplaiek
403 a ob
ze
reil 163 chovanci.
rocni
nmáší700 K za chovance, mimo příspvg ek na šat

stvo, 12 míst je se sníženým platem po 400
30 míst vydržuje spolek zcela bezplatných. Vedle
toho Zřídil v novějši době zemský vyhor český
míst ze zemského iondu císařovny a královny
Alžběty (na něž bývá obyčejnně na podzim k-on
kurs v denních listech vypisován) a dalšich25 míst
naostává
útraty se
zemského
fonduusirotčího.
Nazsubvencích
spolku od
stát 4,000K od
aood Ceské spořitelny 7000 K ročně. (Viz referáty
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ředitele MUDra Karla Hertorta ve „Výročních zprá
váchs olku paní sv. Anny“ a články jeho: „Dr.
.Karel sAmerling. Na oslaavu stých eho narozenin“
ae.dagog Rozhledech“ roč.
1. a „ rnesti
nuin“ s illustrace_mi
ze života ústavního v„
:Svčtě“
roč. 11.
17.)

eskem
Sky.

přáním A-ovým, aneb aby z předběžného vyšetřo
vání A-o-va seznal, kterým směrem měl by se bráti
při soud. jednání. U A-e, a nikoli, jak někteří myslí,
\\ Kaifáše, stalo se, co vypravuje se ujana 181023,totiž
dotaz vpříčině Kristova učení a učedníků a poha
nění, kteréž služebník způsobil Pánu ježíši po

annalia—
_..
aniisát
t..)
Pán odkázal
velekněze
annalls possessor. VK právům, jichž beneflclát lilčkem,
slyšell. když
A. zemřel
jako stařec
901e k těm, kteří ho
. 530
nastolením nabývá, náleži také to, že nemůže
Sýkora,
muč. aooslaventíišx
Annat
(Annatus)
1. Fran
ck S.50j.,35
u.5190
úřadu církevního _býtí zbaven, jestliže 'iž rok jej Srvn.

pokojně drží, leč jen dokáže- li se form Iním pro
-cessem nicotnost titulu, o který držbu svou opírá
Pro toto právo užívají Regule římské kanceláře
(č. 35), jež jsou jeho pramenem, výrazu :: len,
kdob ez simonic a násilí po 3 lěta je nerušeným
držitelem beneficia, nesmí vůbec h' ti napadán a

obsz
slove tríenínalis

v Estaíngu, vstoupil do Tov. Jež. 1,607 byl rot.
v 'l oulouse, stal se provinciálem, 1654_zpovědnkem

Ludvika X1.,Vhorlivý odpůrce ansenismu, .va-P

řiži 1670. V četných spisech svych obhajoval učení

jesuitův
Ze spisů
uvádíme:o milosti
„Sciena_potíral
amedia jansenísty.
contra novos
ejus těch
im

possessor (č. 36).

rv.n beneficil pugnatores defensla“ (v Toul ousu 1645), „Catho
hca dislceptatio De
deincoacta
Ecclesia libertatc“
praesentis( t_emporis'
annoálnífakultyzfacultatcs annales, fakultybi (Pařížl
ím 1652),
skupům na dobu jednoho roku od papežské Sto „lnlormalío de quinque propositionihus ex anseníi
'lice udělené.
theología adcollectis,
quas
epis copl tGalliae
omano
mšt'í mučedníci. V Annamu (na východ pontifici
censu ram
obtulere"
.1613), „janse—
ním pobřeží Zadní indie) někoiikráte zuřila krutá
mus a Tho condemnatus“(
místís gratiac p_erseipstam
chicacis de
fensorihus
t1653), „Cavíllijanse

pronásledování —98,
křesťanů,
7vlete
11661663—
66, nianorum contra latam ln (ipsosaaSedde Apostolica
83—zvláště
1,
—.83cMnozí
kře
sfazriě podst70u ili v dobách těch smrt mučednickou. sententíam“ (t. 1654,„La conduite del' É lise et
Papež Lev X 11.prohlásil 27. kv. 1900 64 a- skýc h
muč. za blahoslavené.
du roi
justiíióc dans
la condarm_nationde
'hčresie
des
jansénístes“
ít. 1664)
Baker-Somma
Annarius (Aunuarius, Aunacaríus) sv., bi angl! l, 399 urlzr Nomencrl."1VJ (1910), 73. —
N

.Petr,

synovec před.,

,

.

skup auxerrský
573,(Mignc
z.
, Pv dal
prospěšná
zeni
svemu kleru
. LXXll,
71— naří
769).
louse. __generál
kleriků theologiam
křest. učeni,z
'.Srvn Huf/er, Nomencl. [3 (1903), 543.
parpkotngregacc
ad posítivam
me
Annáš (“Z/hmc, u ]oseía Flavia “Mun-o;),velekněz thodicus" (Paříž 1t7l100,
několikrát vytí,; pro některá

židovský, s n Sethův, veleknězem ustanoven po oádvážn minění dán naindeex 17145 k ausulí „donec
corrigatur“). Srvn. Huf-ler, Nomencl. 1V3(1910), 736.
svržení vele něze oazara od SulpidtíaQuirína, jehož
annáty papežské — an aatae — 1. a. ve vlast
Eodplatil;
v úřadvladař
svémřímský
zůssotal
—768 aby ním toho slova smyslu zovou se církevní edávky,
dy jej svrlmul
Valerriu7s60
Gratus,
učinil misto lsmaelovi, synu Phabovu. Avšak titul jež se u příležitosti obsazováni beneficii platí Apó
velekněze podržel i potom (Luk. 31) a znalosti zá štolske Stolicí ze všech obročí, jichž udělování
',kona chytrostí aenergíí,a a'kožl bohatstvím, svazky papeži je vyhrazeno. Označují _rak sejmmrnéne
příbuzenskými a přídrzpv ním se strany sadducejské annál, jichž výše staumena půvo ně dle ročních
dovedl si i potom nejen u lidu zachovati vážnost
důchodů tak
beneficziálnich,
annáty
v užším
slova
i t.
qui ak
ennia,
servitía
communia
:až do smrti, nýbrž i s nejpřednějšími osobami smyslu,
'
slu
udržetí styký blizkč, tak že až do konce života a senitia minutazva) 11."v
požíval rozhodujícího tvlivu a tak šťasten byl, že zmou se dávky, jež papueži samotnému patří a
svého zetě Kaitáše a pět synůs
ch — Eleazara platí se během roku po nab tě držbě těch bene
ficii jež papeež extra Car inalium consistorium
_lon
n,athana
Theofila,
Matyáše,
Annáše
ll.
—
viděl
na
stolicí vcleknčž sk.ě Byl roto dle Josefa Flavia udčiujc, tedy těch, jež nejsou ani bískupstvimi ani
opatstvími konsistorními (abhatiae consistoriales)
(Ant.
za srvn
nejblaženějšího
věka. XX.
jak 9,
ze l)sv.pokládán
jan a 18'9,
n. 18255oudití člo
lze, Výše jich stanovena Bonifácem IX. (1389—1404)
v době Kristova utr ení bydlel v domě Kaifášově.
polovinou
Nebof ačkoli dle ře ených mist první zapření Pc (:_Jru
ctuus ceny
medii,_požitkův
annatac obročních
dimidiae),prvního
a jemuroku
tež
trovo událo se , když Pánn]ežiš byl u A--e, ostatní připisuje se zavedeni annát jakožto stálého po
platku, odkudž i jejich název: annatae Bonifáci
p_ak,
když
byl
\\
Kaifáše,
přece
všecka
zapření
ta
anae.
Konkordáty
kostnickými,
jež
papež
MartínV.
-tals se v jednom om . Tradice odděluje sice
s národem francouzským a něineckým na 5 let uza
obydlí
obydlí as
Kaifášova,
-ovo vřel, bylo placení annát zmíměno v tenzzpůso
-do
vnitřA--ovo
městaod (Sionu)
1001110clkladouc
nynější Abrán
Sionskě na sever, a obydlí Kaifášuvo jíhozápadn
aby se mohly plato ve dvou pololetních lhutách
od domu A--ova, a to za (nynější) hradbu městskou,
po nabyti držbš beneficia, ato jen z těcho roči,
as 50111od brány Sio nské na jih; proto však ne jichž
roční důc od převyšuje cenu 24římských du—
M.,
fr., 9 korun).
třeba pokládati tradici za nesprávnou. Buď tot íž kátů (florení de camera:
byl A. tehdy jen na čas v domě Kaiíášově, aneb, Koncil basilejský v sez. XXI. nnály sice zrušil,
což pravdě podobnější jest, tak zvaný dům A-ův ale přes to přece zůstalo přl ustanoveních kost
a Kaifášův nejsou nic 'iného, neež části či odděleni nických, což pak r. 1448 konkordátem vídeňským
jednoho a téhož pal ce Kaifášova, jež ods
znovu bylo výslovně stanoveno.
ež, když ve
dvorem, snad i zahradou oddělena byla. V jednobm Francii, Německu, Polsku, Bel ii a panělsku zvy
oddělení pak bydlel A. a v druhém Kaifáš. Ačkoli
pmraxe se ustálila, dle nž důchod beneflcii
Atehdy již as 15 roků veleknězem nebyl, přece annáty stižených nikde nebyluudáván v ceně přes
24 řím. duk.,kterýžto usus iRota Romana uznala,
Ěřivedli
k němu(jan
Pana18'3).
ježíš eStalo
hned,__jak
na pominulo placení annát v užším slova smyslu
ore Olivetské
tak jejprojalipří
buuzenský svazek s veleknězem Kaifášem, a bez samo sebou. b)Qulndennla
stanovena byla Pa
pochyby zařídll to Kaifáš sám, bud' aby způsobil vle m 11.r. 1469 konstit. Decet Romanum“ jakožto
surrogát za annáty v užším slova smyslu pro be
radost
svému
jak se zdá,všech
byl hlavním
strů'
cem
neb tchánnu,který,
asoo
odporovatelem
ne řá neficia incorpoorata. Pooněvaadž beneficia incorpo
1els ých podniků pnrotí Pánu _ležíši, aneb že to ylo rata vlastně nikdy uprázdněna nejsou (jet vlastním
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jlch farářem korporace duchovní sama, a teen kdo
defacto duchovní správu vede, jest jenom vicarius
nebo administrátor) a tak tudíž u příležitosti znovu
obsazováni jich nebylo možno annáíy požadovali,
stanovil Pavel ., abyd chovní korporace jaksi

biskupství a konsist. opatství). Týž pa ež sta
novil tež extravag. „Suscepti re iminis“ vý iannátů
těchto na polovici ročních d chodův obročnich.
Papež Martin V. však se annátů těch na koncilu

kostnickěm
zřekl. (Srvn.
c. 2. Extravag.
tit. 11.; in V110Petri
Matthaeí
1ib.11. tíloann
t.3.; XXll.
Tim
vpatnáct
náhhradu
za nnáty
skcutečné
platilymíát.
každých
let zvlášatní
poplatek
ve výšia
Než
dávka tato jednak namnoze ani v život nevstou mam'n, Vetus et nova eccl. disci linma,P. 111.L. 111.
c.
37,
57n
"Hardaum,
Concilia,
col.
862
pila, jednak zároveň s annáty zmizela. c) Servi
Kac/:, Šanctío pragmatica, p. 230, Bul111.
a.r
Rom..
Tom. 111.P.1111.
,b'angm, Die rómische Kurie

a comm unnla a stervitia minuta (od vlaš

Mllnster 1854; lehrbuch
P/llllppď, KR.
lKirchenrecht,
V., str.
servizio:daň,p
poplate
se církevnídávky,
77 n.) TpŽ'k.
jež
se od X1
1.Vsto
lati)zovou
Apoštolské
Stolicí u při UIetc. nn.,Sďgmiillar,
Annecy (Anneclen. dloec.), bisk. ve franc. Sa
ležitosti udělování těPchbeneficii, jež papež ín con

sistorio Cardinallum obsazuj,e tedy biskupství a
v círk. iskup
rovinciiženevský
Chamběse .V
usadil se
konsist. opatství. S. commmun patřila z poloviny ]gjšku,
vypuzcný
svouA.kapitolou;
papeži a z poloviny kardinálům v Římě žijícím, i bylo pak A sídlem biskupství ženevskeho (sv.
nyní pak dělí se na tři části, 7. nichž 'edna patři František Salesský byl tu biskupem v letech 1602
až
1622),
1822
znzeno
v
A.
biskups
ství.
Data
sat
kleríkům papež. komory, druhá kardinálum v ímě
žijícím atřetí vyšším uřednikům papež. kanceláře, tistická: 267.1(500at.,ol 29 far, 270 sukkursalii, 167
5. min. patři nižším úředníkům papež. kanceláře
noj s.,mužské,
11. (i vOstbevernu
a dělí se na 5 dílův
vyvinuuIa se z dobrovol vikářství,a 2nřády
řádů ženských. v Miln
ných darů, jež druhdy n příležitostí ordinace resp. sterskne,god 1836 professor círk. dějin na Hosíanu
1843:
„Handbuch dcr Patro
konsekrace a benedikce přinášeli klerikově, bisku v Braunsber ,
pové a opati svým ordinatorům resp konsekrato
rúm (inthronística, oblationes, benedictiones, em logie“, dilo nevelliké cenyP(1839), a velmi obratně
die kath. ]ugend"l(bf\1ůnsterl
;8. vyd.
a ob ene' děrjilr127gr„\V2egltgesch1chte
fůr
phanistica, insinuaíiva); když pak apež konfir zpracmané
maci biskupů sl vyhradil, staly se ary ty sttálou 1899 zpracovali íznka Huyskcnss2, 9)výstashve 3 sv.
daní, jejiž výši stanovil Bonifác 1X. dle jedno vydán 1875. nové vydaání tohoto výtahu obstarali
ročních důchodů beneficiálních na základě taxace,
Fassbander 1a
04Vaders 1898. Srvn. Huf-ler, Nomenc 1
pocházejici z dob papeže janaXXX.11 V konkor 1112(1895),1
Annemundu7s(Dalfinus, Chaumond) sv.,
dátu kostnickém, jejž Martin V. s národem fran
couzským uzavřel, snížena dávka ta na olovíčku arcib.1yonský, syn král. prefekta Sigona, vychován
ceny požitků bencficiálních prvniho ro u, majíc při dvoře Dagobertal, požíval ve
elikého vliv
býti spla tna ve vou termínech během prvních stav se arcib. lyonským činil mnoho dobrého; po
dvou let po nabytí držb beneficia; v konkordátu
smrti
Chlodvíka
11.obžalován
z velezrvády,7233144
za—
vražděn
28. září65
Srvn. Ada
S.,.:
od téhožtopapeže
snáronebylo,
em německým
uzavřežněm
snižení
stanoveno
a odobněkdyž
koncilu basilejském, jenž v sez. X1.servitia zrušil, ní
Énnibial,
Hannibaldus
de Ha4n
konkordát vídeňský byl uzavřen, měl se platiti
nnbíbale Annibaldi
d' Jos., ». v.1815
v Borboně, professor
příjemccelého prvního roku, ale taktéž ve dvou v Rieti, proslul jako znamenitý theolog, stal se gen.
lhůtách během rvníchd ou et. axace
eročnich vikářem rietským, 1881 lit. biskupem carislským
důchodů těch byla však vždy mnohem nižší než přísedícím kongregace sv. Officia, 1889 kardinálem
jakými tyto ve skutečnosti byly,o bnášeejíc sotva knězem tit. sv. Boniíáce a Alexia, prefektem kon

gregace odpustků z. ve svém roidštir1892:

:p.

„(a ve
Francii
ba i2700n
méněcjejich
noty
ravé
(arcib.tudíž
praž.V.,)
platil
b2800 hod
řim „Summula theologiae moralis“ (Milán l1—88183. 3
v.), „Commentarii in const. Apostolicae sedis“
duk., irskup
arcib. při
solnohr.
du.kolom.
atd.); 3500
nyní řm.
nak duk.,
se obyčejně
uza (Rietí 1880). Srvn Hunter 1112(1895), 44.8
Annlbale Padovano, skladatel hudební, „ 1527
virání konkordátů stanovi ivýše servitíi určitou
v Padue (odtud jeho jméno), 1552 varhaník v ko
nízkou kv_otougok jednotlivá
biskupství
a
konsist.
v konkrétních případech ještě steles sv. Marka v Benátkách, od 1566 při dvoře
V konkordátu rakouském ze dne
arcivévody
Karla5 ve
Hradci; vyd. mimo
na 1855 neděje se o annátech vůbec ani jiné„ Missarum
voccŠtňrskěm
b !“ (Ben.
annnl clerí. Při novostavbách nebo5větších opra
zmínky, čímž v latnosti zůstávají ustanoveni starší.
5. min. obná ejr nyní 3'/ „% taxy hlavní (serv. vách budov obročních (farní budovy a stavení ho
cc.mm) a jsou již pI'l stanovení dávky té v hlavní spodářských), nestačí-11 na úhradu výloh stím spo
taxe zahmuty, tak že je-h apř. pro některé bi jených jmění zádušní a není- Ii tu žádného činitele,
skupství stanovena taxa 1000 řim. dukátů, připadá jenž byp vně byl povinen výlohy ty hraditi, na
z nich 35 duk. na servitia minutaa
duk.
stupuje beneíiciát a paki ípatrron a osadníci. Co se
servitia communia. — 2. a.(anna1ía) zván též týče příspěvku beneficiátova, tu co do splátky jeho
fructus medii temporis, vacantiae, řruc dostává se obročníkovi dobrodiní zvaného a. c.,
tus intercalares, jinakttak! ius deportus dle něhož celýoobnos ten ve způsobu půjčky buď
z některého záduši či fondu, od spořitelny nebo
záležejjci
v důchodechvyhrazovali
uprázdncných
kcvníc Požitk)ty
si sbeneíicií
počátkucir—
po záložny, nebo od soukromnika na hypotheku far
příkladu lenních ypánů biskupova: ve svých diece ního obročí se opatří a jehož splacení prozvrhne se
sich, obracejíce je k různým Lčelům, na řiklad na řadu let, tak že ak beneficiát sám. tak i jeho
k opravě kostela a p., uprázdnenýc h bcne' ICÍÍ za
nás za tim
tou příčinou do roka buď vůbec neobsazujice, neb nástupci splátkamit těmi jsou vázání.
elemv
vfaydá ák tzaplaceni
.zv. „stavebnílist“,
sebe
nástupce
summy ,tgimžto
zavazuje.
jen provísoruě tak činíce; na počátku XIV. století a své
počali však i sami apežové, finanční tísni k tomu Viz otom č1.bcneficium a správa jmění obročniho
nucení, požitku těch požadovatí, vykonava“íce právo -(cfr. dvor. dekret z 22.
května 1805; předpisy
to srzke.t zv. collectorcs deportuum. ak,
desna KRE
konkurr. Lexikon
7. 18. dnbn
1806;1. Barovj, Sloh,,Žullžb
annáty tyto staly se daní stálou, vuyhradil si Klel Miller,
anníhllatlo, zničení, opak: 1creantio,stvoření, tak
ment V. na 2 léta důchody uprázdněných beneíicií
v Anglii, r. 1317 totéž učinil an XX
Xl.1 rozšířiv jako corruptio, porušení jest opakem pojmu gene—
r. 1319 právo to na beneficia celé církve (vyjímajíc ratio, vznik. Co podléhá porušení, přestává existo
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vati ve svém původním celkovém stavu, ale pře v Římě, a to pouze jedna síavná votivní mše, při
chází co do svých částí v jinou b ost. Ale a-cí níž se užívá formuláře svátku Cathedra s. Petri
bytost zcela pomíjí. A. předpoklád aobsoiutni vše (18. ledna), ale vloží se místo orace tohoto svátku
mohoucnost,
Atakduše
jako lidské
stvořeni.
není možna
v pří omdlítba
pežemissálu$
„
omníum
íidelíum
pa
roděa
bylaProto
by sice
(víz zaru gap
riku
při
mši pro
eiígendo
vzhledem& k Avšemohoucností Boží, nikoliv však StucínnioPontifiee); pro tuto slavnou votivní mši

vzhledem k dobrotívostí, moudrosti a spravedlnosti
Bůh, Pří
stvořív
duši lidskou, není
chce a.jí míti
nact
smrtelnon.
přepodstatnění
podsta
nýbrž roměna ch.
Ann us (Nannlí)jai 10. P., ". kol. 143
32 ve Vi
terbu, vstoupiv do tamního klášt. dominikánského,

zabýval se píinlě studiemi klassíck' mi a orientál
ními, 1499
magistrem s. super
alarti, pera
z. 1502.
Hlavní
jeho stal
dílo se „Connnentaría
dí
versorum auctorum \le antiquítatibus io ucntium“
(Řím 1498),uveřejnil tu spisy Berosovy, yrsiiiovy,
Portia Catona, Metastheen_ovy, Philonovy, Xeno
phontovy; vadou dila toho jest nekritičnost: mnoho
je tu textů podvržených. Dílo A--ovo několikráte

jsouutolíko následující dní zamezeny: svátky a ne
délel. třr.,popeieční středa, satý týden , vánoční
a svatodušni vigilie. Při ostatnich mších jak v Římě
tak po celém světě křesťanském jsou všichni kněží
povinní
vložíti kommemoraci
papeže, oať
npři adá
a. na kterýkoliv
den, mimo za
svátky
tř.,
Květnou nedělí, poslední tři dnis v. t_y'dne,vigilií
vánoční a svotodušni. Pří zádušních mších se kom

meínoraceza papeže neběře.—3. a. electionis

nseeratíonis

Episc opi. Ve výročníden

volby, jmenováni,
přeložení
(vesměsbisk
rokzhodujeprae
konísacei,
posvěcení
díecesniho
askoná

dle jeho rozkazu v kathedráíním a kolie iátních
chrámech díecese slavná voiivni mše, pro terouž
se v míssáiu zvláštní formulář nalézá, „in. a. eie
bylo vydáno,
Rimě 1499,
1512,mají
m15l5,pou
Anht ctíonis seu consecratíonis Episcopi". Volne son
verpách
1545,v 1.552;
některáPaříži
v dnáí
texty bez kommentářů: Ben. 14 ,Pa řiž 1510, 1511,
ni všechny
mimo svátky
dvo'
tridy,
Basriej1530, 1599. Míuno to vyd.: „De íuturís chri— Řro
větnou
neděli, dni
tří poslední
dni sv.
t ně
dne,]. vigilii

stianorum
Turcos
Saracenos“
1480, voyšltríuanljphísin
épod názv
vrne et„Glossa
sive(janov
expo
sitío super apocalypsim de statu Ecclesiae ab a.
l481u ue ad fínem mundi et de tríumpho Chri
stíanorsumin Turcos et Mahumethanos“, Kolín 1507).
rvn. [Ita-ler, Nomenn.c
36

vánoční a svatodušni; v tyto zamezené dní od
padá (Decreta auth. n. 3575
5d b. . O svátcích

dvojných
nedělích
(mimo
Květnou)suba
11.tr.
běřel.stř.,mše
de die 1.
s tř.
orací
za biskupa
una conclusione. Dále jsou dle nařízení biskupa
všichni kněží v diecesí povinní in die a. episcopi
viožití při mši orací za bísku
„Deus omníum
lanniversaríum,
výrročí,
výroční
den. jižněkterých
v boho íidelíum pastor“ z příslušné votivní mše; tato orace
užbě SZ ossiavována
výroční
památka
důležitých událostí náboženských. Podobně činila nebéře se pouze ve svátky dvojnně 1. tř., Květnou
ačiní cirkev Kristova, osiavujic významné události
nedělí,
tří poslední
dníauth.
sv. tý,dne
vigilií
radostně í žalostně rázu povšechneho, někdy též &
velikonoční
(Decreta
8. R. C.n
.2825váanoční
d..3)
soukromého ve výroční (len bohoslužbou. Tak Volivni mše i orace odpad v zamezené dni
oslavováno již v lí. století po Ki. a. mučednické (Decreta auth. n. 2152 ad 2.). Připadá-ii anniver
smrti sv. mučedníků, a od 1V. sot též vyznavačů saríum biskupa na týž den, jako annivers. papeže,
(Kraus, Reai-E-ncyklopaedíc der christi. Altertíimeri.
následujícího dne
auth. n.
s.tr
1). Avša tato a. se'; ovou Dies natalis, na slaví se_teprve
a.d.eíunctorum
již (Decreta
v Apoštolských
talítia Sanctorum, poněvadž svou blaženou snnlí konstitucích uvádí se výroční památka zemřelých
vešli svatí do nebeské blaženosti, narodili se pro
v.Vill a lX. století vysk tujipse doklady o a. ze
nebe. 7a našich dob máme v liturgii 1. a. dedi mřely'ch. ímský míssái m tormuiář zádušní mše
cationís
ecclesíac. Posvěcení—konsekrace— in a. defnnct orum. Abv se vyhovělo přání p_ozů
chrámu Páně jestu událost pro náboženský život stalých příbuzných, celých rodin ajednotiivců, jme
věřících velmi důležitá a koná se dle toho jako novitěaabyttvéž ůie zakladatelů zbožných nadací
svátek dvojný 1. tř. 5 oktávou; právě tak oslavuje
mohla býti
vyplněna, jsout zádusní
mšei ve
denzavčas
úmrtí privileg0\ány,t
z sou
ve
se a. posvěcení chrámu, at je to skutečný den po ývroční
svěcení anebo jiný, který světitel při konsekraci větší svátky přípustny. Avšak tupředevším dlužno
určil. Nárok na ně mají chrámy konsekrované, ní rozeznávatí a) a-a v užším smyslu, totiž zádušní
koliv pouze benedikovaně, a slaví je v hodinkách mše ve skutečný den úmrtí anebo v den nadační
a ve mši toliko kněží kostelu přidělení (stricte ad listinou ustanovený. Výroční den lze počítati bud'
scripti); oilíeíum a mše in a. dedicationís ecclesíae ode dne úmrtí nebo pohřbu. Tato a jsou po celý
položeny v breviáří a v misssálu na konci om rok dovolen kromě svátků dvojynch !. a it. tř.,
mune Sanctomm. Ani den konsekrace chrámu ani
a zasvěcených
svátků,,pirivíiežovaných
oktávů
(vánočního,
Zjevení Páně,
velíkono ního svatoduš
„. neni zasvěceným svátkem. Namnoze bývaji a. nedělí
dedicationís kostelů celé díecese přeložena na spo ního, Božího Těla), Popeleční středy, svatého tý
lečný den, a tu je pak v hodinkách a ve mši sv.
dne,
ví
ílíe
váonočnía
svatodušní,
koěnečn
kromě
dů
k
y
v
stele
slavně
vystavena
nejsv.
svá
konají všícimi kněží v díecesí, toliko s tím rozdi
R 0.11 .3753 ad 1.,
lem, že ti, kteří celebruji v nekonsekrovane'm ko tosut oltářní (Decreta auu.th
Podotknouti dlužno, že tato a. jsou jen ten
stele nebo kapli, v sekretě mše in a. dedicationís
krát
privíiegována,
slouží-ii
se
slavná
aneboa
ecclesiae vynechávají slova do závorky položená.
Die dvorního dekretu císaře Josefa il. 2 12. října spoň zpívaná mše de Requiem. Při adá- li takové
17
786 koná se v zemích rakouských výroční pa a. na zamezený den, může se přelo ití buď na nej
mátka posvěcení vsech chrámů společně na treti bližší pro tato a. volný den, anebo na předcháze

z

jící volný den (Decreta auth. S. R.

11.3753 ad 11.

nedělinedělí,
v říjnukterá
(dle vříjnup
občanskéřho
vý očtu,
tedy
vůbec v. Antícípace). b) A v širším smyslu jsou zádušní
třetí
ípadá
odtud
císařské
posvícení nebo císařské hordy. V našich krajinách mše. kttre e se jednou do rokaccelebruji za zemřelé

společností,
kapitui,Dušíček
bratr
\; tuto všech
neděli kostelů
slaví jednotlivé
pa čtienynáboženských
mátku
v díecesízdiecevseň
nsvýroční
výročním
va pod., anebo které
věřící jako
v oktávu
žtáedají.'loho druhu a. jsou podobně privilegovaná
dnem
konsekrace
kathedrálnihoz
(Hz;.
„ar/mann,
Repertoríum
rítuum chráemuPáně
6. vyd.
.241
jako
s tím omezením,
se ani in festno
Dr. 7 Kupka, Cirk. rok, str. 124). — 2. a?tcr-ea
dupl. předešlá,
maíori nedovolují
(Decreta žeauth.

tíonis et coronationís

Papae. Ve výroční 3753 adn

.K ěm oa. možno těz počítati zá

den volby a korunovace papeže slouži se toliko dušní mše, jak se namnoze v pondělí po posví
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cení aneb po slavností patrona či titulu chrámu úsilím chráněn b' tí proti každému pokusu vylou
diti jeho rozlou em pod záminkou jeho ne'plat—
Páně za zemřelé osadníky sloužívaji.—
—Co
nosti.“ (lnstr. pro iud. eccl. quoad caus matrim.
mají induít
však některé
jest
pražskýdiecese
o a-íchzvláštní
tichých,lndult.
jejžŽTakový
si vy
hlavníAuzsát.z roku 1856 g 114.) Slovy těmi
pro imper.
žádal kardinál Schwarzenberg r. 1862 & ktterý se dán
se
týká n-í vevvoýrčční den smrti dle ustanovení zá mů e státi jen ásadíyo
z ůležita-i
týchmanželství,
řičin po kteréž
provedení
věti, jež mohou býti sloužena v den dvojný oby formálního řízeni soudního. Bleopovahy zrušujici
čejný (duplex commune nebo minus), aniž e třeba překážky může se domáhatí a-e manželství bud'
překládati je na den polodvojný,ato vttch ko jeden z manželů neb oba dva, pokud ovšem práva
stelích venkovských, kde jest jediný kněz. Srvn.
toho
Ii, aneb mohou soukromého
zakročiti iosobyn třetí.
Pří t. nepozb
zv. pře ážkáchpráva
apř.
Stejny/bl Zádu šni mše sv Praha 1904, 36—
omylu, únosu, nespravedlivém nucení má právnoža
skočdapole,
P_řhír.
kniha bohosl.
1. 104
11.765; lovati na neplatnost manželství onen manžel, ktery
'z', Učeb kniha
bohosl.
pastýř.,pastýř.,
21, 554,
Hartmann
překážkou vmen neni. Zmmoci úřední má se za
Ě'Bltepertcoríumriluum, Paderb. 1886, 164, 37/5(,c_259,pkročiti, když zpráva o neplatnost-i manželství k vě
anno (lat.)_——
roku; a. ante, post Christum natum domostí úřadu dojde. Pravidla pro soudní jednání
(a.a Ch.., ..p Ch.)—
_ roku řed narozením Krista při a--1 manž. dána jsou konstitucí Benedikta XIV.
Pánaa,po narození K. P, a. oimni (a. D.) :lě ta z 3.1istop. 1741 „Dei miseratíone“ a doplněna in
pro conte
áně —:po narození Pána ježíše), a. mundi (a m.) strukci kongr. Conc. z 22. srpnaalS—í—O
sprocessus
in caus.
matrim.;super
dále viri
lnstr.impot.
(bez
S:roku [po stvořenij světa; a. salutis (a. s.) — léta ctioane
dt
S..Otfíc
in confic.
processu
SpAnno ]. biskup frísinský 854—875, podporoval
et nonseveroamerické
secuta matr. consummatione.
státy
vydána instrukcePro
r. Sgsšené
1
vědy, varhany
umění i aobchod;
jan na
Vlll.
vyžádalnsi od kongr. de Proop. Fide, a stejná instrukce dána od S
něho
mistra pap.
ve hře
nástrojt
Offic. biskupům východních riíů. Pro duchovní
byl
odpůrců
prlonásledovatelu
sv. jednimdz
Methodějehlavních
— 2. sv
rcib. akol
inský, 71 kol. soudy manželské v Rakousku plati výše cit in
1010, stal se 1056arcih. kolrínským, byl spolus cis. strukce z r. 1856, kardinálem Rauscherem ve Vídni
Anežkou poručníkem ]lndřicha 1V.a správcem říše;
v Římě
r. 11855
sborem pojednává,
znalcův appro—
získal si velikých zásluh o své arcibiskupství; z. vypracovaná
bovaná. V nía se
v (ssl
4.—122.
kddo
.
5. Brzo po své smrti byl uctíván jako oprávněn a. m. se domáhat4i, a v dalším se uvádějí
sv lec; mimo jiné opěvána jeho památka v staro— podrobně předpisy processu. Při všelikém řízeni
n(„ Anno
olied") složené na konci X1. nebo soudním nezbytné nutnou jest účast obhájce
V Mart. Rom. připomíná se pa manželství v.defensormaírimonii),bezníž
ínaátkajeho 4. pros. — 3. sv biskup veronský,
každé jednání je nicotné. Proti vynesenémn roz
71. ve Veroně, 2. kol. 760. Památka 23. kv. Srv
sudku musí se obhájce manželství odvolati k sto
Acta S:. Maius V,256 4.(Hanno), bisk. wor m lici vyšší, a to až buď platnost manželství dvěma
ský, zprvu mnich bened kl. sv. Maximin v Tre stolicemi aneb neplatnost jeho třemi souhlasnýmí
viru, potom první opat kl. sv. Mořice v Magde rozsudky prohlášena jest. Uleva v tom povolena
dekre mS. Ofííc. edne 5. června 1889v
burgu, posléze bisk wormský, :.
ru,eže ordinariuzesmůže prohlásiti manželství
nnobom, apost. prefektura, v. Fernando Po. směru
Annon v.
.a neplatné, a netřeba ak již druhého rozsudku,
annotínum pascha (nád mgvarrói, Silělslomši'řlal
se první
jeednámanžel
o překyž
žku liga
minisžije,
a zcela
sto, že
legitimní
dosud
dále při
Bíol', čwayatat'otp),v dl'lVČlŠÍ ch dobách výroční slav když
nost, připomínající neoiytům přijetí křtu o minu překážkách pokrevenstvr, švakrmstvi ex cop.
lých svátcích velikonočních, ve starých sakramen )řibuzensívi občanského, klandestinity v místech,
(de dekret Tametsí byl prohlášen nebo se tam za
tářich
zvláštní
pro ten
den. nalézá semíní,
že tomebšni
byl formulář
výroční siavnost
chováv,á že
ovšem
jen když
nade v vsi
ochybnostcje
zřejmo,
překážka
taková
ur itém
přípa ě
paschatu
roku Clpředešlého.
Srvryi.IV:/yla,
Ka
,336
nnovellod
a lmbonate,
ital. miniaturistana
existuje
ensi odsrraněna nebyla. Záležitosti
sklonku XIV. stol., v zdobil drobnomalbami nád
herný missál, jejž ian Galeazzo Visconti da nullit manaželskýeh projedinávřaladříve hlavně k o n g r.
c,
od
2.1
ist.
1908
nynější
nové
ůpravě
roval basilice milánské na památku korunovace kurií římských přikázány jsou ongr. de disciplína
Sacr., po případě soudní stolici Rota Romanna.
svéannualezann
tamtéžr
95i.vrersa
Nejčastěji bývá (1.m. při bi am ii— dvojnásobném
annuální proces viz bu
manželství. Dle rak. práva po skončeném řízenitrest
nim prohlášeno bývá manželstvi uzavřené zas stá
annulares
pové
titu lááepíscopl (nullaltlenseseppai)ev. bisku— vajícího svazku manželského za neplatné (g 62. ob
annullace (annullování) manželství, annullatío zaák. obě.), dyž pak rozsudek ten po appellací
maatrímonií, zrušeni manželství, prohlášeni jeho za obhájce manž. potvrzen je i druhou stolici, vrch
neplatné. Manželství uzavřené s nějakou zrušujíci nim zemský soudem, a stolici třetí, nejvyšším
m, manž. neplatné se annulluje. Dle
řekážkou neb be7.zachování podstatných podmínek soudním dvorem
jest neplatné. Dle toho, jaká překážka je, může býti 51.96 cit. instruk. rozsudek pro platnost manzel
napravenododatečnoudispensi a spolu on ství neb proti ní vynesený nikdy nenabývá právní
valid aci (v. t.), aneb za zvláštních poměrů Apošt.
moci abýti
může
Stolici v kořeni sanov áno (v. sannatío in ra řízení
provza nnstalých nových poměrů nové
k.
dice). Není-li ani to ani ono m'ožno neb vůbec ani
annullace slibů. nSliby pozbývají platnosti způ
radno,nezbývánež anullace manželství. „Cir sobem různým, z nichž eden se naz "vá a-im. .
kev jako strážkyně viry a čistoty mravů bdí nad Sliby annullovati, t. j. do onale zrušiti, může jen
ten, kdo máv esvé moci vůlí slibujiciho, jako na
ŽY
vatostí
manželství
a nezrušítelností
jeho činí
svazku
ije-lí katolík
ve spojení,
které neprávem
ná příklad otec vůli ditek nedospělých; slib annulo
rook na jméno manželství, anat mu překážka plat vaný sprošíuje úplně každého závazkuaanikdy
nosti v cestě stoji, ma spojeni to býti k hodnosti více neobživne. Annulování jmenuje se též zru
pravého manželství povýšeno anebo, není-li to šeni slibů přímé (irritatio directa), protože se
možno, za neplatné býti prohlášeno a zrušeno. Za dotýká přimo vůle slibujiciho, kdežto se zrušeni
to však musí nezrušítelný svazek manželský se vším slibů nepřímé (irritatio indirecta) vztahuje jen

annullace slibů řeholních — annunciáti

na slíbený předmět. — Kdo může sliby annullovati?

LSliby řeholniku a řeholnic všecky,initemě,

po protessi složené, mohou přímo zrušíit|pr ředsta
vem, protože řeholník veškeru svou vůlí položil
do rukou představených slibem poslušnosti. jeeho
sliby může zrušili a) apež;
vrchnipředstavený
řádu, prrovni ciál a predsltavený domu, a rav
podobně
iskup, nejsou-li
exemptní.í ablatyše;
slibyc)bschválené
\'vššim řeholníci
předsta
veným, jako lslib jíti do řádu přísnějšího, nižší

představenýzrnšiti
nesmi.
2. Sliby
nedosspélý
ch
(impub_,erum)
jak osob
ní tak
v cné,
zrusiti ymá
právo jen otec, a není-li' ]ÍŽotce, jeho zástupce, ano
i matka se svolením otcovým neb poničnikov'm
Slib élém
však otec
dítětezrušiti
nedospělého
_potvrzen'lcv:
v ku
dos
již nemuže.
3.
vTo
má e a jínýc

může i manžel dokonales zrušiti

sliby své manželky.

Ale manželka nemá práva

zrušiti sliby manželovy vyjma ty, které by byl'
na závadu života manželského, jako na pr. sli

quoad debitum. — Ncpří mo zrušiti

smí před
stavený každý ony sliby, které čelí proti jeho auto
ritě a mou. Tak může zrušiti slizby 1. apež
všech svych věřících a biskup svých pod aných;

2 představeni

řeholn

sliby noviců, které

b byly proti řeholi; 3. otec (matka, poručník)
sliby yvěcné dítek dos ělých, pokuud nemají svého
majetku ve vlastní spr vě; nikoli však sliby osobní,
leč by čelily proti řízení r_odiny, 4. páni sliby slu

žcbnych proti posluunšosti; 5. manžel sliby man
želky složené před svatbou na úkor jeho práv,a
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Papežové nosi prsten, aby se udržela vždy živá
památka na toho, kterému _ležišKristus svěřil vládu
církve a jehož oni jsou násstnpci. Breve (listina,
kterou papež uděluje nějakou milost), potvrzené
razítkem se zmíněn mobrazem sv. Petra, jmenuje
se „sub Annulo Piscatmoris".Kdy byla .;). zaveden,
není známo. Vime však, že seo něm zmiňuje te
prve Klement 1V vdopise ze 7. března 1265svému
synovci Egydíu Grossovi slovy: „Non scribimus
tibi, neque sanguineis nostris sub bulla, sed sub
piscatoris sigillo, quo Romani Pontiiices in suis
secreíís uiuntur", a dopis potvrzen prstenem ry
bářrským. Papežové tedy již dříve prstenu použí
vali, ale jen v dopisech soukromých, potvrzujice
bully a breve pečetí olověnou s hlavami sv. Petra
a Pavla a se jménem papežovým jak dlouho pa
pežové prstenem pečetili jen listy soukromé, a kd
jím začali otvrzovati breve, taktéž není přcsn
zjištěno.
dá se, že se tak stalo za Martina V.,
který vydal několik brev sul) Annulo Piscatoris.
Mabillon píše, že viděl mnoho originálů brev sub
Annulo Piscatoris z XV.století: „Brevibus appensus
est Annulus Piscatoris saltcm saeculo XV., qualia
sunt brevia Calisti lll. et Pauli ll." lnnocenc VllL
zavedl zvláštní sekretariát brev sub Annulo Plsca
torls, určených králům, knížatům, vládám, městům,
nepřítomnymsten
kardinálům
jiným
vznešenýmpreláta
oso
rybářův ajest
v ochraně
zvaného „maestro di camera“ (komoří), Po smrti
papežové kardinál Camerlengo prsten zlomí, obřad

to, kt£rý(11.52)
se, dleNový
Ciacconia,
prvékkonal
Lva
papežpoobdrží
prsteno vsmrti
den
podobně
manželka.
Nepřímok
zrušití
sliby bez
říčiny inení
dovoleno
do však
má právo
zru 5\ ého zvolení, kdy mu kardinálové po prvé holdují;
giti sliby přímo, může tak činiti i bez příčiny kardinál Camerlengo dá jej zvolenému apeži na
prst a papež jej pak odevzdá ceremonári, aby dal
Viz Bam'x,De1ure
regularinmll.;
lnstitutiones
morales
Alphonsianae
l. SA/pl:Marc,
ani-u:,
Theologia do něho vrýti nové jeho jméno. — Ve vatikánské
moralisl. 111.
,Na/dm, Summa theol mor. ll. Hick.
knihovně uschovává se u. ). protipapeže Kle
menta Vll. —0 prstenu ryb. vedle mnohých jiných
annullace
slibů řeholních
či prohlášení
řádových
neplatnými
nastati může,
kdyžs libyslibú
pro psali: Kafe/(in Cnmi, De Annulo Piscatoris et va
nedostatek
podstatné
ným
právemněkteré
církevním
neebopodmínky,
dotyčnou bud'o
regulí bec
ře
holni stanovené, od professa neb jeho rodičů neb
od kláštera u řádového představeného a u dieces.
biskupa během pěti let od slavné professe co do
plaltnosti
jsoustil-li
oppugnov
ánysvévolně
(Trident. XXV.dc
91). Ou
profess
klášter, gurl.
může
těprveoposvém návratu do kláštera annnilace svých
slibů se domáhati (Řeholní sestry podávají dotyč
nou
žalobřu
en
u
biskupa,
a
jsou-li
exerníptn,
rá
dového estaveného)
Po uplynutí pětileti uode
dne pro esse může profess annullaci slibů svych
\znésti na soud jenom tehdy, vl-ali mu udělena
restitutio in integrum, jež udělí se mu od Apoštol
ské stolice pouze tenkrát, prokáže-l-i se, že během

riis di lomatum inscriptionibus ac eneribus; Mi
kuláš
alumni,Hist.
Synonymahjucrisl.
X Marwů,
.c. Gerard
dz
Mam-ir,
urís cl Viz
Dizio

nario di erudízione storico- ecclesiastica díl 11.—
Mimo prstenu rybářského má papež ještě dva:
prsten s drahokamem, který obyčejně nosí, a prsten
pro pontiiikálky. Onen jmenuje se „prsten papežův“

(annulus Pap ae), tento „prsten pontifikální“(an

nulus pontificalis). Pův
vdošjjichlspadáaž do
prvníc
ch dobc írkve, ježto již těpáni ., zvolený
r. an
257,
přii pontliíikálkách
prsten
nosllněkolikamuž
nnunciá,ti
annunciátky,
jméno
skýc_h a ženských řeholi, řádů to „Zvěstování Pany

Marie“. Sem náleží 1. rytířs skšr řád v Savojsku,

Sardinii,
ltadlii.u
Roku „řád
1360'neb
13 2 založilke savojský
hrabě Amad
sVl.
nákrčníkový“
cit Boží,
uplynulého důvodu
pětiletí nebylod
možno zea Panu Marieeas jejich 15 radostí a spáse 15 rytířů,
zákonného
svo oduproíessovi
svoji reklamovati,
z
nic
ž
řád
dpůvodně
'se
skládal.
jeho vnukeAm
je-l-i nullli5talisitibů
zřejmě
ÉE.
.1653,
16. lprokazatelna
683 22 (Congr.
kv.ět 1687).
deus
Vllli.(1391—1434),jako
vzdoropapežF
jedn áni 1při1a.t :. podobno jest onomu při a. man dal r. 409 řádu prvn stanovy. Karel lll. zasvětil
jej 13. září 1518 „Zvěstování Panny Marie“
n
želstvi; XlV
také „Si
zdedata
funguje
protessionkis nuntiatio
.
odkudž vznikl název annun
(Bened.
m" ze7.defensor
březn
na 1748)a
tuto jest potřebí dvoumsouhlasných nálezův. tNe ciátů. Odznak řádový jest zlatý medaillon na zla
shoduje--li se nález biskupův s nálezem řádových tém řetěze s vyobrazením Zvěstování Panny Marie;
představených, rozhodne A ošt. Stollce, u níž se
mimo to
zlatéisslunce a'ko
hvězda, majíc
sebe
. . náprsní
'l.(znamenající
For
ostatně za našich dnů zálež tosti takové rozhodují kolem
zhusta přimo. Právoplatným nálezem,který zní na titudo E us hodum Tennit, to “est udatnost jeho
nullítu slibů, odpadají i všechny důsledky s pro udržela hodus, totiž hraběte madea V. r. 1311
fcssí spojené. V řádových kon egacich jest a. :.
nebo
1315
proti řádem
Saracenům)i
Tento a řád
jest jim
od
1725
prvním
sar mským
zůstal
zjevem eště řidšim než v řádec?g jelikož lze snáze r.
dosíci d spense. Mělo-li by se však i tuo a.jede i v sjednoceném království italském. Počet členů
nati, jednalo by se analo icky jako při a. .r. v řá řádu nem obmezen, vyžaduje se na nich buď vy
soká hodnost nebo starý šlelchtick
ký rod; mají titul
cch. Sá'gmůller,
k.KR. 745 n. Týt/l.
cannuIsu
viz l_Lehrb.
5ste
„excellence“, avelmistr, jchož hodnost jest dědičnou

annulus cpiscatorís
v panujícím
králi sardinskéínns(italském),
oslovuje
názvem„sírýče“
.—2. že ský řád francouz
papežský,
o kterého n(prsten
vryt sv. rybářův)
etr, jakjest
lovuprsten
ryby je
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Annuntiatio B. Mariae Virginis — annus coneiliaris

ten v arcib. trevírskěm a jeho biskupstvích sutíra
gánních: Mettách, Toulu a Verdunu, dále v An
nglít

ský,
od
ctnostné
]ohanny,
Ludvi založeny
a.)(l všaak
manželky
krále
Xll krále
pjejísž a sev. ltalii („calculus Florentinus“ n. „Písanus“),
manželství
papežským
výrrLudvíkac
okem deerlš
nj 'čas iv kancelářipapežské ( —t$4) acCl
1498 za neplatné prohll_ášeno bylo. Odezbralla 5%do
Bourgesu v úmjícsíluzatoožití řád ke cti „Zvěstování

Panny
Marie“AlexanderV
který po přemožení
pře
kážek papež
14 unora mnohých
1501 potvrdil.
ne 8. unora 1502 obdrželo prvních 5 novicck
závooj; johanna sama učinila o letnicich 4. června
1503 reholní slib) a zemřela brzo potom v po
věsti svatosti 4. unora 1505. Složila řeholi pod ná

zvem „Desetcctnosti Panny Marie“, která, b vši

sařské (1198—1250. rv." Lmltf Ruk. chron. XIX
annus btssextllls (—rok přestupný), 7vaný tak

proto, že v roce přestupném dle římského kalen—

dáře dies sextus Calendas Martii dvakrát (bis)
se počítá (24. a 25.u n.).
annus canoníeus či annus deservítus n. annus

normalís, rok uprázdnění obročí, na jehož požitky
u nás mají nárok pro rata tem orís předchůdce, ná
stupce a matice nábož. Požit y tohoto roku slovou

jejím dřívějším 7. ovědníkem trantiškánem Gil er
tem Nícolaiem prepracována a lépe uspořádána,
interkalárni
Iatiori.
istý výnos
upriázedněného
kterýsensu
plyne
v Rakousku
do ma
nábož.
byla od pa eže Lva X. 6. července 1517 potvrzena. obročí,

Po smrti ohanny vedl P.C\i|bcrt Nicolai sám
správu řádu, kterou otom vždycky generál fran
tiškánský v rukou ml. Bezbbožní hugenotti zolta
vili
hrob, se
spálili
ostatky
ád jeji
rozšířil
pooP ejí
rancii,
mě a rozmetall
l,ášterupopel
ze
jména 7namenitý klášter Pincourt4 v Paříži, které
a francouzské revoluce zanikly. A. nosily
šedivý hábit s červeným škapuliřem, černý závOj,
bílý plášt, modrou stuhu se stříbrným penízem,
pás
10 uzly
a 3 třapci aeprsten.—
—.3a
janov
ské s čili
ittalské,
, těž
celestink'
zvané, založené od MarieeVlktorie Fornari, vdov

Bo Angelu Stratovi, s dovolením janovskěho arci
ískupa Spinoly
a s hmotnou
podporouk
její
přítelkyně
Vincentiny
lomellini,
kterák bohatě
íse pri
1
družila
s. dub a1605 v noovifciátě). Řeholi složil
jesuita
Bernardin Zenon; e_jt schválení na pa
peži Klementu Vlll.
5.1brezzna 1604v mohl
osobně Centuriani, ltíiorlivlý5
ochránce nového ští
pení. Deset sester vstoupilo 19. června 1604 do

jest interkalár ve smyslu užším. Počátek tohoto
roku kanonického nespadá stejně s rokem občan
sk' m jako v Uhersku, a to činí účet a třídění ne
zřídka nesnadným. Také není všeobecného před—
p_rsu,kterým by stanoven bylj
a. c.
.
ěměřzavésti,
v každé diecesi
předpisy
a jednoty
nelze
m naplati ojině
ldůn
arůznost
po
měrů hos odářszkeýchš\ytčení rok kan. má význam
podřízenjší při požitcích peněžních, spletltějším
jest příppožict ich naturálních, kde nuntno přiZIrati
k nákladům, aby užittků těch bylo dosaženo. Vzhle
dem ktom ubývá a. c. či 11.stanoven tak, aby vy
bíráni lodlin ednoho a téhož roku spadalo take
dle mo nosti 0 téhož roku kanonického, čehož se
docílí, počíná-li a. c. bu
ajaře, aneeb na odzitm.
A proto z pravidla počítá se od jistého svátku
ednom až zase do téhož svátku v roce příštím
(na př. svátek sv. jiří a sv. Havla) Doba uprázd
nění beneficia počíná následujícím dnem po smrti
nebo resignaci heneficiátově a trvá do dle kyd

onvého
kláštera15.
vjanově.
telka, zemřela
prosince Marie
1617,Viktorie,
apapež zaklada—
Lev Xll. nový benettciát byl kanonlcky investován. eBližši

vizkvL
čl.interka árni účet a separační pro
0
0-0

prohlásil ji 2. září r. 1828 za hlahosl. agoložil její
annus carentíae (doba strádání) bylo statutární
svátek na 12. září. eholi potvrdílir olpatn pape aneb zvykové právo některých _kapitol,vedle něhož

žové by
Pavel
V.rzány
.1613kna aiUrbaun
l1vm
l.ěŘehol
nice
vlyz azvá
\práce, 3jlr'nenovitě
b 10 se nově zvoleným aneb jmen0\ aným kanov
zhotovovaliahebké plátrníopro chudé kostely, a za mkúm po určitou dobu (1—4 roky) buď zcela aneb
chovávatl řísnou klausuru, v kterémžto posledním z částí vzdáti požitků praebendy, dílem ve prospěch
ohledu činily slib, že nikdy o zmírnění klausury dědiců předchůdcových (annus gratiae), anehv
prospěch záduší, díleem k zaplacení dávek biskup
pracovati
nebudou.
Nosily abílý
hábít modrýp
ma náprsnik
s bleděmodrým
škapulířem
pásem,
lášt'
a annat
komoře
32.
X. .40;
c. 1odvláděných
VL [. 3.).
Touapoštolské
okarenci (c.
zati
amodré střevícc.e Měly v XVII.stol. v Italii, Francii ských

a jižním Německu přes 50 klášterů (v janově 3), ženy bývaly i1opříjmy vedlejši, tak 7ov.oboedientiae
které za francouzsko revoluce zanikly, ale v našem či ablegíae, ano začaste suspendována dočasně
století zase několik klášterů ve Francii povstalo. i některá práva korporativni těchto kanovníků na
příklad passivní právo volební k hodnostem.
im
Cechách
ožil hrabě František
klášter
a-te:za(celestinek)
nassém Špork
muk(1v 1738)
r-Ha ovšem ovinností chorové a sídelní zbaveni ne
díšti Choustníkově, od kž.ud jej potom přeložil do byli, a\ ak nepoživajice obročí, přirozeně poklá
Prahy na Nové Město (u Panny Marie Bolestné),
dali
se
v
době
karenční
za
sproštěny
těchto
01
císař Josef II. roku 1782 s jinými jej zrušil.
ten regiminis"
snažil se stavovatí
konstitucí Zlořád
„Suscepti
(c. 2.X ojann)(
XXII.
mbardskéa-y, téžjeptišky sv. Ambrože vinnosti.
tit. l.), předpísuje, aby v době karenční příjmy dě
ne0
sv.
Marce
lliny
zvane.
'lato
kongregace
lily
se
mezi
ty,
kdož
po
zvyku
mají
na
ně
pr
r
voá
vznikla r. 1408 spolčením se několika boha ojných
panen 7 Benátek a Pavvie od vůdcovstvím bene a vlastního obročníka. pv mnohých kapitolách však
diktlna Becarle, rozšířila se po Lombardii a Be 1 přes tento zákon zachovával se až do dob sae
nátkách amměla generální převorku v Pavii, která kularísace starý zlozvyk a- 1 c.
F. A. Dl'irr,
každé tři roky byla na valné kapitule volena. Ge Dissert. de annis carentiae canonicorum etc. Mohuč
tl.)
nerální převorka posílala potom tři visitatory do 1772; Frida berg, K..-RS
annus claustralls, taskéa. s rictae residen
provincií. Papež Mikuláš V. schválil sice toto za
tiae, doba přísnější sídelní povinností, kterou dle
nesrovnávalo
klausuruo
Tu
rgace jako
řízení,
ale Piuss V.
chtěl je změnitoi,n
gponěvadž
se statut kapitolních vázán byl nový kanovník v rvním
celek se rozešla a jednotlivé klášterygpodrobily se roce svěho kanonikátu. Pojmenování této prísnějsí
úplně správě svého diecesniho biskupa. Do této residence odtud se odvozuje, že pamatovati měla na
konngregace náležela sv. Katteřína Fierchi Adorno klausuru klášterní a někdejší kanonický Způsob ži
zjanova (+ 1510. Srvn. Hn'mbuc/íer, 1,510,521,522. vota v kapito

v á mnnuntíatío .Marlae Virginis v. Žvěsto
anlnunttantřonisánsteylus, obyčej klástl počátek
roku na den Zvěstování P. Marie (incarnatio Do
mini), 25. března; ve středověku panoval obyčej

annus eonclllarís, také annus čitemp us pro

bationís.

Podmínkou slibů řeholníchjest nejméně

jeden rok nepřetržitě trvající, v šatě a v domě ře
holním vykonaná zkouška vůle l sll tělesn ch kan
didáta stavu řeholního, zvaná noviciát.
obat t,a
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annus decretorius — annus probationís

která ani zkrácena, ani odpuštěna býti nemůže a dne 7. května 1874 příjmy uprázdněných světských
dle řeholi i déle trvati může, slove a. c. proto,
duchovních obročí plynou vůbec do matice nábo
ženské. ástka z požitků bencíícia, kterou duchovní
sněmem tridentským stanovena (XXV. cp.
vposicdním roce činnosti odsloužil, dosud však
reg.,) Bližší viz v čl. novicx í.át
annus decretoríus, také annus normalis. Mí nevyzvednul, náleží až. do dne jeho resígnace aneb
rem vestfálským (art.
GO.) přiznáno říšským
stavům, nikoli však městským magistrátům, refor
mační právo, vedie něhož mohl zeměpan pro svou
zeměpanskou svrchovanost určovati náboženské
vyznání svých poddaných, jež protestantští práv
níci formulovali ve známou větu: Cuíus reglo, iilíus
est religío. Toto zeměpanské reformační právo
omezeno bylo jednak tím, že nevztahovalo se na
dědičné země rakouské, jednak také tím,že rok
1624 prohlášen za norníální či a d., což zname
naio, že tam, kde tohoto roku katolíci a prote
stanté měli veřejné neb soukromé služb Boží,
mélí je i nadále podržeti, ostatním paak
vystěhovatí aneb náboženství zeníěpánovo při montí,

smrti jemu, resp. jeho dědicům (srvn. a. denní

tus). Nezřídka však bývalo zvykem, že i při'my
obročni 'ednoho aneb tri měsíců po smrti bene ici
smrtný
měsíc,
dle nejv.
ubna 1 (0)
áta patřiy
dědicům,
jakorozhod.
tomu zv 21.d
Bavorsku

sterské
a trevírské,
leží nakolínské,
levém břehu
a v některých
diecesíchpoportynlských:a
můn
Rýna l(glosínrstnýkvartapl, dle ustanovení 2 3. čeerv na

rokul
Statuty
dědicům svých
členůnekterých
tak zvaný kapitol
a. g., dovzoalovaly
ru-čo
valy jím nárok na příjmy praeebendy zemřelého
kanovníka,
dědic bylí.
ak rok ten jehož
a. carentílae
(víz Prlo
čl.). nástupce
n s a.byl
g.
nebyl v obyčeji, v Německu vysvětiu e se prote
0
stantským právem partikulárnim, vede něhož od
leč bytallCh
chtěldomácí
strpěti,pobožnosti.
a v tom připa
právo
zvané
Proadcírkevní čtvrti roku až do roku celého všechny obročni
statky, kostely a školy měl pro budoucnost býti příjmy, druhd i štola, vdově a nezaopatřen'm
...

.....

směrodatnýmdenl. ledna 1624(dies normalis s.)

0 tohoto dne v držení měl, to mělo církví
jeho i nadále náležeti (g 14.. 15.). Pro své dě
dičně zem
mě nedal si však císař nějaký a. 4. před
pisovati. Pří s ednávání o a. d. či rozhodnou lhůtu
pro úpravu cír evně-po litických oměrů vNěm ecku
navrhovali katolíci sobě přizniv jší rok 1629, pro

testanté všakr ok 1618. Shodal docílena tím,že

zvolen rok střední, 1624.S touto libovolnou úpravou,
která se stala na úkor katolíků, nemohla Ap.

dětem zemřel holsobročníka připadají. Rak. pr vo
grolt5
třest (2933
.patentu
ze &
dne
1866
stanoví,
že vdově
děttemiedna
po pasto
rovi v rčinně službě náleži o 6 měsíců od jeho

úmrtí služné
vedlejsšímí
jmy, štolaLehrbuch
a dřívější
nuturáiní
farnís byt.
(5rvn. pSdgmůller,
d.
hHKR 7,94 Valtr—mg,Lehrb. 1876, 682.)

aannus lntercalarís viz 3. canonicus.
annus jubilael viz jubileum.

Sdt

annus luctus (vdovská či smuteční lhůta). Právo
lice souhlasítiaínnocencx. potvrdilohražení svého římské zakazovaio ženám pod trestem bezectnosti
nuncia Fabia Chi iho buIIou „Zeio domus Dei" (26.
10 měsíců,
později
\eeihůtě
jednoho roku
zániku
manželství
_vnový
sňatek vstjípovati
(1.1,p2o
listopadu 1648), ejch o přítomnost při mírovém za
.
elem zákon2a
kongresu není schválením těch článku, jež byly Cod. íus.
církvi na úkor, aniž bytím byl chtě|proti míru
vůbec protestovatí, aneb další války roznčcovati. toho byla cpovinná úcta k nebožtíkovi a prokázání
otcovství
i_tčte fr.
po ll.
smrti] manžela
zrozeného (tur
batío sanguinis,
i.g 3, 2.,a)apro-otop
(Srvn.
Všeob.
dějepis
111.290; \íla-li žena dítě před uplynutím zákonné lhůty,
[kim- Knauf/flek,
Kathol K.—R.
. 7;církevní
a'm,mer
Institutionen
str. 426; Dďlh'nger, Kirche und Kirchen str. 58.) — beztrestně hnedm ohia se provdatí. Církevní právo
nevzalo tuto občanskou prekážku za svou, ba zru
A. 71.siove také někdy v právu círk. rok účetní, šilo í iníamií, stíhající ty, kdo lhůtě předepsané
který
sluší _položiti
za za úřadu
Iad rozvržení
při uprázdnení
některého
církevn požitkůy; nedostaly (c. 5. X. [V. 21.), přes to však přece mělo
má ustanovení zákona občanského v uctívosti.
si_ějiužívá se však pro tento rok výrazu al. cano
Moderní zákonodárství světské \šak ustanovení
nicus (v. t.) čiannus dese rvitussv.( t.).
práva římského o lhůtě \dovské přejalo, různě ji
annus
deservítus
jest
kčást
posledního
správ
níhor ouku, jíž se oobrční
ožil a za kterou
má stanovíc (od 6—12 měsíců). Rakouský občanský
na všechny požitky henellcia nárok. Požítky, jichž zákoník ( 120—l.) ustanovuje, že žena, jsouc
si neosvojíl za tu dobu, připadají dle obecných zpnního manželství (které prohlášeno neplatným,
zásad poměrným dílem dědicům obročník0\vým.
nb smrtí manžela či jinak rozloučeno bylo) té
annus discretionis (věk rozeznávací) jest stáří, hotna, před slehnutim vůbec se provdati nesmí.
v němž církev dovoluje, aby osoba nějaká samo
ll těhotnou,
je--lí záni
to Kochy,bno
jest jaí
vyčkati
6 měsíců aneb
ode dne
\: manželství,
statně a právoplatně pro přijetí křtu rozhodnouti Neníse mohla a sv. S\átosti p_řijimatisměla. Pravidelně
otom tecprve lzeejí vn0\y' sňatek vstoupili. Není-iai
jest to 7. rok věku. Tale zkákonystátní žádají jisté dle okolností, aneb iěkarskěho vysvědčení, které
stáří — a. .
avídeině věk tělesné dospělostí, se pravidelně žádá, těhotenství pravděpodobno,
někdo vyznnání nánoženské měniti resp. za může politický úřad první instance dáti dispens od
této lhůty až na 3m íc,e jež je však každé ženě
bezkoníessníhozprohiásítí
se mohl. Tak
za po zániku prvního |mnanželství vyčkati. Nev čká-li
měnu náboženskou
právostanoví
rakouské
(2u5tkvětnap l1,868čl. 4), ruské, hanoverské, vir této lhůtty, jets sice takto uzavřené man eistvi
mberské, meklenburské atd. dokončený rok 14., piatn é, avšak žena zetrácí výhody, které jí přísluší
ze svatební neb dědičné smlouvy, pořízení mužova,
beádenské
16., nesmíbýtí
uherlsk rok
18., saskéstavu
rok du
21. aneb z úmluvy učiněné před rozloučením manžel
Vystupujícírokvšak
v takovém
ševním který vylučuje vlastní svobodně přesvěd ství, a muž ztrácí právo domáhati se neplatnosti
čení. (Šrvn. či. aetas canon,)
annus ecclesiasticus víz rok církevní.
že manželka
mm to dlIevyjde2-11 později namoje\0,
íou tací
manželé
annus gratiae. Z ustanovení obec
ráva manželství,
před sna kem1
(s obč.
58.
býti potrestání.
P2rlosojinýmzm
celéN těhotnou
ood byla
r. 1900
církevního mají připadnouti požitky interkhalárnípo hbo
zákoníkem (g 1_313.)stanovena jednotná lhůta smu
srážce
zád uší (c.
4.
' teční 10 měSíců lze však z 11!obdržeti dispens.
c.
40.i l1výloh
. . pravidelně
;c. . ni.Vii.16..)
Právočástečně,
určované začasté moclí světskou, v kazuje vsšak (Srvn. „art/lg, Črundzůge d. kath. K.-Rs. str. 515;
Schnitzer, Kat. Éherecht str.
.
Stil.
vmtéslupříčině
odychy
akou.
skubyloo
čl. 32. značné
konkordátu
náleží, pokud
tak
annus normalis v. annus canonicus.
annus probatíonís v. nov ici
zvnšvkem,matici náboženské, a dle 5 59. zákona ze
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ánnus sanctus — Ansaldo

annus sanctus nazývá se milostivě léto, církevní sont trois femmes dífférentes (Rouen 1699), „R
jubileum odpustkové (viz jubileum).
flexíons sur l'lnterprétation queleeP. Laml donne
Anob, my,
LXX "Ewal, syn Kósův 7,pokolení au mont__
Pech
„Lettres
ecrites de
au
surheresse“
le sueu't (t.de1699),
la femme
pécheresse
l'ĚvLanm11e“(11694).
Ahnrc Gustav, ev. theolog, u. 1867, od 1903
anomalie jsou odchylky v empírickém stavu člo
věka a přírody od ideálního, čire na ůvodní idei mř. prof. círk. dějin ve Strassburgu, :p. „Das an

judova. 1. Far. 45.

Boží se zakládajícího, neporušeného

lej. Dunsa

tike Myslel-_íenwesen
u. sein Verhaltnís
zum \yda1:
Chri
Scota je takovouto anomalii, že duše naše nyní stentum“
(1894 zpozůstalostí
E. Lucia
poznává jen věci smyslné (ln 1. l, .2, p.
aj.); jakýsrrozdíl mezi empirickým a ideálním po „Die Anfánge )des Heiligenkults in der christl.
Kirche" 81904

_znánimlidským
stanovil
již sv.
Augustínvše,
(De'irin.
\e AFlorenci,
stud. v ise,u. ode
nsal 11. )Ansaldus,
1651rals
ze šlecht.
dor&drinnay
15, 27). Anomální
jest dle
některých
con
lhrazují dary zvané mimopřirozenými (praeternatu kdež byl jedním 7. nejproslulejších advokátů, (lo
raiía), t. j. nadpřirozené vzhledem k empírlckému
s.tavu Při určování bytnosti, přirozenosti lidské torem
a děkandů___stojenství
mRoty; :. _c7í_rkevních,stal
„De commercio
sáhl různych
se audi
et mercatura discursus legales“(Řím 1689,Geneva
nelze
přezvědustavu
a vymě
eisiones Rotae Romanae“
řiti
ji totiž
dle siProstě
které vycházeti
člověk v znynějším
má, 1698, Kolin 718),
ca 1704, ím 1711),esložil také básně nábožen
jako sjednocení duše s emplrlckým tělem, s pletí,
kde nemůže nebýti žádostivosti atd.
mAda
as us1726
lnnocen
movým člověk ovšem nic přirozenéhone ozby]; ale skécazy_kemvlašským.
O.
110 v Piacenze, vstoupil
do řádu
snad celá úprava tohoto světa, která pominoe,zakládá dominik., b |prolessorem theol v Brescíi, Ferraře,
se nějakým způsobem na pádu duchů, a člověk osléze v urině, kdež: .;1780 :p. „Patrlarchae
k tomu byl přizpůsoben (Basil., ln Hexaěnm. h. 1).
ose hi,
religio 1738),
a crimina
tíoni
us Aegypti
Basnagii olim
vín dprore
'cata is,(Neapol
„D_c
Z _domyslu dosuzujemc se bytnost_i_ lidske _zálenžíc___ícausís ínopiae veterum monumentorum pro copia
v jsoucnu svobodném,
z ducha
. Bůh
mohl hmotys
zajisté duchaé a martr um
noscenda, adversus Dodvellum dis
hmotu (dle jejího pojmu abstraktního) _sjednotíti
sertatio“traditione
(Milán 174
0),„11le _rínci
íorum
na
tak, že by nebylo žádostivostí atd.
jak to 'e turalis
libri
7 2),
„Delegis
romana
nebiia bvlo v ráji; a když mohl, byl_by jistě tak
tutelaríum
deorumínnoppu
natíoníb7us
evo
catione
líber
singularls“ ( rescla
43).urbiDum
„D mar
učinil,
pnorřachaideálních
po tyribus sine sanguine, altera adversus Dodvellum.
měru( kdyoby nebyla
u., nastala
.5
a..—5)
při
nqua et romaní ma rolo ii loca a críminationí—
rodě jeví
0se anomalíí
které pád
by
zajist
nebylo,
kdyby vláda
nebyl zlého
nastalducha,
neídeální
bus Baelii víndicantur“ (Milán 1744), „De forensř
judaeorum buccina commentaríus“ (Bres cia 1745),
duchů, její speomíjejicnost
vubec,
smrt jednotlivých
svou příčinou,
índívídualísací
hmot, „Herodianl lnianticidií víndicíae. Accedit sdlssertatío
nedokonaléstvaary atd. Srvn. Suk,! L. k i k.
e loco ]ohannis alítcr atque habet Vulgata a non
nullís Patríbus lecto“ (t. 1746), „De authenticis sa
Natur
und Oj'cnóarlmguXlV,5
dd
13314: craruín Scri turarum apud SS Patres lectíonihus
Anomoeové
v. "
libri duo“ ( erona 1747), „De futuro saeculo
Anonymus, tak oznřačují se neznámí autorově Hebraeís ante captivitatem co nito, adversus Í)
spisu ke slovu A. pngojuje se obyčejně bližší hannem Clerícum commentaríus“ (Milán 1748), ,
označení. dlearensis,
obsahu ne
o naleziště
na haptisníate in Spiritu sancto el igni connnentarins
autor
stručnýchrukopisu,
letopisů, t'
sacer philologlco--criticus, cui aceedunt orationes
1ajících
se města Bari
855—1115
(vyd. Muratori
uae ín Ferraríensi Athenaeo habitae“ (t. 1752),
—1.—56)2.
Belae
n. Anonymus
regis
B4elae notaríus,
jenž kol. 1280 sepsal kroniku „De sacro et publico apud Ethnícos tabularum
pictarum cullu“ (Ferrara 1752, Ben. 1755, Turín
„Gesta
Hungarorum“,
jež
nemá
l_1istoríckě
ceny
(vyd. S. Endlicher 1827).
.
nsiedlensis,
1768), „_VlndíciaeMaupertuísanae ab animadversío
mnich švýcarský nebo švábský na oncí Vlll. nebo nibus virí cl. Francisci M. Zanottí, quibus quantum
oe. 1x stol., podnikl cestu do íma a opsal sí philosophiae morali stoícorum praestet religío ín
ínfelicítate vitae ininnenda demonstratur“ (Ben.
zna
očet nápisů
latinských.
(R_oni,
lnscript. 75 4), „Della necessitá e verita della relígione na
christ.ný 0111.11,
1338—33)
—
urgensis,
tlurale e rivelata“ (t. 557), „De
eur ia, deque
theurgicis ethnícorum myssterius a dívo aulo me
tech
1'
—89
Mellicensisu
(dlee
naleziště
autor
g_lělštlženiv
bojů
mezi
Bernem
a
Frýburkem
v
le

rukopisu, kl.
autor spis
crípto moratis connnentarius" (Milán 1761), „Multitudo
ribus ecclesiasticis“k (117 spisovatelů až 3k r. 1120), maxima eorum, qui prloribus Ecclesíaae saeculis
vyd. Pez, Blbl. Benedlct Mauríana, Magm PL. Christianam religionem proiessi sunt, adversus Da
CCXHL 959. — Bibliografické příručky o novějších videm Clarksonum, aliosque, qui illos cxíguo fuisse
anonymních a pseudonymnich spisec
ech viz [ana/:, numero constituunt, ostensa et vindícata" (Turín
1772), „De profectione Alexandri Hierosolymam“
„Wí_ss_enschaftliches Arbeiten“ (Innsbruck 1908), (t. 1780), „Praelectiones theologícae de re sacra
rvn. Hurler, Nomencl Ill2
mentaria“ (Ben
Anquetildu Perron, Louis Pierre, 7.
v Paříži, ředitel semináře v Remeši, pozdě'i farář (1 5 ). 64—67. —3. Franccresco, \S. Miniato
ilet u Paříže, za revoluce uvězn n,
zději zaměstnán v ministerstvu zahraničním, z.1&)6, v Toskánsku, .rp.5„De jurlsdíctione“__n(L on 1643),
„Consílla“ (t. 16
pilný spis. hist.,.:rp „Esr tde la Ligue, ou Hi kathedrálního
kostela v4 San Míníoto,á :;,probo oošt
dissertaci „De dívínítate D. N. jeslu Christiu č(Flo
stoire politique des troubes1tde la3Fronde endant
le XVloe
(17673 _Ssv.
), „ istoíre
renc 1755),
v níž užíváepi
důkazu
z archaeo
de
Reims“tle (3 XVlIo
sv., si_ecle“
—57),
XIV
(4
logie,
numismatiky,
rafíe čerpaných
a mguístiky.
Srvn.
D.:

l_Šař.11788095.
2. vyd. 1819), „HistoireL de 1France“ (14 sv.,

[iw-fer,

Nomencl.

1111(1 95

Ansaldo Andrea, malíř ital, „. 1584 ve Voltr
anova, ;. v anově 1638 žák Orazia Camhiasa,
Anque:. ln._ _t_arář
Lyons- la Foret
\ diec.Marie
rou studoval díla enátčanů, hlavně Veronesova, po
enské,
b, ) v„Dissertatíon
sur sainte
Madeleine, 7pour prouver que Marie Madeleine, zději i díla Rubensova a Van Dyckova. Pro ro
Marie, soeur de Marlhe, et la femme pěcheresse diště své maloval několik obrazů, z nichž vyniká:

Ansaloni _ Anselm
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Sv. Ambrož podává císaři Theodosiovi svátost .:írkev.nich i světských, hlavním účelem jejím pak
oltářnl“; vjanově jsou od něho tyto ob|a7.y: „Křest jest zabezpečení práv a íurisdikce církevní oproti
laikům, neodvislosti episkopátu a odstranění kra

sv- '1_'říkrálů"
v oratoriu
di San „Kamenováni
Antonlo Abbate,
mání s kříže“
v akademií,
sv.
Štěpána“ v 5. Stefano. vc směle perspektivě ma jinských bisskupů. Vyniká velikou svědomítostí.
zmíněných
4knih
má 80rtěž
re tří
ulídodatky
cášskě
appendíces);
z nich
prv obsahuje
jované „Nanebevzetí P. Maaire" v kupoli kostela | (romě
S. S. Annunziata a Guastat
sy
r. 7 o životě řleholnim aě Pseudo

AnsalonlGiordano (Giordano di San Ste

použil této
íano), n. v San Angelo na Sicílii na poč. XVll. lsidor
rechtsquellen,
66n sbírsky. (_Cfr.Stáneídaer,
mi kapitular. s Kirchen
ojovány
,vstoupíl do řádu dom
minik., studoval v Sala těž 3kn|hy kap|tular|| Bene ikta Levity (v.t.. tvoříce
jejich knihu5 ,G. a7
tier, 1.c., 78.) jha 11.1-
mance, byl poslán
missionář
na
Filipínské.
ůsobě 1625
jako jako
kaplan
ve špitáe
le ostroyv
oC| 2. arclb. senský (cas: 7) zprvu opat kláštera
v Beauvais, rádce Karla L seho, od něhož několi
ňany a (japonce
měl
naučiti se
jazyku
ínskěmuv í Maníle,
japonském
m.upřílelžitost
R.1 odebral
se krát poslán k apeži; 87 jmenován apošt. viká
do japonska, kdež působil jako n|íssí301nář;zemřel řem Gallie a ermanie, čemuž se však arcibisku
smrti mučednic
. 634.
Ansanus sv., 0mě. za Diokleciana; Mart. Rom. ové gallštl, zejména Hinkmar Remešský,protivi1i.
rvn.
!fefeslel ó..
IV 516.
| pros. „Eodem die s. Ansani martýris, qui sub
Anselul
S. B., scholastík ve Fleury, žák
Diocletiano imperatore Ron|ae Christum confessus,
sv. opatausAbbona,
.rp. nacuisdam
konc1.Xmonachi“
stol __poetickě
et in carcerem trusus, einde
s in Tuscia vidění
0 pekle: „Visio
(vyd
Ll, 643.
2. kanovník ři chrámu
perductus,
ibi_d_emcapitis obtruncatione martyril
cursum
pertec

Notre-Dame v Pahži,

zúčastnil se vypravy kři

žové, načež po
jerusalema
stal 1108
ser oslal
099
O. S. B. kongr. maurinské, praecentorem
přidobytí
kosteles
v.Hburo ..R
in canticum canticorum a.rclb paříž. Galonovl částečku sv. kříže s lstem,
Ansb
1. arcíb. 7mlilán ský 869—882 zvelebíl v němž liči nalezeni sv. kříže svatou Helenou a
Milán a kostely jeho, měl v nikajíci účastenstvio
opětné
jeho sv. Herakliem (vyd. Migne,
.CLXIzískání
) 729).
vskou
bo
oji —
posledních
Karolingů lrcb.
o talii
2.s
.S.
roua ekorunu
sk , císazř
.
. OSB., arcibiskup canterburský,
Ansa_r7tOndřee_j jos

kol.190_Št._„Žxpositlo
Šalomon7is“
( aříž

cem
vznešeného sro,du
kanclěřaa_Chlotara _e____
mnichrou
kl. učitel církevní" výtečný theolog, nazvaný „Otc
fontanellského,
od 6780
arci
v Aostěvlombardského
Piemonts ku Gundul
1033(_|;e;>
1034). Bylysýn„šlechtice
ý, z. 695 vkl. l|au1||0|ontské|n, pohřben ve Fon scholastiky

tanelle. Mart. Rom.9 ún. „nnmonasterio Fonta zbožné matky Ermenbergy, po jejiž smrti oddal
ncllae s. Ansberti Rhotomagensis ep|'iscop' — 3. esvětskému životu, rozdvojil se s otcem,oode
bral se do Franci ,vstoupíl maje věku sveho 261et
jinak neznámý
jakožto do kláštera benediktinského v Beku v Normandii,
účastník
a o itýklerík
svědekrakouský
křížovouvylíčil
výpravu
dřicha l.; dílo jeho zachovalo se v]arlochově_ kro
nice chované na Strahově; tiskem vydal je nejprve
_701.Dabrawký 1827 (. Historia dc exped|tíone Fri

derici imperatoris“); později Taunhnuki a Pangcrl
ve „Fontes re .Austr. sect. ].
Anse susl.
8.
sv., vstou il do kláštera
ve Fontanelle,
kde byl od r. 7 opatem jeho

a věnoval
Lanfrankovým Král
stu
diim.
Stalse (_tampodnnvodem
1074 převorem, 10780op.atem
anglický Vilém ll. povýšil jej 1093 za arcibiskupa
canterburského. A. háje svobody ci ve, uvalil na
sebe hněv králův, i odebral se do lma k papeži

Urbanoví 11. Roku 1
hájil na církevním sněmě
v Bari učení církve o vycházení Ducha sv. „též ze
S na“ a pohnul svými prosbami synodu, že násil
příbuzný
Girowald;
přišel
na dvůr vědo
Karla nho krále VilémaY"_do klatby nedala. R. 1099
'el v Cáchách,
kdežs nim
ro své
stavitelské
mostí přibrán ke stavb velechrámu a král. paláce. zúčastnil se synody v ímě, která obnovila cir
kevní ustanovení o simoníi, konkubinátu a investi
jsa všestranně vzdčtlán,evedl správu opatství sv.
Sixta
v rRemešia
smrti l.Viléma
11.1100epovolal
jehožádal
ná
lons sur
Marn stals e_ngke(s.
u807 Memmíi)
opatem \ev Cha
Flay stupce Po
jindřich
A-a zpět
dkyž král
(Flaviacum), jež velice _zvelebíl, 817 opat. v Luxeílu na něm, aby od něho prijal investituru a abym
(Luxovíum
rn) a
ve ontenelle v diec. rouenskě, lenní přísahu učinil, A. opustil 1103 po druhé An
pečuje všemožně o jeho zvelebení hospodám. vč
odebral se
do Říma.sešel
Hrozba
deckéimravnní. Z. 20. července 833. Sp „Constitutio šíři
rálea Jindřicha
povolným,
se s klatbou
.-4-em naučinila
hradě
L'Algle v Normandii, učinil s nim předběžnou
pro monachís (Fontanell.) de victu et vestitu“, načež smlouvu 1105, a potom v klášteře Beku následují
Vdal
kol
kn
ihách
sbírku
kapitularií,t
L
cího
roku
definitivní,
dle
niž
vzdal
se
král jmeno—
říšských zákoonůe říše franckě, kteréž nařišskýc
vání
hískupův
a
opatův
a
jejich
ím
estítury
prste
snělníchod světských a duchovních magnátů (_ can
ri'ha mz'xta) byly přijaty a stanoveny, dotýkajice se nem a berlou. A. vrátll se 1106 do Anglie a získal
též věci a osob církevních a majíce platnost i jako si úplné důvěry králov, kterýž jej, odebíraje se
zákony církevní (zejména t. zv cap|tularia eccle
do Normandie,a _|_|inil správcem
říše. A. z.
siastica) i jako zákony říšské. Ansegisova sbirka 1108___

21.

kapitulalrií (Cal/activ Capirulanum Amegt.ri) obsa
hujev
církevní Ludvika
kapitulariao KarlaaLo
Vel,
1. knizeknize
círk. 162
kapitularia
thara, ve 111.
. knize pak 90 kapitularil asvět
Ských Karla \'ael. (Capítularla ad mundanam leegem

pertínentia) a 74 takovýchto kapitularii Ludvikových
a Lotharov' ch. Sbírka Ansegisova měla platnost
sbírky úře ní; na říšském sjezdu wormskem roku
829
byla,;401
již citov_ána.
1677.
,C.Uveře
]. ntl
. ji Baluze
,Pertz,v Paříži
Mon.
Germ.l
g.
r'V úvodě sbírky pravi autor,
že sbírka ta 1má býti zákoníkem synů Ludvíko
vých,
Lothara,
a Karla.
Látka jeji pramenu
čerpána
isma
sv., zeLudvika
sv. Ottcú
a z právních

bna1erubu.ry

KlementXdl.
bpm—

hlásidl
za učitele vchází
calrkevnlho.
Svátek 21.
Učen jejo.-vo
ze zásad':
„credo, ut
intellíglam" (srvn.A?.v .Bcckcr', „Der atz des hl. A.

weíte
“ veut Phi
um má pravdy
zje
,Credo,
í||_t_ellíam' lin seinerZBedeutung
u. Trag
vené přljmoultia pak je zkoumatí, by dospěl ku vě
dění; rozum však nem tak závislý na zjevení, jakoby
každá pravda mu zjevena býti musila, nebot' sám

některé pravdy vystihne, tjako na př. jsoucnost Boží
a rojíci
vlastnosti
ano A.
troufá
z rozumu
Tr
BožíBoží;
a vtělení
Syna
Božžsiího,
ovšemdokázažtí
tak,
pevně držeti se musí Písma sv., a kde b toto od oro
s'alo,
ustati
v dokazování,
nebolyodpor
isma
.jestmusíjisté
znamení,
že rozum
bloudí. jedná
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Anselm

h|a\ně o Bohu, o ideách Božích a stvoření světa, skati; ale svou toliko silou a bez milosti Boží této
pak o svobodné vůli. e Bůh jest, dokazuje ze potence nikdy neuvede \e skutek. jako dobro tak
světa viditelného; každá věc má nějaké dobro i zlo jest dvojí: zlo nespravedlnosti (malum in
v sobě, ale nemá je celé 3 všecko a v plné míře,
wstitiae)
a zlo jest
neprospěchu
(malurn
tincommodi)
es ravedlnost
mravní zlo,
není to
však něco
a nemá je srna ze sebe, tudíž jest mbytost ještě kla ného, nýbrž zbavenost dobra či spravedlnosti;
jinám,
jest nejě'yšší
dobro e,v prvá
plné příčina
mire a dobro
sa 0jež
s,ebou
t.
všeho
neprospěch
z nespravedlnosti
jest zba—
venost toho, plyne
co člověku
prospívá, t. j.a zbavenost
může býti jenJedna, nebot kdyby jich více bylo, blaženosti; vyvozuje však ze sebe jiné neprospěchv,
musila by kaž á jelikož první, býtl sama ze sebe jako: zármutek, bolest a j., v nichž i cosi klad—
arozenosti,
sama sebou,
t.
j.
byly
by
ednotné
a
jedné
p'ři
a tato by vlastn b la prv příčina. ného jest. Původ zla není nikde mimo vůli, nýbrž
Miii
mo tyot důkazy a posterior podává A. svůj ve vůli, totiž chce-li to,co nemá chtíti; nebot

zvláštní
důkaz
Bohabytost,
jako
bytosti nejv
šši:(ontologick'
slove „ ) z pojmu
umíme
nadje ní vš ivapomyslu
dokonalejší
myslritiz
nelze,
ten jest
pj
našem,
avšak
býtív
po
myslu toliko, vnepní ještě způsob bytí nejdokona
lejší, protože dokonaleji nad toto jest _býtitéž ve
skutečnosti; proto bytost nejvyšší jesti v pomyslu
i ve skutečnosti. již souvčký mnich Gaunilo (Liber
ro insipiente) proti tomu namltal emůžeme to

každý
tvor rozumny
jest zachovávati
určen k blaženosti
věčné;
by blaženosti
doše má
spravedlnost,
vůli svou sjednotiti s vůlí Boží,
jest nejvyšším pravidlem našeho ednánl. Chce-li
však vůle lidská něco proti vůli oží osobu e si
nejvyšší vládu a rozhodování, jež jen Bohu ná eži:
kst
nespravedliva
Proti nominalismu
oscellinovu
hájil A.k prostý re_alismiis:
jako smysly
postřehují věci jednotlivé dle jejich připadků, tak
rozum je poznává v bytnosti, t.j. v jich všeobec

Bko ipvoznnatl,
bytostž
ta, která
jest
pomyslužei nejvyšší
ve skutečno
osti, jest
ale nepozná
váme z toho ještě, že taková bytost skutečně exi
vyšší
než poznání
a:
smtyslov
jakž byrozumové
tedy
cojest
rozum
poznává,
st uie, t. ze řádu poiiiyslového neiiiůžeiiie uzaví nosti,aaěšoznáni
ynázev
bezeto,všeho
pravdivého
amohlo
sku
ratí na řjád skutečný; za příklad uváděl, že staří teyčnéhoupodkladu? Avšak A. realismsu ani všee
stranně nevyvinul ani dostatečně ho neodůvodnil.
snili o prednosti,
akémsi ostrovu
háječném,
měl
všecky
a že tudíž
mohlo Lenž
y seprý
dodati:
': v.dogiiiatické:
avšak skutečná existence jest také přednost, tudíž Sp
(0pisoyIA-o
B u jednom
bytnosti a trojím„Moiiologiuni“
v osobách),
ostrov ten skutečně existoval. Námitky této .vy „Prosloglum" (v tomto díle podává zmíněný svuj
vrátiti nedovedl, a scholastik ové k důkazu tomu
jsoucnosti Bocží),„Apologetitcus contra Gau
nepřistoupili, nahlížejicc nedostatečnost jeho Vlast důkaz
onem:,“, „De
Spiritu
us Trinltatís
s. adversus
Grae
„De pro
ve essione
,
fide
et
nosti Boží, praví A. dále, jsou sama bytnost jeho, nilo
nebot cokoli Bůh jest, sám ze sebe jest, tedy Bůh imarncatlone Verbi“ (proti Roscellinovi), „De cas
jest moudrý, neznamená, že ůh má moudrost, diaboli“ , „De conceptu virginali et originali pec
nýbrž že jest moudrost, jako jest pravda, život cato“, .De libero arbitrio, „De concordia prae
scieiitiae, praedestínationís et gratlae Del cum li
atd. Cokoli mimoa Boha jest, má půvo
bero arbitrio“, „Cur Deushomo“ (ve spise tomto
nepochází
zlátk),
taak dovozuje nutnost vykoupení a vtčle ní). ——
bylo,
bytost7. Boh
nezměniiktelná
by se nebotd
stala kdyby
ve v cech
2. ho

:

16 liomiliin,„Meditatio
změnitelnou a porušitzelnou,tcož jest nemožno; ů mileticko- asketické:
kem
—ěř-N
tedy
n čehoetvěccinebylo
7, níž stvořil
by je velcíuz
čini
než se\ůbec
staly, látky.
byly nes“, „Oratíones“. — 3. list y,
v mysli Boží. yBůh je _mysíil,a myšlenka či idea ta

kolik spísí'i se jemu Eřičitalo neprávenm4tak na

ve středově
u spis „Dialogus
beataeb l_a
jest vzor dle něhož je st\ořil; idey jsou jakoby oblíbený
riae et Anselmi
de passione
Domini“. —Soub
mluvení Boží, 'sou slovo mysli (verbum mentis). vydání všech spisů A-o-vých: Gerber-arrow (Pařní.
Slovo Boží v ak není něco rozdílného od Boha,
1675,1721;
Ben. 1744)
&1141311:ng06
PL.
CLVH[)a C.le
Srvn. Hurter,
NomencLll(l906
),1—6,1).,l\'agcy
nýbrž jest to Bůh sám, a není to jen souhrn idei —
„Histoire de saintAnselme “ (2 sv.P,ařiž1890), Dam:!
o věcech stvořených, nebot kd (y Bůhsničeho byl da Varga, „Saint Aiiseline“l(Pařiž1902), 7m. Same
nestvořil, bylo by slovo to grržz né, bez obsahu; d'Agw'n-e, „$. Anselmlth eologia“ (3 sv., Salamanka
nýbrž vgředmět
slova jest
sám, a vyslovuje;
jako Bůh 1,678—1681 Rím 18690),Dr. Mar !Graómann,
„Die
sebe
čně poznává,
tak se ůlii věčné
slovo tudíž jest Bůh i pokud jest pravzor všech Geschichte d. scholastischen Methodc" (1909) 2.58n
věcí. je to věčně vyrčené Slovo Boha sebe ůplně
r. L. [Jaim—trh:, „Die Genu tuungstheorie des lil.
poznávajíciho a jest ossobě jsoucí; taktéž i ve
Anselmus
von
Canterbury“n(l1ižideiorn
1909),
ad:
spolná láska Otce a Syna jest o sobě jsoucí, t. Duch mi:, Dějiny filosofie, 128. — Cesky zpracován zmí
sv. — Vlastni podstata svobody vůle není voliti mezi něnýA -ovi připisovanýspis „Dialogus beatae Ma
m“, a to prosou
dobrem a zlem, bneoť to jest nemoc, nedostateč riae et Anselmi de passione Domini
nost vůle, nedostává se jí sil, by toužila po tomi, i veršem. Zpracování veršované ze XIV. stol. vyd.
co rozum za dobrré uznal; nýbrrž odstata vůle Patera „Svatovítský rukopis“ 159 191, zlomek
jest, chtíti to, co spravedlivo jest (voluntas justi), : rkp. wiesenberského v)dal týž v C M.l
a co prospěšno' est (vol. com
mmodi). Toto chce
nezby,tně ono v ak dobrovolně, v tomto druhém Prosaícké zpracování zachovalo se ve třech (ŠM
univ.
kníhovnng!pražské,
Patera a v20
(Šmo
vůle jest svobodná. d Boha to má, že dobrovolně jliisecli
1880.344,
staročesk
překlady srvn.
2 meditací
chce, co s ra\edlivo jest, rotože sama jest spra
veIdivá. pravedlnost Bo em duši danou zacho dliteb A--ových z rukopisu metrvop.kapitoly raž
vyd.
Dr.
7417
Na).
Sedlldk
v.publl_l„Česk
nio
dlitby
a
meditace
7
roku
1521“
(Pra
9091).
—
vati jest úkol člověka, ne pro výhody : toho ply
S. B, opat klášt. v Gemblouxu a(gembla
noucí, nýbrž pro spravedlnost samu; pokušení sebe
větši nemůže zlomíti vůli, leč by táto sama chtěla censis) 1113—35, napsal ke kronice Sigebertmě
zlo. Hřichem ztrácí člověk spravedlnost, ale mož
nosti ji opět získati nczttráci; hříšník tedy není okračošáni
5(ž.)zříbězípch., let
(ierni.
s. Vl,
C 1113—36
X,
). (Mon.
—
isku

havelbe7rgský

1129 55,0. Pr.,aem od sv. Nor

spravedlivý,
může chtíti
opěto svobodné
státi se sprave
dlivým.
Alet aelnet
růA-uv
vůlí by berta na biskupa posvěcený, velice činný ve ve
řejném životě církevním istátní,m byl dvakráte
platil,
kdyb
ím bylo jen dobro
nadpři
rozené,
ne peředZmětemječljovkztratí,
zůstává
mu vyslán do Kt 1e(llSG—1154),Provázel akožto ap.
potence toliko, tpouh žmožnost je opět clitíti a zí legát křížov tažení proti Srbům lužic ým; pe uje
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897, korunoval
o pokřesťanéni jich založil 1144v]erichově klášter milánsk, druhý toho jména, 883——
praemonstn; r 1155 jmenován bisk. ravennským,
vedl s úspěchem smirnávvjednávání mezi Fridri v Pavli erengara. Ve stol. 1x. pořízena byla v horní
hem I Barbarossou a Ha rianem IV.
před Mi ltalii sbirka k nonů, jež mu]byla věnována, odkudž

lánem 1158.
n. 'Avrmuyévwv n. Dialogi' jsou iobyčejný názevjejží„Col lectío Anselmmo de
to rozhovory, jež mčlz apo bytu svěho v K1)111136 dicata“. jestoto žsb,írka která u starých“sspiso
též pod
„Corp
sNiketou, arcibiskupem nikomedským, a asillem vatelů
nonu přícházívá
Má
knih,
a to názvem
podle různě
laitpky,s
o ca
niž
křím. primát, patriarchové a arci
Achridským () vycházení ucha sv., 0 primát ě a jedná. lest to: 112.

pežskěm a jinych sporných otázkkách mezi cír

2.ovaavýživa
biskupové; kleru;6.
3. synody;
4. stupně
kle
riků; 5.výcho
mniši,
7.1aikové
východní a zá adní (Migm, PL. CLXXXVIll, 1139 až1 biskupové;
1248 ,„De or ine canonícorum regularíum“ _(ib.109 (císař a knížata); 8 víra am av;y 9. svátostí; 10.

7), „Tractatus de ordine pronuntlandae litaniae kultus; 11. svátky; 12. kacíři a pohané. Látka čerr
pána z řeckých a afrických synod dle kollekce špa
1Fridericum, .G.1.882
Magdeb. archiep."Har/cr,
(vyd. Fr.
Winter
vadZeitschr.í.
Nomencl.
113 1906),
—08. — 4.b: Krakova, 0. Mín., nělské, 7. pra vých dekretálů kollekce Hadrianovy,
z podvržených
dekretálů
Pseulgo-lsidorových
de
kodexu,
z Registra
ehoře Vel., z dvou
\; X 1. stol., proslul jako výborný kazatel, byl pe zkráceného
za pap. Zachariáše
r. 743 a Eu ro sv
nitencíálřem
při „Descriptío
chrámu Božioh
lemé
r.
:p.
'lerrae Hrobu
Sanctaev]_erusa
ejusque řím.
.8 synod
ivapraařímského
a 2 kapitularií.
systematické uspořádání a bohat' obsah byla sbírka
1512,1574,
vyd. Cauisius
vitinerarilum“
Ant. lect. V(Krakov
1287—1320
20). — 5. Laonský
(Lau
a rozšířena.
jí zejména
Bur
orm
spracován lžilvého
„Decreta“
dunensis),
žák Anselma Canterburského, vy ta velmi oblíbena
učoval od 1076 v Paříži, později jako scholastik
„Crollectariag
pjakož
artlum,1vonova
řídil theol. učiliště \c svém rodném městě, kde byl čili
„Pano
mía“, italie
ard Collectlo
Papiensis,112
i ratian
ři sklrádáni svéhoa „D,ccreta" jak výslovně praví
i Abélard jeho žákem,
1117. S). „Glossa inter
ernardus Papíensis v úvodě k Summě svého
linearis"pramen
klvulgalě
(vedle
kglossy
Valaírida
Strabona
aterla sunt
hlavní
exegetické
o vědění
ve středo
věku; „Breviaria Extravagantium“, řka:
i Gratian pracujeoosvém „Decretu“ jí používal, decretales et quaedam utilia capitula, quae in Cor

pore Canonum. .reliqueerat Gratianus, poma nova

včsd.
Basileji 1502,1508,
nejlépe
v Antverpách
4), v „Enarrationes
m cantíca
canticorum,
in Apo et vetera nooisbsse rvans“ (Bernard i Pap. „Summa

Decretalium“
,edit. Ratisb.
1,860str.
5.)Tiskem
“ Anselmovi
PL.
cus výklad,
vu t ma [Mzgge
calypsim, in Matthaeum“ \llenřorigký
věnovaná
posud
\'vdána
nebyla. sbírkna
Srv
Schnťldtf, Die Lehre von den KRechtsquelIen, 1892,
(ílb.
1587—1592).
—23
6. bisskup8rvn.)/lurtarl,0Nomenc1.
v Lucce 057_1061, 113(1906),
v. lex

21nder

sv

aduarius

s.tr 48,
(de Bada io, C.
C, 88,|98.9

Baggio, vBadagius)
v Lucce
od roku
1 73,
antově, bisk.
synovec
a nástupce
předešl,
věrnýBbpřivrženec Řehoře Vll., kterýž jej jmenoval
papežským vikářem omba rdsk .
. zprac
acoval
sbírku kánonů, rozdělenou na 13 knih která až
posud tiskem vydána nebyla. Knihy ly jednají:
de pl'lmatu et excellentia Romanae ecclesiae, 2.
de Iihertate appellationls, 3. de ordine accusandi,
4. de prívilegiorum auctoritate, 5. de ordinationibus

nn. 1.]—nn.- sv.
aun'n.1ntrod.ín
[Tyc/z
S.,B věvoda
l'riaulský,s švakr "longob. krále1 Aistulta, zakladatel

a první opat kl. nonantulského o, :.

. března

803. Zivotopis v Mon. Geerrn. Ss. Langoo.b 567. —

1.2 „Peripateticus“,

současníka snad příbuzný

sv. A-a Lucckého, konal cesty po ltalii, Burgundii a
Německu kaon e disputace; :p. „Rhetorimachíac
llbl'l 111“Šrvn. ummler, „Ans lmderPerí a?,tetílker“
(_Hallc1873).
13(1 uprostřed
3. OSB. Šrvln. llurter,
emiNomencl.
la Rvemešl

ecclesiarum, 8.6.de
dc las
elecitsioneepiscoporum,
7. de
clericorum,
9. de sacramentis,
10.vita
de
coniugiis, 11. de poenitentía, 12. de excommunica
ion,e 13. de vindicta iusta. Autor čerpal prvních
7knih většinou z „Coll. enslmo dedic.“ (v. t.),
ostatních 6 pak z „Decreta“ABurcharda Wormského;
také řím. archivu hojně pooužil, což dodává sbírce
zvláštní ceny, jakož l práva římského. Od pozdějších
kollektorůPrávzŽ:
jíaesaraugustana“,
často užíváno, jako
\-ivonově
„Panormii , „0bylo.Ca
v Řehřo
(kard.) „Polykarpovi“ a taktéž i v „“Dekrětu Gratoia
nově. Mimottor „Liber contra Wibertum (antipa
pam) et sequaces ejus“ (vyd. Cafririm-, Lect. a.nt V1,

.
stol. X1. (1049—11056),1vy19íč|l
ploosvěceni
kl. kostela
papežem
Lvem
1storia dedicationis
ecclesiae s. Remigii alpud Remos“ (také pod tit.

202),
meníVII.uvceřejnii
05
Pavel kommcntářk
z Bernríeduk vžalmům
životp.o (fra
Řeořeří
a komm. k Píáčl jerem. (nezachoval ese); ncěkterě
asketické spisy, o nichž není jisto, zda od A--a sku
tečné pochazeji (Meditationes in oralionem domi
cam,“ „De saluta tíone B. V Maairae (Ave Maria)“,
„Super „Salve Re ina“, „De gestis D. N. ]. Christi

tolu ;) kanthedrálu v Bransbergu; pracoval usilovně
na germanísaci Pruska, byl a))oštolským legátem pro
Čechy Moravu, Solnohrady, nězdno aRí u, 2. 1278.

-v

tde passione ejus“)v !&L._Waddingv
leugd.XXV,4114368vátek
března. Srvn. Bibi.
Arta PP.
Sr.,

„Itineraiium
papae
Leonlís“
). Vyd.
Wabillan,
l“,sotom
otišt.
v Acia S.:
Octob
16
n., Mig-nep

145—
močzent),
Riblemontu
(Ribodimonte,
eRíb “14.ismh
zúčastnil
se křiž. tažení
pod GotltlfrieldemrnBouillonským, zal. Notre Dame
de Ribemont a Anchinn,
1099 ři obléhání pev

nosti
Archasurmenn.
(Tripolis),
Szanechai
czpržny
oosudech
kři áků
0 dob
í
ceje
a Antiochie.
Srvn.
Mlglllůť,
5PL. CLV,469— 475,
Huf-ler, Nomencl
(903),1—15.prvni
biskupvarmijsk'

ZOl,č

nném. řádu rytířského, zal. metrop. api

Anselm eAnt, 71.1652, kazatel král. ranc., po
kládán byle za jednoho z nejlepších kazatelů své

dob, z. 1737, rp.„ anégyriques des Saints et des
Oraisons lunebres“ (Par. 1718, 3sv .), „Sermons

our l'
e4nr, le Careme, et sur divers sujcts“
artillsX", 647, Migne Pl.. CXÍ
435, Har/tr,
Nomencl. lít(1903), 1029,Laurin, „introd.innC ]. C.“, (Pař. 1731
nselmi Michelangelo (Miichelangelo da
tr. 19, Sthneidzr, „l)ie Lehre vonden KRechts

Lucca, Michelangelo

da S::ěrm) malíř ital.,

14
491 vL uc,ce
řadu
uell “, 11.v_vd., str. klOl. nn. [Týr/LJ. — 3. Lutyš ský ?:
freskových
maleb a.l554v
oltářních aobrazuprovedl
pro dóm
(u sv.
codíen
nsis), u.
kol. 1008,kanovníkdakscholastlk
Lamberta
v Luttichu,
pozdějid
an v Naa jiné kostely v Parmě. Nejlepším jeho dilem jest:
adonna sježíškem v oblacích obklopená an
muru, r)). kol. 1052 pokrač. Herigerov ch déjínlut—
tyšských biskupů (Mon. Germ.Ss.
1,150);
po dílky, dole sv. jan Křtitel a sv. Štěpán“ v národ
1056. — 9. arcr b. milánský, první toho)jména '!im museu v Louvru (dostal se do Francie 1800
814—22, korunoval 821 Lothara. — 10. arcibiskup jako válečná kořist).
Český slmník bohovéduý !.
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Anselmianum (Collegio di San Anselmo), filo
vzdělanostsie:Byllitatéžet miracula
spisovatelem.
Z jeho
spisů zachoval
s.W111ehadi“
sat.-theol. kollej studijní pro členny řádu benedik jejich
tlnského,
zal. zan
pap.klnnocencem
X1.1
v Saania Cal
Pertz,
Mon.
ÍňigrlšěSŠXZVIII,
t. j 1013—
jehom1032,
o'dlitby
k žalmúm
listo
vŘímé,
1,840 vzkříšena
za
X., (lvyd.BMr'gnc
(vyd BžaífenózrgevtaZeitschrift ílír hamb. Gesch.1
ale
na čas(umístěna
(1867—1870),
od pap.
LvaCon
xm.
novjenzřízena
zprvu1880
\ „laPa
odei
,1844). jeho denník (Diarium) o činnosti missio
vertendi“ na „Piazza Sc ssacavalli“),od21896vnové nářské exrstoval ještě v xm. stol., kdy jej opat korv.
budově na Aventině v íme, spolu opatství a sídlo Tym 1261)do íma poslal; avšak vrce se nenalezl.
opata-primasa celého řádu benediktinského. Na Srvn. Rz'mbcrti. Vita s. Anskarii (Mon. Germ. SS. 11),
za
.r.
, rez/er, „leben Ansgars“
ústavě, v jehož čele jest rektor, působí 14 protes

sorů; studentů jestaasi60.

vání děje se ve Paderborn 1864), Ta pzham, „Leben
d es hl. Ansgar,
Apostel v. Džlncmar u. Schw den"n(Mtinster
1863),
dvou delší
odděleních:
čtyřlelý kurs
kurs
(3 léta íllosotie.
4 létatkratší ]a sedmiletý Sr/mózrl, „Ansgar und dieAAcníánge der schlcsw.—

nselmo dedicata collectio v. Anselm 10.

An
nsgar (Anskarius, Ans arius, Anscha

holst. Kirchen eschichte“ (1901), Huf/er, V,Ntsamelncl.
13
1

meyer, „Dher und Zisterzienser
und
it'teil. aus dem kBenediktinerrlus) sv., apoštol severu (71.1 v AmiensuvPi „19031835
kardii, :. v Bréécmá

3. 11.11865). Po brzké smrti

matčině odevzdal'e
j otecnabenediktinskému
korvejskému
v Pi_eL
ardii
vychování, kde klášteru
se stal

ž r.
822 snahou
císaře ludvíka
ve 13.Kd
roce
svého
věku mnichem
a v 17. ižbožného
učite
klánšter ová Korvey v Paderbomsku byl založen,
odebral se tam A. s novým opatem Wallou, příbuz
rn císaře Karla V., ze Staré Korveyc,s tal se
představeným (scholastikem) klášterní školy, byl
na kněžství v svěcen a kázal horlivě v klášterním
kostele. R. 8' přišel dánský král Harald se svou
manželkou, synem & velikým průvodem do lngel
heeimu k císaři ludvíkovil. hledat pomoci proti

O _. den“

.

ry I.

Anshelm Valerius,
71. v Rottweilu (Virtem—
bersko), byl v Bernu zprvu učitelem, potomele'ka
řem,
horlivý řivrženee
Zwin
liov 'ch,
.rp.
1529—46kroni
města Bnauk
Bernu od
nejstarr
ich dob
až.
r. 1536, jež l_jest
počínajíc
rokem oné
1477dol)
cen
nýmdopramenem
odějiny
š\ýcarské
dilo to není prosto strannictvi (vyd. Blósch naší
až 190

6.

.).

Anscharlussv. Ansgar.

10960

Anscherus
0. vS. Gentu
B., kole. 2. 1 1
charia
(Riquier)
miraculn s.Angi1berti“. Srlvn. Huf/er,
1

Svylilo
vzbouřeným
podda do
ýnrnDánska
a dali r.se827
pokřtiti.
araldem
byl poslán
A. na

),

at kl. sv. Ri—

„Vlta et
omencl.
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Anslllon Jan, farář v Luttichu na sklonku XVll.
stol., 4). „De simo
onla et munerum ac retributionnm
návrhmjeho
vlastního
opataAutbert;
Wally jako
missionář, gratiiicatione' rn re beneficiaria“ (Luttich 16T7),„Ré
uz připojil
se mnich
oba missionáři
založili v Hadeby školu pro chla ce, aby z nich ponse á un discours apolo etique du P. Jeean
domorodé missionáře vypěstovah. Když Harald cobi touchant l'ohligation es Reli ieux et Reli
r. 828 znova z vl sti bylv hnán, musili oba mis
sionářl opustiti 1esvik;ruš30bert
zemřelodv císaře
Nové
bly
oslán
Ludvika do Svéd, onevadž král védský Bjórn na

císaři missionářů áda1.Působiv ve Švédsku půl
druhého roku a pokřtiv mezi jinými radu králova
jarla Herigara, který na svém statku kostel vy
stavěl, navrátil se k cisařl, jeenž r. 831 arcibiskup
ství hamburské založil a A--a za rvniho arcibl

ler“
t.
euses
t? rešiter les heures canonla
aes en particu

Anskarlus v. Ansg

Anslon Rle
(Reinier), konvertita,
básnik,
62 erv Amsterodamč
z roodičů nizozem.
ennonit
ských,kon1vertova1 1651, odebral se do íma. stal
se sekretářem kard. Capponiho, :. v Perugii 1660,
sebrané
jeho O.
vydS.vB opat
.1713.kl. lobesskeho
nso spisy
(Ansus)

skupa
ustanovil.
Po svém
vysvěcení
nrcibisjálupa
vS:.Belgii,
:. 800,5
,5Š87'„Vita
sB.Ursmar1“(otišt.
v Acta
Aprilisl
). Srvn
Huf/gr, Nomenc1.13
od
metsk
() bisku
a Droga
odebralza se
do
k papeži

ehořovi V., kterýž mu udlělll palliumcla

A

...

jmenovalhos gm legátempro severnírrše Pro
opod
Ansovlnus,sv., 3biskupcamerinský,
:. 13. března
dCamerlnum
s. An
poru missie ud lil mu císař klášter Turholt u Brugge, 861. Mart. Rom.13. bř.:„
aEbho, arcibiskup remešský, od
dněho založený sovini episcopi et confessoris“; Acta Sr., Martius
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klášter
Welanau
(Mtlnsterdoriku
Roku
Anspach Petr 0. P, zvaný tak dle svého ro
845
dal ve
vrchni
král jutský
a ttihnský llzehoe).
Erik Hamburk
oreřpadnouti a spáliti a A. zachoval sotva život. A. diště Ansbachu, rod. jméno jeeho bylo Rauh. Byl
zprvu dvorním kazatelem vévodů anhaltských; po
nalezl
kráprozatim Němec
u jednépřipojilroku848
bohaté vdovy jejich odpadu k protestantství byl povolán 1532
ménemútočiště
1kie;Lutlvik

Brémy k Hamburku, a A. uvázalsse ve \'ládusspo kurtirstem braniborským do Frankurtu n O.;r :p.
ených dicccsí. Poněvadž Brémy bvly sufíraganním „Antithesls der Lutherlschen oder uBeicht, so sre
ugspurg vor Kaiserlichen Majestát und dem
biskupstvím metropole kolínské, protivil se tomuto
připojení nový arcibiskup Gunthe (od 850)a vzdal
heiligen
Reich
dreissigsten Jahrran
e en“Rómischen
(Frankfurtu.
0. im
1531).
se teprve r. 7 svého odporu, pod( tou výminkou, ge
nsueru s,s v., . B., mč., konaje missie mezi
lcrgšžpapež
papež Miku
spoljeni Brem snbe
Hamburkem
b859 učinil. potvrdí,
A. pra Obodrici, byl ukamenován 1066, památka 15. čce.
coval neúnavněuIdáleo okřestěni DánEů,dobyl si
jsako
německéhooBrále
Erikovy,
že
eje oosel
rádcemstal,
a dostaldůvěry
od něho
dovolení
vystavěti v Šlesviku kostel. Roku 853 odebral se
.novu do .
ska, kde s dovolením královým
v Birce kostele založll a přl něm kněze Erimberta
ustanovil. Navr v se domů, nalezls svou církev
v bídném stavu, nebot nástupce Erika 1., mladičký
Erik 11.,sveden
svými Arádct,
sťany,a1e
pnsobenlmA
-ovým pronásledoval
o se jim okře
ět

Srvn. Acta S:. julius IV, 97—108.

antecedens, předclíozi — opa
ak toho: sub
sequens nebo supervenlens, násled u'ící, ná

stu pny, dle toho, zdaž nějaká událost uneboní
okol
nost před nějakou věcí pršedcházi nebo

sleduje.akOkolnost
ta býváčitéž
základemdělí
rozdělo
vTání.
kna př. vadnosti
lrregularity
se na
a. a .r. dle toho, zda již před ordlnací klerlka tu
byly nebo teprve po ordinaci se dostaví; prvé
z nich jsou závadou dovoleného přijetí svěcení,
naklonil, a dovolil mu _vystavěti nový kostel v 11:11druhé pak činí nedovoleným vykonávání svěcení
(v Ripenu. Sv. A. žil jako mn
nich as .apoštolovav dříve prijateho. Take manželské překážky se dě
34 roky. est apoštolem Normanův a zakladatelem lívaji na a. a :. dle toho, zdaž manželství před

483

antecedenter — antependium
cházejí nebo po užavřeni sňatku nastanou. a'č
vlastně pouze překážky a-tní jsou překážkami
v pravém slova smyslu, latnost nebo dovolenost
manželství vylučujíce, kdežto překážky nástupné
na
platnost
nebo dovolenost
ne
maji,
en usum
matrimonii manželství
zakazuií (navlivu
příklad
cognatio spiritualís superveniens, aítinitas super

veniens).— a. ignorantia
a voluntas v. vil e.

v. nevědomost.—

, ant'e'lapsariové (supraaapsari ové),

strrana'

hollandských kalvinistů, která učila, že absolutní

(ante
n suprstalop ssuem
předurčení
bez ohledu na pád člověka
Antelmi (Anlthpeslml)1. 105., n. 1648 ve Frejus,
kanovník i., od 1694 gen. vlk. blsk. pamierskeho;
,
„De initio ecclesiae Forojulíensls dis

sertatío chronologíca, critica, protano-sacra“ (Aix
680). „De aetate s. Martini Tur. necnon de s,

antececienter, concomltanter, consequenter. Briccio successore“ (Paříž 169.3) 5 Quesnelem měl

Těmito piíslovci označu'e se časový poměr vzhle
dem k některému dělí. i\la
apř tážeme se, zda
podmětgptrujícl
na př. vůle
rozum) přlpouště
i přisudky
sobě
„a. ada operationem
intel ectus
nezávisle na našem poiímání, či „consequenter“ t.j.
závisle na něm, z čehož soudime, zda rozdíl mezi
nimi je pouze pojmový či věcn'. Někdy se mluví
též o „antecedenter impossíbíle“ a „consequentcr
impossibile“, kdež a. znamená tolik co absolute,a
consequentcr tolik co h'ypothetice. [ Šz'gnon'ella,Lex
peripatet? p. 18.

antecessor, p edchůdce:

nás

opakjeho suecesor,

A. vědecký spor otom, kdo jest autorem spisu
„De vocatione omníum gentium: A. přip
pisoval dílo
to Prosperoví Aquítanskému, Quesnel Lvu Vel.,
dal v té věci mjednánt „De verls operibus

SŠ atrum Leoniset rosperiAquitanídissertationes
crltlcae" (Pařiž1689); potom oba učenci hádali se

o puvvodcít. zv. Symbolu Athanasiova: A. řičítal
je Viincenci Lerinskému, Quesnel Vlgilíovi z a su,

této diskusse týkáse

v_spís „Nova de symgolo

—2.K lLeontius
Athanasiano
dlSCbulSlth (Paříž1693)ěSrvn.Hurtef-,
Octav.,tiskem
biskuppr Žrasský
z. 1752,
bratr před.,
vydal
cl svého1727,
bratra:
„Assertio
pro

“Aurešělatí, rodina proslulých varlíanářů v Brescii unico s. Eucherio, lugdunengsío enpeíscopoa;uaccedit
regíenses
ro.aq;
uensia
vXV a I,stol. zm vyniklzvláště Constanz zo concilhíum
habitum“
(Paríž bsRota
1726) pgublikactit
to předeslal
A.,
hud. :.!
skladate
při životopis zesnu
dómu
v1557,
Brescií,
mše a5841—1619varhaník
my, pi,sně maaidrígaly,
ricercarí. Sbírce tčchto posiledníclpiskladeb přede
Antennor,
blsk.
krajinsky'l(_chorepíscopus),
:p. ží
přítele
svého
sv. Silvina, biskupa alciackého
slal A. pojednání: „L'arte organica. Dlalogo tra votopis
padre et fíglio, :) cui per via di auuertímentí ín
aux-Moines). Srvn. Huf/er, Nomen cl. ]:
segna ll vero modo di sonar et registrar l'“organo 219132565

antepee5ndlu
um (: velum, quod ante pendet, anti
(Brescia
1608).
Antelaml
Benedetto, ital. sochař 1177—1233, pendium, pallium frontale,antemensa1e),ozdoibné
nevýtečnejší mistr severoitalské plastiky v ro roucho visící před čelem oltářní mensy, někd ipo
minském středověku, hlavni jeho díla: relief „Sni jejich bocích. A-a bývala bud' tkanán ebo vyš vaná,
mání s kříže“ v dómč
mskémz
1178; bo zlatem, drahokamy a perlami bohatě posázená; často
to byly i desky kovové s tcpa nými figurami, vy
haté skulptury zdobící baptisterium ztasl'tlléž,z roku
1196; skulptury
na dómě v Brorosž
uParmy
z let 1178—1196.Srvn.
ulm, Dnonníno
Geschichte
der Plastik !, 356—359

Obr. 202. Anlependium kovové.
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Antequera — Anthelmus

Obr. 2051.Antependium vyšívané.

Spasitel, po stranách: Gabriel, Rafael, Michaela lpsamet peeuliari formositate picturae vel sculpturae
sv. Benedikt. Skvostné toto a., ceněné na million alioquin emineat, ornarl solet, cu us tamen pallii
franků, nalézá se nyní v museu Clu ny v Paříži. color, quantum fieri potest, officio ieirespondeat.“
(Srvn. [(u/m, Geschichte der Plastik
zohtoovují se z těžkých atek, anebo aspoň
dobným nádherným uměleckým dilem Xll. stol. jest s těžkou podšívkou. Nejsou-ll napiata na rámci,
měděné pozlacené a. v opatském chrámu v Kom
bánurguá\!k'oztlějši
dob stretiověkých
vyskytují se častěji
vyšiva
lnventářích
uváději a-a
se
pod jménem „palla“ , „pallium“ , na ř. v inventáři
dómu sv. Vitav
raz_e z
1354:
allae maioris
altaris sollemnes, prima de colore flaveo, habens
lmaglnem beatae virginis; palla coloris rubei ha

bens ima nem beatae vlrginis.. .palla rubea cum

ozdobuji
se na dolejšim
zlatými
hedváb
nými třásněmi,
nahoře okraji
pak opat
řuji nebo
se kovovými
kroužky, jimiž pod doleišim krajem oltářní des
se nažádoucno,
háčky zavěšují.á
_Ie-lis a.a-em
napiatozapa
na
jest
aby rámec
adalrámc,
pod

spodni
oltářní
desky, ajiaak
celebran
tovi
přiokrajl
pok ekáni
překáželo
samobpřia.tom
tr ělo.

Srvn. K. sAlz,
Kunst in Handbuch
ort u. der
ild“
66,Die
Dr christi.
H Bergmr,
cru
rucifixo, v inventáři téhož chrámu z r. 1355 jso (1899),
a-a („pallae“) barvy bílé, červené, černě, fialové,

žluté, zelené; na jednom znich bylo vyobrazeni kirchlžcůláeSnKuitstaltertiimer ln Deutschland (19,05),
P. Marie
ea opět
sv. patronů,
andělu,
Antequera, n.arcib.
v Mexiku,()
Anteraden
Antarade
edn, vecOaxnatca.
traradus,
jiném
Vzkříšenína ]jiném
áně“ obrazy
(viz Podla/ra
I'll/er, „_Chrámový poklad u _.sv Vítá v Praze“ Vl,

XXI), v in
nventáři z r. 1387j est celá řada „pall“;
na jedné z nilch byla uprostřed Panna Maria s je
žiškem, po stranách postavy sv. patronů českých

Tortosa,
v Syrii, gřipomínané
již ve
lV. stol., v někd.
letechbisk
1163—1295
ylo tu biskupství
latinské; 1295 sloučeno s bisk. famagustánským na

ostrově Cyprn, od kteréž doby jest biskupstvím
Ztého'ž inventáře se dovídáme, že některá a-a titulárním
měla zvláštní ozdoby v rozích, zvané „angularia“
do 3.1 nsv.
ažšgnáapežtuopd21.
ce paneboPon
Anterus 235
(Anterols),
24.
n. „angulares“ (viz ].
XL—
II). V inventáři listopadu
z konce XV. stol. jest oddil nadepsany „inventa
rodem
Řek, pečmn'alosébrántiuakt
mu r.edníkú.
rium antependilium't, některá z techto a-i ozdo tiahna,
ohrob
v coeriteterlu
Kalllxtově objeven
1854;
“est prrnvní z papežů, kteří jsou pochovániv tak
bena
vyšivanými
. M byelaobrazy,
, „Nanebepatrně
eti P.
e“ a („Zvěstování
j..) Inventář zvané Papežské kryptě. Z náhrobního kamene jeho,
nalezeny
třair .úlomky
nápisem
(monos-).M
Rom. 3.s edna
dol AANTEPQC
„RomaeE111
via
Appia natalis sancti Anteri papae, qut sub julio
napínlalase
a-av
se upev
ňoval..stol
v čelo
olttáře. V
XV.rámec,
století jenž
nalézáme
a Maximino passus est, ct in coemeterio Callistt se
pultus“. Někteří berou mučednickou smrt jeho v po
na
dřevě
malovaná.
V
době
baro
kni
v3x'skytnjí
se
a-a ornamentálně vyšitá (viz „dMethod“ Xl,l 189, chybnost. Mezi nimi je též Wilpert, jenž di, že do
112);nnkě
kdy na látce upevněny bývaji ozdoby mněnce o muučednické smrti A-ově odpoi'uje jak
z kovu tepané (viz Podla/:a-Šztller, Loretánský v3"„razdormit“, jehož katalog Lib.P. uživájenotěch,
kdož zemřeli smrtí přirozenou, tak i ta okolnost,
Eoklad
Praze,
jsou také
a-aa plá
celá že jméno A--ovo chybí v „Depositio tnartyrum“. Při
ovova v(viz
obr. tab.
202).XXVlll);
Zhusta nalézají
se atěná, na způsob obrazu olejovými barvami malo čítaný mu Pseudo-lsidorem dekret („Epistola An
vaná s v3"je\y figurálními anebo motivy rostlin
D:
oui, Romasotterranea(1867l180
až
nými. V novější obě už vá se z pravidla a-i
tcri“
o translací
biskupů
jest 1,885“
odvrsženžšr.XCV,
Srvn.
184, Duc/term,
Liber
pontificalis
avyšívaných.
Abel“, „Obět
Melchisedcchova“
bětA„Kain
bra
Umělecky
vyšívané a. av3crjevyAb
s
C,
147,rA/Iard
11,212,
Wilperf,
Dle
Papstgráber,
1909,
1.7,
tamte'ž
epitaf
Aův
na
str.
16
at
ta.b
ham
provedenými technikou applikačni,
má
metropolitní chrmá v. Vita
Prr'laze; 1110 tovveno
ve
lechrláemuolomo
ueckého
z r. 1413&
vykazuje očinajic
slušnou
řadu
pallii oltářních.
(,.Method“

__01

bylo v umSleckop-rům slově škole vídeňské (viz

Anterus, Maria od sv. Bonaventur

terus Maria

(An

s. BonaventOura),OšA Aug.

obr. každý
203). Synoda
ská : rokuomnium
1605 přeje
si, Er. v janově v XVll. stol., :p. „Ponderatlones in
aby
rostel mglra antipendia
colorum
ecclesiae ri ui convenieniimn, cum ele antiora pro psalmos iuxta multipliccmdivinarum scripturarum
sensum“ (3 sv. fol, Lyon 1673),„Aurigemmarumque
solennioribus, tum
progen
teriali
diebus“
tr congruá
35). Vrub.
XX.usiřtns
ského mystica fodina seu caritatis congregatio a Christo
ntissálu nazývá se a. 510\
vcm „pallium“ a nařizuje tundata regulis communita“ (janov 1677). Srvn.
se, aby oltář ke mši sv. ozdoben byl „pallio co Huf/tr, Nomencl.1V3 (1910
Anthelmi v. Alntelm
loris, quoad Dle
fierl Cerem
potest, episc.
diei testo
con
venientis“.
l, 12.venlotllicio
mouoh
n elmuus, sv.,n kol. 1105 v Chigninu v Sa
a-a býti napiata na rámci Prov. synoda pražská vojsku, vstoupil 1132 do řádu kartus., stal se 1139
1860 praví (str. 178): „Pallio autem, quod et přev mkl. (irart-deChartre
treuse a prvním ene
antipendium dlcitur, pars mensae anterior, nisi rálem rřádu, 1152 vzdal se tohoto úradu, přičiniv

Obr.
Anlependium
druhé
204.
XVIII.
polovice
sloleu.
:
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anthem — anticipace

anthropolo íe v theol,

se horlivě o zvelebení a rozšíření řádu; zasadil se

část dogmatiky, po

o uznání Alexandra 111.ve Francii, 1163 stal se jedná\ající o lověku v řádu přirozeném a nad—
bisk. belleyským, k žádosti papeže Alexandra III.
stáří člověčenstva
zemi,o
přirozenn:ěm oo puvodu
člověka, o na
fysické
ještnqtiě
odebral se 1169 do Anglie, aby tam byl prostřed člověčenstva,
níkem mezi králem jíndřichem 11.a arcibiskupem rozenosti lidské, o lidské duší, o prastavu člověka
(o nadpřirozeněm stavu člověka, o mimopřiroze
Tomášem Baecketem.
26. června 1178.
art
ných
da
rech
prlvuích
lidí),
o
hříchu
prvotne'm
a
dědičném.
Víz
nk
člo
ěk.
cm
26.
čn
„item
meZmoria
s.
Antzhellmi
e
piscopí
Bellícensís“,aActa S:. junluss\'ll,20
anthem (název vznikly nepochybne
„anti
anthropomorfísnmus (avagamogčzlovék „ompf—
__
hymnus“ nebo z „antiíona“), v liturgii anglikánské tvar), představy a výrazy, jež přikládají Boh lid
po třetí kollektě z ěvy s texty biblickými (někdy skou postavu, lidské vlastnosti a ldské jednání.
A. jest nutným důsledkem toho, že Boha nepozná
paraírasovany'mi).
tarsí stl.o
a-yl byly
skládányhvem
motett,
teprve od XVll.
prevládl
sloh slohu
ono váme přímo nýbrž z věcí stvořenýcn, jakož i dů
dický, tak že a--y na byty formy kantáty. Velice sledkem nedokonalosti našeho vyjaořování po mů
povzneseny byly zpěvy tyto skladbami Purcello nadsmyslných. Mluvíce o Bohhu už váme po ob
vými a HHndlovýmí. Srvn. mn am,
.
41.
jakýchže užíváme
mluv
ce o člověku.
k navýrazů,
př. říkáme,
Bůh k nám
„mluví“
, že nás
An
nthemíos, architekt, z Trallu v L dií, vy qěch
„vídí“, nás „slyší“; mluvíme o „trůnu“ oažímap.
v lete
532—537 nynější chrám sv. Sofie v Ktpli. VPísměs „5st ou a-y velice časté, omluvíse
stavěl
společné slsidorem
íletským
rvn. CEOohni
Muňo 532 „Allgemeines
Lexikon] der
bild. tam o tváři,ústech, rtech, očích, uších, mkou Bo
Kíinstler“ 1,549—v55.
žíchi ap.,
se tam,
že Bůh
see" praví
„ised“
„veselí
se“ „odpočinul“,
připisují se„pro
mu
Antheon, bisk. arsenomsk' v E ptě v druhé bud
etru ullonovi. Srvn.
\sevášnělidske(&
nth ropopathísmus)
tak mluví
pol.
V. stol.,
Hurtzr,
Nomnanpsallist
13( proti
), 7.
o hněvu, pomstě,
bolesti, lítosti jeho ap
Anthérus v.n.A'ínterus.
vyrazy ty míněn
ny jsouo obrazně metaforlc ),13
tak jim také jest rozuměti, nikoliv oslovně. ikde
Anthes,
Písmč sv. nenalézáme hrubých oněch a--ů mytho
Mart.
Rom.sv.
28. mč.
srp. vSalemu
Acta Ss. zvacísaře
163. Diokleciána.
Anthía, sv. muč., matka svv.Eleutheria, za cí
saře Hadriana Mart. Rom. 18. dubna. Acta S1. logií pohanských, šježb tosteui božským připisují
inízké
ahříšn
éváš ně.
65( rvn. Szdlríček„,Blbl.zprávy
v
růzzném
světle“
Aprilis II. 528.

anthropom orfítě1v.
a.né
anthropopathísmus (61ůgwnoc* člověk,„dtb-_:

Anthímusl.
sv. mnč.,bisk rt.
nikomedský,za
Díokleciana
stat303
tRoom. 27. dubna

v. anthropomortism
(v církvi vých. 3. září). Připisoovaný jemu sšgis vášeň)h
Ant usa
[. sv. mě. v Ktpli za .císaře Konstan
„[Igó; Atta
Gsóówgoť'
vyd. Mar-tag“ (Studi
V,
Srvn.
.SJ'.Aprili511,12,1\ll
rd eIVtestl
168,Bar
tina Kopronyma. Mart.tRorn 27. července. — 2. mč.
dznltaaer, Gesch. der altchristl Lit. ll, 289—291.—
v Tharsu
za cíRs.Valeriana,
Mart.
22 srpna.
—
ímě, za Diokleciána. Mart. 3.
ruč. Mart.
srpna.
— Rom.
matka
sv. Jana
zuntský,

jl chválí
ve své
knize o okněžství
Rm v.. mči]. vAegetjí,ls za Diokle Zlatoústého,
(l, 5_);ovdov lenž
vši záhy
starala
se pečlivě
vycho
stal sem535vlivem monořysitsk smýšle vání :včho

antlalkoholísmus
Antibaren.
dtoec. v.
v. alkoholiismus.
Ant lv
jícícísařovny
patriarchoukt
lskym;
A.apetl,j nežTheodory
536 do Ktple
přišel, osáhl
u papež
justí
ní na sesazení A-a, jelikož jeeho jmenování stalo
Antibes(Amntíipolís), nékd.abiskupství v jižní
se způsobem nesprávným. Roku5
.
ranc
i.
mbyl nepochybněI Remigius
nodou v Konstantíno oli konanou pro haeresi
—4717),dlruhýuslkuArmentarius(442—45
r. 1244
anathematísován a t hož roku vypovězen
zrušeno
11.0 upské do Grasse. Biskupství
přeloženo
sídlo1bisku
iskup tya nský, přítel sv. Basilía, podepsal a-ské
antlcipace, předjem, v liturgickém oboru zna
372 jeho 5 nodální list k biskupům italským a all
mená výkon některých závazků před ustanoveným
ěkt,básnikh1řlumů
v V.stol. v tpli,
Dle všeobecně platného
zprvu úředník
dvorní, příte sv archimandrity
Au časem ]. a bre
xentia, snažil se pořádáním střídavých
hnáb ožen obyčeje jest dovoleno tém, kdož soukromě seeho
ských zpěvů dobou noční odvrátítí lid od světských dinky modlí, matutinum & laudy toho kterého dne
již
předcházející večer nebo odpoledne persolvo—
nebezpeču' ch zábav. Srvn. Krumbac/mr“ 663, Bar
vati a to v době nešpor, totiž uprostřed mezi po
denlmaer atrolog ie2 496
lednem a západem slunce, nebot v tu dobu již za
Antholuíanus,
sv. mč. in
vClermontu
kol. Antholiani
255. Mart. číná bohoslužebný den. Dle toho jest dovoleno
Rom
„Arvernis
Gallia sancti
anticipmati za nekratšího dne již kolem 2. hod.
niartyris“."Acta Sr. Februariusl,
antholo ion (dvůaznymví, litur1.rg kniha církve odpol. a za nejdelšího dne koleem 4. hodiny odpol
řecké, vzniklá z podobné potřeby,jako náš latin Hodinu dovoleně antlcipace udávají podle měsíců
brevíř, sbírka mo
odliteb, hymnů zpěvůzzm - přehledně tabulky, jak bývají tu a tam v
rektági
naeí a větších liturgických knih; \yskytuje se hojně
kalenldářích
obsažeeny přehledná
( .
362aduchovenstva
ns.,ál kdež sestavena
v rukopisech, zvl. z II. a
V. stol., po prvé tišt. a887,5
tabulka (1. pro naše krajiny). Papežskýmí índulty
veB
1587,
posledně b 1882.
A. katolické,
sessta dovoluje se jednotlivym díecesím, spolkům a bratr
veně n.Ant.
Arkudíem,
lo \ytíštěno
v Říměl
v tiskárně vatikánské. rvn. L. P: ti! v Cabro1ově stvům kněžským a. matutina i laud po cely rok
02. hod. odpolední, ano i dříve taki ná „Spolek
„Dictionuaire d'archéologie chrétieuue“ l, 2279a
2282, Ah!/zr, Ka1.2.
kněží klanějících se nejS\. Svátosti oltářní“ indult
...

čanthropogeníe,
názor o vzniku člověka, v. člo
k

anthropoglossa v. vox humana.
anthropolatral
dvňgmnolárgal zváni Od Apolli
narístů katolíci, načež jím sv. ehoř Nazianský
(Orat. 41, ed. Paris. l, 742)odvětil, že jim by při
slušel název aaaxolázgm. Srvn. Kraur, Real--Enzykl.
der christ. Alter.t ", 47 n.

anticrpovatí již 01. hod. spo ledne, podobně

_ASSQ

ciatío perseverantiae sacerdotalis“ ve Vídni.
ke všem svatým, stanovené na den sv. Marka a

křížové dnimší,
nem
ornhousebýtí
— úmrtí
a.
zádušnich
jež e73., anticípovány.
. a 30. dne po

neb pohřbu, dále vesskutečný výroční den \imíti
neb poohřbua ve dny nadační listinou výslovně
určeně (anniversaría v užším smyslu) slaví. L've

Auticlaudianus — antilonář

487

Zpěv antitonový vznikl v Antiochii, či 1ě_pe_odtud

se rozšířil. Legendární zpráva přivlastnuje 'eho
ůvod sv. 1 natiu z. 107 (Sacra/., Hist. eccl. č.8
Gr. 67,69); dle Theodorela (Hist. eccl. 2 19
P. Gr. 82, 61060) jej zavedli antiochiišltí umnlšl Fla

vian a Diodor mezi r.
r348—.358 Vs
C],Í tito
en
řeckě“u21\iceta.r,
lies.přenesli
orthod. „zdřeči
)30,syrské
P. Gr.do 139,
1390); to po
tvrzuje nejstaršídsnad zde svědek Bardesanes u sv.
Efrěma (ln hymn. 53; srvn. Cabral. Diction. [, 2286).
Zpěv antifonícký zavedl v Ccsarcii r. 375 sv .Ba—
silius a osvědčuje "eho všeobecně rozšíření na vý

p.

3,.Ci>

2,763), v Cařihraděsv.

janJBZlatO'Řs'tý
rHi3st.
ecc l. 8,s 8.nodou
P. Gr.
67,
imě('Sazomm.
snad papež
Dimasus
r. 382

(Mat:/lan, Praef. in Act. SS Ord.

anebo

pro

. Ben [Tri

dent 17241, 385). Pravděpodobněji Abyl sv. Ambrož,
který 'ejL.zavedl
(Sv. Au.,gust
32, 7vMiláně
'eho 386
zakladatelem
na Confess.
západě.
EZ),_aj7istě
jest koncem
)iv.V.stol zpěv antifonový obec
ným
(Pau/in.1VVita
13 P na
L. východě
4, 31).—i záparáiě
Na sklonku
stol. Ambros.
se však
význam sllova a. začíná měniti. A neoznačuje již
pouze zpěv žalmů střídavý vůbec, nýbrž literálně
texttod žalmů se lišící, hudebně zpěv počínající a

končící žalm, s nímž V7tloníně se
(ltinerar.
Eucheriae,ČSEL39180).
V shoduje
olovrciVl.stol.

je
novýv význam
tak vyvinuta
řícn, že plůvod7ni
upadá
zapomenutí
(Regula. rozi
S. Bened.
17
A. není již zpěv střídavý, nýbrž „zpěv předlložnýf',
jak pravi nová etymolo ie: „Antiphona dicta, quia

rius ipsa anteponitur.

(Sv. Gem
man, Ep. altera

7 ,95); antefana.)
proto apíšiA-nejstarší
rukopisy řehole
sv.
Benedikta
-yvvtmo opozdějšim
smyslu
byly s počátku velmi krátké (na př. allelula), po
dobtnyodpovědím
našichsvědčí
lítanii (v.
Pitra v Psalterium
Cabrolově
Dic II. 2301), o čemž
doposud
per thehdomadam v breviri Proto se opakovaly
původně nejspdiš po 17;
každém
verši žalmovětm
Can 'cum
Benedi tus (Re-_
při
svěcení kostelg). Stavše se záhy delšími &boha šich

zpívaly senenčě
aspoňjenponaz
několika
verších žalmu
(.
vnápěvů,
maatutinum),k
začátkuakonci
jako nyní. Obsahna jest čerrpán většinou : žalmů
a udává vgaodívuhodně stručnosti ovládající takřka
ton příslu ého žalmu nebo náladu cirkevniVsla\
yk
noartltlfonář, liber antiphonarius, antiphonale, se

užvala kniha, v níž byly zpěvně částky liturgie,

vět lm dílem antiiony, obsaženy. Nutno rozezná
vati
dvadruh: ]. Anttiphonarium míssarum.

či v mluvě V 11.stol. prostě antitonář, který vs obě

pojimal zvláště
jenom zpěvč
mcešní.
sbirka,
v allii,
dlePozději
místa, překřtěna
na němžtato
se
zpěvy přednášely, v responsorius gradualis neb
.graduale (Amalar, Praef. in Anti h., P. L. 1,04 1245)
vŘimě cantatorium (1.c. aU oRom. l, 10, P. L.
78, 942), čímž se označoval hlavně soubor zpěvu
solových. Pi V111
vydani tiskové obstaral Jakob Pa
melíus 'Líturgicon
Latlnumb641)
[Kolin
n. R. 15711
11,
61—176
otisk v P.L
na základě
ruko
pisu z \Ílll.—lX. stol., l“patřícíhoopatství Blaudigny,

po
byl

zpěvník,

solista

(o-n'zog), a

poblíž
žGenntu.—2. Antiphonarium olíiciin ne

liber responsorialis, responsoriale, také oítlcialis
(Agobard, De correct. Antiph., P. L. 104, 338),zpěv

jen
nžobsah
ovalpouze
antifony
&rcsponsoria

cirkevníchhodinek. Vydán byl oprvě blahosl. Tho
masiem v

imě 1686 (viz P. E. 78, 725); rukopisy,

dle nicchž
nesáhají
přes lX.oftsitcii,
aniz
načítext
jmézpracován,
a. výhradně
antiphon.
kdežtoz sbirka zpěvů mešních se jmenuje graduale.
Tyto dvě liturgické knihy mají býti prvnními du

kazy
o úspěchu
reform
mg src oriánskěho
Piem X.
r. 1905 započat
ní gradualu chorálu
(„Vati
cana Gradualis Sacrosanctae Ecclesiae Romanae
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Antígo —- Antikrist

editio“) je již dokončeno a dekretem S. R. C.z
se udržeti na trůně proti Římanům a Herodovi od
dne .sr na 19081ckým
a _závaznýmprohlzá
nich epodporovanélniu;
k .rozzkazuAntoniovu
bylleží
od
prav
Avnit
cha (města
- Autorem yantif%nářeje dle nejstarších
“okopisůřímskýchppapež
ehoř
Vel
Tuto
zprávu
ciho jihozápadní?h
od jerusalema),
židovský
učenec,
„utvrzuje pr..: historický svědek Egbert, biskup fariseus.
kol.
Zjedi mého
dochovavšího
yorkslký
svém díle
De institutione
'cathol. (P.(732—
1. —
89,766).
441.ve
411—412),
aŘeliořův
životo
pisec jan Díaconus (as11872)uvádí jako tradici své
(j:oby „anti honarium centonem compilavit“ i_Vita
(ireg. h. 11,
7,5 90). Tím není zrovna řečeno,
že sv. ehoř jednotlivé částky sám koniponovaj,

nýbrž
spíše
že roztroušeně
|_soustavně
uspořádal
(Wagner,
Einfiihrun sebral
in diega reorg
r.Me
lod [Freiburgind. Schw 19011, 201.) cely středo
věk uvedeným svedectvím takto l_lrozuniěla věří.
První, jenž oprot nim svou Bot:hbnost vylsikan'
byl
PetrizGousanvilíe
r. 1685
rae. v in
melii;
.71, 639).
již ( dále
neAntiph.
ativní kri
tice polgrzoěíljiří Eckhardt, tvrděr 17
prve,
že Řehořem, () němž tradice mluví, jest ehoořll.

se výroku jeho, zapovKidajícmo sloužiti Hospodinu
vzhledem k odměn vvyvozovalo se, že opíral

život posmrtný,
Saduceové.
athan
tvrdí,ž
záky A-tak
-ov jako
mi byli
Sadok a Řabbi
Bocthos.

antikonkordatář(anticoncordataires),ka-

tolici francouzští, kteří zavrhli konkordát z r. 801
a odepřevše poslušenství papeži založili tak zv..
„Petite- lise“. Schisma to trvá dosud, ale má ne
p_atmý po et přívrženců v diecesi lyonskě a poi

ers

antikonstltutlítonístě,jansenlstlčtí
odpůrcově kon
stituce
„Unie
iz jannsenisté.

Antikrist (Alntichristus. 'Am'zoiarog, Antichrist,
Protikrist, Vzdorokrist, odpůrce, protivník Kristův)

jest liiblická osobas Vkterá zřejmě tímto jménem
uvádí
se
čtyřikrát,
(lComment.
reb. Franciae
[Herbipolt
sv jana:
v .listěV213W;43; ouze
ve 11.
stěv .7.va to
291, 717). de
Vezzosi
obhajuje Orientalis
1749 vydatně
právo u
dvojím významu, totiž: 1. ve smyslu širším,Va zna—
sv. Řehoře Vel. ('llhom
masii, Opera omnia [Rim 17491 mená vůbec každého, kdoojest proti Kristu, hlavně
W, str. XXV); ale roz %dně je odůvodnil teprve
ežtéstaré
v čísle
množném
ZaccariaP (eBibl.
ritualísbýtíurovnána.
ím 17811111
Append. níaš
str. se
pak
bludaře
dokěty a„judalstlý mnozí
a protoantikri—
uvádí
CCXl).P
se zdála
l'eeprv
době se počala znova revid0\'_atí, a sice ve směru stově učinění jsou“ (1. jan 219); 2. v užším a vlast
pro autorství Řehoře Vel. nepříznivém (na iř. Ge ním smyslu slova znamená A. onoho' i7. ve St.
vaert,
Le chant rlitširlgiquedeí'Église
latine v ebien storicum,
dle katolických
hl
ublíc23.24.1889).
Ale
edůkladnýmistudiemi
critiiucexegetů
etc.; (Calmet,
Venetiis Dict
766onarlsuin
l
u ls. 146315),Ezec (38—39),Daniele (720“ ,8'0 n.,
Huml). Zachar. (11,13'7) a jereni. (816) předpově
děněho úhlavního a posledního odpůrce Kristova,
který se před druhým příchodem jeho k osled

šlorinovýmir
a potom1892)
Urs
rung des( evsueběnčdictiue
gregor. Gesanges,1890
Paderborn
a a tnovýmí (Un mot sur l'antiphonale missa
rum, olesmes 1890) lze považovati otázku za roz
luštěnou, adostatečně
gregoriánský
původ Srvn.
antifonáře,
alespioň
mešního,
zajištěn.
abrol,
tíon.
12,2440,
Palěgraphien
musicale, Solesmes
a násl.,
svazzek
l.—
niphonale
missarum 1889
Stí.

nimu soudu ob'evi a proti němu'[ nauce jcooobro

jiti bude. Sv. jaan na uvedenvcli místech povahy
A-ovy určitými rysy zevrubněiií nevyličuje, ale ka

toličtíA-exegetě
nalezaí
určítějšipůsobení
vylíčení atéto'
go
o-vy i jeho
po vratného
pomru
Gregorii (Cod. Stí. Galii No. 339, X.s
;.lV An vahy
k druhému příchodu Kristovu na tento svět
tiph.
missalr.
Gregorii (Cod Ambrosian.
Einsiedl. No.(Cod.
121 jeho
X.—Xl.
stol .;) Stí.
V..—VlAntiphonale
vll. listu sv. Pavla k Thessa v kap.
,pojí
Mus. Brit. Addit. 34, 209, Xll stol.); V.ll—Vll Anti
honale tonalc missar. (Montpelli rNo. 11.159,
g(l.
síol.).ll.serie1.
Ofíicii Monastic1
B. Hartker
(Cod. St. Antliphonale
Ga Ili No. 390—391,
X. stol .);
Frore, Graduale Sarisburiense, Londýn 1894a The
Sarum Graduel and the gregorian Antiphonaly mis
sarum, Lond'n
město ve státě Wisconsin (díec. Green
Bayskášf, čítá přes 6000 obyva
vatelův, mezi nímiž
Čechů a Poláků Češi stěhovali se do okolí

majice A-a
toto (sv./114mm
místo jako skuteŠněi
chodu
Dec .proroctví
De
ei Z), 0 při.

lren. Adv. haer .5, 28,1. 2., Sušící,Listové sv. Pavla
11.díl str. 277l'násll. a j.) a zamítajíce obrazný vý
klad místa toho o Neronovi, Klaudiovl, jakož' 1mí
nění některých, že ve slovech Pavlových jest vy
líčena pouhá personifikace „ohavnosti spousty",
o níž Daniel (12,18) mluví. Sv. Pavel neoznačuje
A.a tímto jménem, ale vyličuje jeho povahu tím,.

tmolnio
hodr. 1876ar. 1883 založili Sí spolek sv. Václav

že
“šej), „naz
zatraceni“
cn váse „člověkemhříchu,
proti\í a pov)šuje synem
nade všecko,
co

Přiíařeni byli ke kostelu irskému, kde několikráte
do roka mohli vykonatl 5\. zpověď,když zavolan
český knčz. Než v trudných dobách nynějších nutno
i jinak plamen sv. víry živiti, což vystihnuv dp.
Frant Kolář, ujal se Čechů v.A a konečně přes
všecky obtíže v cestu mu kladené vystavěl r. 1904
pěkn) kostel Nanebevzetí P. M.; nyní (1910))e tam
farářemsv.!.Václava
G. Vorlíček,
spravuje
ifiliální
čes.
kostel
v Nev(jenž
Poláci
mají zde
také svůj
kostel sv. Hyacinta, k němuž patři i farní škola, ří
zená polskými sestrami sv jos
ma “.u

slovve

(111,anebo čemu se děje pocot,a tak že se

posadí v chrámě Božím, ukazuje

,jak oby byl
hohem“ (v. 4), ač jest „nešlechetnísk“ (v. 8). Dále
učío něm že nepřijde na svět dříve, dokud ne
nastane všeobecné odpadnutí od víry (v. 3), a vy
ličnje jeho zhoubné působení slovy: „jehož půso
bení jest fodle působeni satanova se vší moci a
lživýml z zrak) a se všelikým podvodem nepra
vosti“ (\ 9.10); 0 konečném pak osudu jeho praví,
že jej „Pán ježíš zabije dechem úst svých a zkaz 1
jasnosti svého příští“ (v. 8).
Otcově vykládají

o A-u mimo místa Danielova_svrchu označená i s._v
dfioec),
v Antigonishmntigondiccn.
Kanadě, zal. 1844; ažd o r. 1886
sídlil biskupství
biskup ve
e proti němu vy
městě Skotů,
Arlchat. asiKatollků
asi 80000 ('z
43.000
20.000 Francouzů,
12. toho rasi
rů) stoupí Henoch a iiáš, ale že budou od něho utra
kněží 101 (mezi nimi 11 trapistů), 67 kostelů, 34 ceni smrti mučednickou. Někteří spisovatelé cír
11115518.

Rupertus
Haimoa
).) nažezá—
kladě (Arertnas,Beda,
jer m.
ev
sv. jana
75 soudí,
A.
Antlgonus 1. syn janna Hyrkáiia Macha kevní
bejskeho, byl od bratra svéhol Aristobula při bude pocházetí z pokolení Danova; jiní tvrdí, že
puštěn k účastenství ve vládě, posléze však za otcem jeho bu eďábel a matkou svobodná žena
mravů nejspustlcejšich (Lact.l.16.
17; Beda in.
vražděili.a—
2. poslední
(zprvu Mattathias
zvaný)předchůdce
syn Aril '> oc. 13.;) že ceeýl svět sobě podrobí, že v jeru
stob
1,1.
Machabeovec,
Heroda Vel, vládl od r. 40 do r. 37 př. Kr. hleděl salemě bude míti sídlo své, atd.
"O
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orpa
rai.vt K tomu oknci musi míti na myslí, že s i—

antilegomena (avuleyóueva:popír rané), název sovatelé bibličtl některých slov užívali v jin m

někteErýc3 knih
vyskytující
se u studiích
Eusebia
(H.
25), biblických,
krýte učinil
po delších

smyslu, než spisovatelé světští, že některé věci
jsou v Starém Zákoně pou7.e naznačeny,vvoN vém
pak dokonale podány, že jest činiti rozdil mezi
apoštolských, & roz ělil jevee3 třídy: a) homolo příkazem a pouhou raaudou, mezi akkommodaci
gumena,
t.
j.
spisy
y,
jejich
původ
apoštolský
uzná
ván byl od celé církve, b) antilegomena,t .j. spisy, dogmatickou a mravnl. Při místech dějepisných
jmenovitě musí se chrániti, ab nepříčilal auto
ejichž apoštolsk'
popírali, c)
notha
činnepravé,
t. ]. nphůvodněkteří
kteréž neprávem
byly
od rovi biblickému to vypravován, které uvádí ja
některých pokládánnyyza apoštol ké. K a. počítal
kožtoa mýii
vypravsoevániosoby
která
také musíjiné,
si býtív
dommohlaecchy
spi
list jakuubův, 2. Petrův 2. a 3. anův a list sv. biti
ludy. Srvn. Sýkora, „Úvod do Písma sv. Noveho sovatelé bibličtíneuvádějí vždy všech .“okolností,
Zákona“ l, 56.
jež se sběhly při lé které události, a tudíž že ne
Antilibanon v. Libanoo.n
smí stanovili odporu tam
m, kde jeden autor po
Antilly v. indie Zápaadn
mlčuje o okolnosti, již uvádí jiný, aneb některou
antilogie biblická. A. vůbec jest místo v knize,
věc důkladnčji
nežjiny .Jiná
ještě pra
0 té věcí vy ravuje,
vá hermeneutika
bibli
C0
které jest ve skutečném neb zdánlivém odporu vidla
s jinym místem téhož spisu nebo spisu jiného. pak se
poměru mezi
smem sv. akvědou
profanni, třeba povážiti, že pravda pravdě odpo
Skutečná
tehdy,
některém
místě
proslovuje sejestněco,
co když
jest vnaodporu
s tím,
co rovati nemůže a že tentýž Bůh, ktery jest předním
ocdcem isma sv., jest ždárcem rozumu
tent' ž autor o téže věcis téhož stanoviska po půvo
věd l na místě jiném. Scházl- li některý z tech kterýž uschopnil ku poznání &pravdy, a proto že
znaků, jest a. zdánlivá. V Pisině sv. neni skutečné není možno, aby byl skutečný odpor mezi pravdou
biblickou a mezi pravdou jinou. at se vyskytuje kde
a.a býti
nemůže, jest
_pon
ěnvadž
autorem svšech
spisů
biblických
Bůh, předním
kterýž nemůže
od koli. jestli tedy Písmo sv. něco zřejmě a jasně
přehllšd knih , jež bydvŽrozšířeny pod jménem spisův

Všeliky
výklad
tedy, který
vporovati.
Písmě sv.
a-i, jest
nesprávný.
Zdánlipřipouští
vé a.
však mohou vyskytnouti se a vyskytují, buď že má
někdo nesprávný text před sebou, neb že pokkládá
některé misto neprávem za parallelni s jiným. aneb
že je nesprávně vykládá. Tomu- li tak, jest na exe
eiovi, aby věc vylože ukázal, že a. skutečné není.
Řtomu konci musí předem vyšetříti, nemá-lí před
sebou
nesprávného,
opraviti
jej, shledá-lí.
že
jest textu
porušen.
daří se& mu
to, srnov
á-li text

proslovuje
o věci,
spadající
do vědě!
ne
může
to býti
nepravda,
a proto
IV dgrofanní,
jest to při-.
jmouti za pravdu.jestli však věda profanni dokáže

nčcco jasně
a zřovlat
mě,Písm
jakožto
skutečně,
nemůže
to odporo
s.,v pravdul
a
ojes
st na
exegetovi, aby dle toho zařídil výkladr svů .Poně
vadž však nezřídka prohlašují se ve věd pouhe
hypothese a záhady apravdu nezvratnou, jest na
exegetoví, aby při tvrzeních učenců světských, jme
novitě přirodozpytců, dějepisců, rozlišoval pravdu
od nepravdy, 'íste' od pochybnn,ého aukázal, že to,
svůj sku
prednimi
sv. Otců,
bera
omoclkodexy,éprekladya
někter přednější spisy
vydáni
bible co vskutku do ázatí lze důvody bezpečnými, Písmu
sv. neodporuje.. O\šem musí se míti
kritické. zda
ůstáváli a.
i (přié správném
textu,
musí zoru, aby vlastnich výkladů více méně smélých a
vvšctřiti,
místo
dotyn
jest vskutku
parallel
ním s tíí-n, ve kterém jest v odporu, a přesvědči--li
nucenýchpaanepodával
jakoPísm
pravdy
Na
stane-li
ok
ezi
msv.biblické.
a spisovate
se, že vskutku
jest s nim
odporu
\; nesprávném
výgaralielním,
Iadě ten jest
musipříčina
tudíž
lem světskýnf, nechť opět "vyšetří
exegeta
předem,
i-ií příčina
odporu
v ne
správnosti textu neb v ne
správném soudu. kterým by
snad vidél odpor, kde žád
ného není. Neni-li tomu tak,
jest příčina odporu v auto
rovi světskčm, který může
i mýliti se i klamati. být.
antimensíum (avn/u'vwoy
1 dní a pivota nebo z dm
a _lll'ldai) v církrvi východní

oltářní přikrývka, posvěcené
k tomu účelu, by při slou

žení mše sv. přikryl se ji
oltář, který posvěcen nebyl,

nb jehož konsekrace byla
pochybnou. Obřad opisuje
Gaar, Euchol.
4.8 Du

ranám, De rítib. reccl. cath.
o zaměňuje
krátce názvem altare porta
tile, jejž a. u eků vskutku
Syrové užívali
tomu konci přenosných
dřevěných desek oltářních;
asyrský nomokanon (Re

naudaf Lit. Oriental. !, 182)

prrujohlašcc, že není--li po
ruce a., může býti euchari
stie konsekrována na listu
z evangelia, po případě i na
Obr. 205. Aniimcnuium.

rukou
jáhnovych57 (Krom,
Real-l3nzykl.
n.n)—
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rusky aHTIIMIIHC'b)
'est obdélníková (40x60cm), „Kde s rozhojnil hřích rozhoinila se milost ještě
oby ělověk tím více milosti za
hedvábnán. plátěná rou ka, do níž všíty jsou ostatky více“ ím. 5m,
svatých. Uprostřed jest na ní vyohra7en pohřeb sluhova1,čim'lvíce hřeší, tak že hřešíti užitečno
Kristův, v rozích sv. evangelisté. Nápis udává, od jest, ale smysl slov sv. Pavla není ten, že by hřích
ůsobil milost, jako příčina ůsobí ůčin, nýbrž že
koho
byl
posvěcen.
Vše
tos
provedeno
černým
ti
skem. Dole bývá pérem saný podpis světítclův milosrdenství Boží jest větší, než zloba lidí, a že
(viz obr. 204). Během času stalo se zvykem užívati vykoupení Krista P. má větší cenu, než bylo třeba
a-í í naooltářích posvěcených, co
už dě'e se dosud. za vinu hříchů, a mimo tooapoštol praví, že věřití
Srvn. Cabral, Dictionnaíre d'archéolo e chrétienne v Krista jest hříchu odumřítl, tudíž- hřích a milost
ves olek se nestrpí, nýbrž lučují. — A. ievils
1,2319—2326,Bogosl. line.
9.
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Antine d' v. Dan ine.
tutoformách;
svobodu jižtěla,
sv. Petrl
210-0
še
vmnozí
ruzných
v době
apoštlolskě
hlásali
Antin oe někd. biskupství v středním Egypttě o těch, „kteří za tělem v žádosti nečistoty chodí
(l_hebaidě), již ve lV. stol., nyní bísk. titulární. Ve
vrchností
ohrdají..
slíbnjíce“;
zřícennínách města A. i v okolí nalezeno mnoho aGnostíků
zá on
'est zlo,.svobody
protož dobře
jest, zBodie
aviti
se
ho (Tatian,
arcion); l_Manicheům
protivil se
všechen
řád a poo,řádek
otož je pronásledovali
enes, sv. muč. ve Španělsku za Dio císařové ipohanšt tDíokletiani [ křesťanští (Theo
art.
m 24. čce
dosius); taktéž na r)riscílianisty, odnoži Manichcův
antinomie tolik co rozpory v ustanoveních téhož ve panělsku, uvr en byl trest smrti; ve středo
zákona nebo v zákonech různých. jde-li|o to, aby věku Valdenští, Alaígenští, bratři a sestry svoobod
antinomíe t byly odstraněny, děje se tak užitím ného ducha a p. h ásalí, že by zbytečně se člověk
namáhal dobře čin tía hříchu se varovati, protože
všeobecnýc
interpretačních
právních.
Jde--li není odplaty za skutky naše; někteří pravili, že
tudíž
o a-e v zákonech
z různnreršíuldl
dob
platí r:egule
kdo přišel k tomusstupni uznání, že jest s Kri
derošat
priori“
, ježhtaké
Avšplaltíěto
jde--li
o„Lex
a- eposterior
v různných
pr vních
sbírkách
zá
sady 0 posteriontě a prioritě nelze užíti, de- li stem P. te'tže bytností, tomu hřích 'iž nemůže uško
oa-e
témž zákoně nebo v zákonech touž obou zákon;
díti, proAt
to dokonalé
neplatipovrho
řád ni
Aamitě,
]amníc
ckřesťany
í a p. u ne stéž
vydaných, nýbrž tu dlužno užíti jiných pravidel vali zákonem; podle Luthera a nslsoupenců jeho
interpretačních; tak ku
u.př bylo by uvážiti, neobsa hřích Adamův porušil přirozenost lidskou, člověk
huje--li jedno ustanovení pravidlo všeobecně platně, ztratil svobodu vůle u věcech duchovnich, Kristus
druhé pak výjimku z něho, nebo není-lí jedno usta Pán jest vykupitel a nikoliv zákonodárce a sám za
novem co do místní platnosti rázu partikulárního, nás všechen zákon vyplnil, dobrých skutků není
druhé pak rázu unive
eselníhoa od Toplatív rávu třeba k ospravedlnění, jsou tedy tak vyloučeny
církevním o sbírce ehořově Liber Extra) a oni
táce V111.(Liber Vl.), kteréž, ač obsahují ustanoyení Lako skutky zákona sv. Pavlem jsou vyloučeny;
čerpaná ze sbírek a pramenů různých dob, přece dyž pak Broti tomu lepší cit některých se vzpiral,
následkem approbace, kterou jim papežové Ře udržel vrc Agricola, há ící umrentřebnost dobrých
ve sogru
ntnoí
kém, vněmž
hoř 1x. a Bonifác V111.udělili a tím jaksi za své skutků,
po přvéužito
ylo výrazu
„antinomismusv.
S or
je prohlásili, chovají v sobě zákony : jednoho a o závaznosti zákona vznikl hned na počátku u
téhož data, a nelze tudíž při naskytujících se tu therovy pseudoreformaee. Reformátořipoznali brzo,
snad a--ích mluviti o priorritě. — Odstranění a vy edaleko s tímto učením z.ašli V pouučení visl
rovnání a-í bylo též jednou z příčin, proč Gratian tátorů napomínal Melanchthon kazatele, avbyvká
záních o pokání zákona používali, čímž jakási hrůza
vydal své „Decretum“, J_ež z té příčinymělo“1název
ct'anonum , před Bohem se vzbudí, bez níž pravé pokání není
a v němž užito na odstranění rozporů zákonných nmžně. V tom viděěl _lan Agricola odpadnutí od
jak zásadv časově (o priorltě a posteríorltě), tak přesných zásad Lutherových a přibližování se ku
místní (o platností universelnl a lokální) a di
phapeženství(1527),
Melanch
va učil ve bvgopíralhtento
kateechismu,názor
že pravě
po
spensaiční (o pravidle a výjimce). Srvn. Laurin, kánníupouze z evan elia přichází Myslilf, že zákon,
který dle Luthera jenom hrůzu a zouíalost plodí,
KRechtsquellen, 2. vyd., str. 108, 168, 17
71!th
antinom ismus (ání, vo'yog), mylný názor oněch, nic nemá s olečného s pokáním, kteréž, jsouc změ
kteří tvrdí, že člověka neváže zákon mravný,tu
nou v smyšlení člověka, jest dílem milosti Boží.
že není třeba tělesné chtiče na uzdě držeti; v dodbě Luther měl celou tuto \ěc za pouhé slovíčkářství.
před Kr. P. žili dle toho názoru Epikur a stou Spor byl na čas v Torgavě urovnán. Ale když
penci jeho (i mezi Židy, viz Moudr. 2), v dob ě Agricola stal se professorem ve Vitemberku, na
křesťanské opíral se a. ouunčení sv. Pavla, tvrdě, vrátil se ke své myšlence a rozšiřoval ji dílem
že zákon jest věřícímu na škodu, protože působí tajně, dilem v thesích (positiones inter fratres
poznání hříchu a viny, bez zákona tudíž že není sparsae) a summariemí, které potlačeny byly, uče,
důležitých
Viz Cab/al,
Dictionnaírepamátekrlstarokřesťanských.
d' arch chrét. 1, 3%n

Nc

1ntr0d..26

157,193;
Schneider,
n—

hříchu („hřích jsem nepoznal, ! č skrze zákon,.
že zákon
závaznosti
pozbyl,
evan
jediným
pravidíra
lem křesťany
jejich života
jest, apročež
bez zákona hřích mrtev byl“,
77-9), věřící že gelium
zákonem váz
ení („nyni akljs.'ne osvobození
Rokání
nebudiž
z desatera
přikázání
nebo azákona
tojžíšova
hlásáno,
než jenom
z utrpení
smrtí
od zákona
smrnti“,
prý uvedl
věka
\ porobu,
aleŘínl767),
Kristus aP.zákono
osv dboll
nás; člo
jak Syna Božího dle evangelia. Mezí Lutherema Agri
patrno, přívrženci a- u uvádějí slova sv. Pavla vy colou rozpředl se tuhý spor. Luther složil proti
tržcně ze somislosti, nebot apoštol praví, že zákon jeho „zákonobuříčství“ šest rozprav (1538—l 40),
v nichž tvrdí, že zákon vědomí viny v človeku
působí vědomí
hříchu,
ne odllzuštění,Pa
pvroto odkrývá, a spolu tam ukazu' e, že hrůza před zá
ponechává
hříšníka
v ale
poroběrist
smrtí svou shladil vinu, a tudíž osvobodil člověška,
noemájest nntna, aby božs e a lidské zákony se
ale žádá, by věřící, hříchu odumřcvše, dle vuůle ko
zachov
val.y Agricola
Lutherovi,
opu
Vitemberk,
ale opodrobil
letecse
h ještě
své učení
jeho žili, na místo nedokonalého zákona Mojží stil
sova dal nám dokonalý zákon milosti; proto praví v jednom kázání přednášel. —-Též Kalvínovo učení
sv. Pavel: „Ne posluchači zákona spravedlíví jsou v Anglicku vyspělo v antinomismus, nebot někteří
u Boha, ale činitelé zákona ospravedlnění budou“ , tvrdili, že marno jest hlásati zákon, proto že těm
Říim 2'3; přívrženci a-u poukazovali též na výrok: kteří jsou předurčení k záhubě věčné, nemůže
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prospčti, ti však, kteří ku slávě předurčení jsou,
nemohou hřešití, tči vlastně zlý skutekj eich není
hřích.
yto forman
a-u jeho;
připouštěy
jsouc
nost Boží,Všecky
ale ynedbaly
zá ona
v novějších
dobách nevěra a bezbožectví popírá i Bohai zá
kon jeho. a praví, že člověk nad sebou nemá vyšší
bytosti a zákonodárce nýbrž že sám si ustanovuje

pravidla svého jednání, a. zvrhá se v autono

mismus (v. .).

Antinori Antonín

Ludvík,

Gongr. Orat., 71.
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později též Kypr, celkem bylo patriarchovi a- skému
podořízeno 6 metropolitú s 18suíírag. Prvním patri
archou byl Bernhard, 1100 zvoleený. Za patriarchy
Christiana O . .byla Antiochie 1268 dobyta od
Beibarse, sultána egyptského; patriarcha utrpěl se
čtyřmi bratřimi řeholními smrt mučednickou před
oltářem. S nímogšlo pobito 17.000 obyvatelův antio
chijských, 100.
zajato amměsto v poušť prom
mě
něno krra' posud křesťanský nesln adále jho ne

věřících. d té doby jest latinský patriarchát a-ský
pouze důstojenství
titulárnm (naVŽl'l'.
obdařen
probošt vyšehradský
clav Králíkbyl
z im
Eistoriam Aquilanam introductio usque ad a.1265“ ,
„Cronica Aquilana, catalogus pontificum ab anno řenic). Duchovní správu katolíků s rstkých vede
apoštolský vikář v Belynitu
.
rchát
ře ekléhodaliobřa
du. řečtío voliti
vzdáleni
seanovt
zmíněněho
1244—1472“,
obé medii
ottišt ěno
císaři
vždy
patri
qultates
aevi“v Muratoriovýczh
V1, 485—103 „Anti janal
niocltalicae ntio
chus.
archy Vřecké (titulárni).
Po vyputzení latinského
cckého
a. patriarchu
patriarchy ze
Syn:;lolxídržeiaA.
opet vého
Antiochie. Antiochie
('Avuo'yua)w
vóSyrii7)šnni
řeceOrontu
vuo'zeia,
1)uó7suz
Ods
Vl. patriarchové
sídl < Da—
Aárp»;), hlavní město někdejší syrské" říše a sídlo
ašku.jest
jest sídlo
mu poodřízenoi
atriarchální. [. Město bylo založeno kol. 300 př. samé
metropor 13 metro. olitů. V A--i
Kr. od Seleuka ]. Nikatora &nazváno A-i ke cti jeho řeckých Me lchitů (Graecomelchítů) Patriar
otce Antiocha V Antiochii byla četná obec židov
chmé konstantinopolský
a antlíochijský
časemavšak
klo
ni11se
k sjeunoceni s Apošto
olskou Stolicí,
ská,
v,Ijež poskytla první půdu pro šíření křesťanství.
v skutku
se. antíochijsk
ástcčné s 'lednocen7í24
stalo
etr byl zakladatelem
prvním počet
představeným
civrkveasir
u
ž ia veliký
pohanův se
pouzenesiednotili
v patriarchátu
m. R.1 byl
k církvi přestoupil, obdrželi zde učedníci Kristovi Serafin Tanas za patriarchu antiochijskeho zvolen
jmeeno „křesa
(mm-nami ; mezi nimi působili jakožto C ri 1111.,žádal za pa ežské uznáni v ímě
zvláště Barnabáš a Pavel, jenž z města toho od a dosáhl 0. Nový rozkoínic ý patriarc 18 Silvestr
nikl své tři veliké missijniccesty. V A--i vznik též
pronásledoval
jej a přinutili
inými
de
biskupy, jemu
rným jej
k ještěs
útěku5 clo
Libanu.
5 or o zachování obřadního zákona Mojžíšova. Za síti
onstantin
vA--i nmoho křestanův a císař Papež Benedikt Xivvéposlal mu pallium atak by
dal tam vyastavěg nádherný chrám, řečený „ziatý“.
zřízentárv
antiochijskyfatnarchát
Graecomelchiitů
(v.t.)
dod
archát
ulian marně se okoušel o povznesení pohan_.stvi který
a vlády Theo osiovy způsobilo uložení mimo Maronitův a lI|Syrův viz čl. Maroniltaé, Sy
v Aquile 1704, muž učený, stal se 1745 arcibisku
em v Lancianu, 1754 v Aeerenze, :. „78,475

řádně daně vzbouřenní, při němž sochy císařovy a " O
jeho rodiny po městě smýkány; když pak obyva
Antiochijské škola, souborný název řady vyni
telstvo mimo vykonanou popravu četných osob kajících spisovatelů církevních z Antiochie a okolí,
čekalo ještě větších trestů a patriarcha Flavian zv1.v oboru exegese, jež riero vala se histo
byl odešel do Konstantinopole prosit o milost,
ricko-grammatického
výkladu
Eisen-10
sv.,směru
stojíc školy
takto
naproti
mystickému aa
gorisu
icímu
tehdy m,
mělsvé
sv. řeči
jan Zlatsoústý,
tehdáž
byl městal
vA
knězem
„os ochá chjenž—Význam
alexandri ské. Zakladatelem ško y této' jmin Lucian
312)
příslušníků této školy vynikají: Diodor
klesal od VI. stoleti; trpčlo zemětřesením a doogg-(

vateli
(na
př. Chosroem
l.,ž jenž Bří
eřiprvní
poplenil
5 ). Zlatoůstý,
Tars
rsský, Evagrius,
Mopsvestijsksý,
Nestorius,Theodor
Theodoret
z Cyru,ls sv. an
e
R.
upadla
v ruce Seldž
výpravě
křížové dob li křižáci Antiochie po devitimésíčním 1usijský.Srvn. Kilm, „Die Bedeutung der Antioch.
obléháni 3. ervna 1098. Normn Bohemundz Ta Schule auf dem exeget. Gebiete 866.

Antiochijské synody. Synody bývaly svolávány
od vrchního metropolity a mívaly ráz sněmů a
triarchálníeh. První tři synody konané 265, 268,
byly namířeny proti samému vrchnímu metropoli
tovi Pavlu ze Samosaty, jenž byl z učení rotitrojič
nyní malé m sto, zv. Antákijé —Il. Starší patri níkův obviněn, sesazen a vyobcov
byl
arc hát ant chljs ký obsahoval politickoudie Eustathius, odpůrce Ariův, uskoky aEusebia Niko
cesi východu („Oriens“) a čítal 15 provincií; ná meedského se sazzen a na rozkaz crsařův oslán
ležely k němu země Syrie. Cilície, lsauría. Foe vyhnanství. Deset let později vymohli usebiané
nicie, Arabic, Mesopotamie a Osroene; dříve snad na císaři Konstantinovi dovolení, aby Athanasia
i osstro v Kypr kte
terý se za zmatků ariánských od Alexandrijského směli sesaditi, i učinili to na sy
nodéa
é(340) a vyvolili místo něho Řehoře ro
Antlochiae
sv. Petru
následoval
sv. Vlivo
dius
(cc 4odtrhl.
6,p7)Pootom
sv. lgnác
mučedník.
po dem z Kappadocie, kterého císař pod vojenskou
l_dějšichadobách trpěl stolec a- ský spory dogma ochranou do Alexandrie poslal. Roku 341 sešel se
valný počet biskupů do Antiochie, by byli přítomni
tickými
zvláště
arlánskými neb
Někteří
patriarchové
byli
Ariány,
jiní Monoíysity
Monothelety.
Váž osvčeenl chrámu, řečeného „zlatého ,jejž císař
nost patriarchátu klesala zvláště od doby, D.<
onstantius dokončil. Shromáždění biskupové sia
Syrie padla v ruce Saracenův (637), pročež í ně vili pak od konce
září synodu řečenou
„ín encaeniis“ (o osvícení), při níž většina byla
lll.
. Patri rchát pravověrna, ale usebiané provedli své záměry
kteříNynější
patriarchovéatriarch
sídlili ávtyKonstantinopoli.
latinský. Kdy křižáci 1098dob li Antiochie, byl potvrdivše sesazení Athanasiovo a vydavše čtyři
patriarchou řeckého obřadu jan V., jenž opustiv symbola, na pohled pravověrná. R. 343 vyskytlo
městoo dešel do Konstantinopole. Po odchodu jeho se na synodě antíochijské ponejprv slovo polo
ariánské homoios (mna mina (mam). Menší synody
13ngzvolen patriarcha latinský, kteerý však neměl ariánské byly v letech 358, 361, 362. R. 363 pode 
jako\:gatriareha
řecký, nýbrž
byl
na samostatnosti
papeži závislý,
ivaje některých
privilegií
salo 25nicejskě
biskupůsymbolum,
na synoděalev sAntiochii
Církevní obvod antiochijský obsahoval knížectví gs
děných
dodatkem shromá
oslabu
antiochijské a dvě hrabství, edesské a tripolskě, jícim. Teprve na synodě r. 378 přijalo 146 shro
renta
zde sultán
knížectví,
jež bylo
lénem Božího
hrobu.zřídil
Beibars,
egyptský,
dobl
Anti
ochie a učinil konec panství křesťans ému; r. 1517
upadlo město \ moc říše turecké. V m'ste ch to
hoto kdysi roslulého a nádeherného města stojí

<<
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milovný a krutý. V celé řšl své zaváděl kult bohů
mážděných biskupů symbolum ni2cejskébez výhrady. řeckých. Když při tom 11 id setkal se sodporem,
Synody
konané508—
v letech 431,y432
447by1ymonoíysi
příznlvy počínal si proti nim krutě. Popuzen byv nerozváž
nestorianismu
převahy

ným činem jasonov m (v. t.), jenž na mylnou zprávu
lismus.r. Za
doby 1.204
válek křížových
byly slaveny
tsy o zah nutí A-ové erusalem & se byl zmocnil a proti
nody
1139a
Synoda konaná
v klášte
Karkaf v diecesi beyrutské pod antiochíjským mel přivr cncům Menelaovým krutě sr počina1,A .vra
chilským patriarchou Agabem Matarem vydala de ceje se z Egypta,7 působil mezi přívrženci Jaso
nov m1 v _lerusaleměp veliké krveprolití

a po 1en11

Nisdne 3 červnal
rm, 2 pobrav
v něm lžmsvvátnék
ach.
krety,
jež byly
synodv
xersltojiskě.
Tato usne
seninzavrhlp
IR koplížehor
1.835 chr
121524,
Mach. 5'1-2').
dyž pka nádob ji válečné
Antlochía v yPíosídiíe(Ántiochia Pisidiae, A. ad
úšpěchy jeho
v Egyptě
ZBkí'OČelglplfzh
byly
Pisidíam, Awro'ysm 117; ]Tmtói'a; n.
zao: 1,7 Hun zmařeny,
A. hněv
svůj vyléval
na ldech,ímanů
jež donu
&(i), na hranicích Frygie. Svatý Pavel na prvé
titi chtěl
k tomu,
by přizpůsobili
se hellenismu,
od
propa
ovančmu.
Položild tovrze
v jerusa
cestě apoštolské přišel sem s Barnabášem a kázal něho
v synagoze, ale idé, vidouce úspěch jejich a sly
lemě trestem
posád u,smrti
která zaká
zámyslynoiegodům
krutěuchovávali
prováděla.
Pod
e (Skut.
připomíná
apo
šíce
úmysl13Nl
jejich Protivenství
hlásali víru itopohanum,
vyhnali
zákonamoci
Mojžíšova.n
áleny,
ult po anský
zaváděn; Knihy
chrámrznakona
jerusa emský
štol v 2 Tím. 321.Nicméně vracejice se z oné prvé Eředpis
cesty své, Pavel a Barnabáaš zastavili se také v A..
168 zasvěcen
]ov_išovi
a přinášeny
mu
oběti. Něk
kteří ze gíympskému
idů dali se svesti
k pohan
tvrzujíce tam mysli učedníků svých. (Skut.14m.)— tam
Později stala se A. hlavn mměstem severní Pi
stvi, ale
mnozí
volili 130—5',
raději2 smrt,
JEŠN víru
svou
zapřeli
(1 Mach.
Mach. nežli
sidie
a sídlem
polityrl
Nyncilv místech někdej snesiteíné tyranstvi A-ovo vzbudilo konečně branný
šiho města
stojímetro
vesnice
jalová
Antiochíané, Antiochovci v.dallas si t.é
odpor Machahejských (v. t.), kteří zvítězili nad syr
Antlochída, Antlochis (dmozíg), souložnice skýml vlusky protl ním vysílaným
ml.Parthie
Abyla Persie,
zatim
Antiocha E iíana kteerýžj í daroval důchody měst zanepráz
něn válečnou výpravou do
ale byl odražen; vraceje se, zemřel r. 164 v Ta
Tarsu
u, co (2obyvatellétamější
těžce nesouce,
učinili aMal
vzbouření
40).
v Medii
(1 Mach.3
33'-37,
Gin-116,
Antlocchus, Antioch, Amoy,—,jméno několika bách
Obšímější
zpráva
o smrti
A-ově
v 22 Mach.
Mac 9193).
králů syrských z rodu Seleukoova. 1. A. 1., s n See
leukal. Nikatora, 281—261 př. Kr., zvaný z'wnjo, neodporuje kratší zprávě v 1 Mach. 6313,cnýbržší

doplnuje;
zprávu
ak v 52 Mach.
113“ vztahují
n
kteří
k Antioch
ull.—
V Eupator,
devátý
za to,. ]že
říši protizvaný
vpáduGeóg,
Keltu261—246.
277. — král syrský 164—162,151ásAledova1 o otci svém
2.
1., zachránil
syn pe ešl,ého
Válče ls Ptolemaeem 11.Filadelfem, králem egypt Antiochu lV. Epitanovi jsa teprve 9 (dle jiných 12)

ským, ztratil větší část sv c'h zemi a musil po
jmouti za manželku dceru tolemaeovu Bereniku,
jejímž dětem musil slíbiti právo nástupnictví. Ale po
smrti Ptolemaeově r. 241.4 .zapnzenou rvní man
želku svou Laodiku zase k sobě povolal. však Lao
dika, obávajic se vrtkavosti jeho. dala jej otráviti
a BereniknseeanD
isyna jejiho
K této událostži
vztahuje
1" —zavražditi.
.1 . Veliký
223a

let stár byl uplně pod vlivem Lysiášovým, zučaslnil
se spolu Ž'dům
ním bojů roti Židům, jež skončil se
tím,
ldů2mpřizn
na Nedlouho
swboda nábožensk
Mach.že62363,
Mach 13).
po tom Dem (1
tri s (Soter), syn Seleuka IV. Filopatora, uprchl
zříma, kdež byl držán jako rukojmí, a přišel do
Syrie, domáhaje se trunu;získa1pr0 sebe vo'sako,
jež
usmrtilo A--a i[ 1.. siáše
(l Mapch.
4, 2 a145
& -2). —6.
ionysos,
král 7'-syrský,
187, šestýa Palestiny,
král sylrský,
chtěje dobýti
Focnicie
válčils
pfan, Coelosyriež,
pod jejichž až 141, syn Alexandra Balasa, dosáhl v mladistvěm

mocrleniě
ak od
lolomaeaIV
Flloa
ora ly
u lehdažhyly,hy1v
Raf 217 oražen.
Potom
válčil A.
alté Asii, Parthii a aktrii. Po smrti Ptole
maea lV. spojil se s Filipem V. Makedonským,
chtěje se s nim oříši egyptskou rozděliti. A. rychle
opanoval Coelosyrll, Foenicil a Palestinu. Potom

věku trůnu přičiněním Diodota Tryflmma,jenž jej

však
za nedlouho dal usmrtili,
abysá mohl A.
zm
mVll.
oc
niti se trůnu (l Mach. 1139-,"F' 131-32).
Side
138—129, král syrský, syn Demetria ].

th

Sotera,ezprvu kvače
proti
usiirpatorovi Trlyíolnovi,
ukazoval
ldum
přízn
15-19),

podnikl
válečnou výpravu
Asie
protiegypt
Atla proti
ale kdnim
ž spro
otivnika asvého
ovr l Pcrgamskému.
Toho do
užilMalé
vůdce
vojska
nepřátelsky
žádal, přém
paby mu vyv(ystuop
ali oval
ského Skopas a opanoval jerusalem i Palestinu; a Gazaru, 'akož | hrad v jerusalemě a všecka rn sta
mimo kon
judské, anebo aby zaplatili ti ic
A.Však lgo skončení války sA ttalem porazil jej hřiven stříbra (1 Mach. 152535). Kdžžvelekněz
r. 198 u anejeK(Caesaree Filipovy) a ziskal zase mon to odmítl, nabizeje pou ze 1 hřiven v ná—
celé
Palestiny.K
podnětu
se hradu za jop ea Gazaru, A. vyslal r. 138do Judska
.192v
války s Římany,
byl Hannibalovu
všakkl. 190 ododvážil
Scipiona
u Magnesie poražen Podmínky míru r. 189 uzavře
ného byly pro A-a kruté: musil Římanům postou vojsko pod vudcemaCendebeem, jenž však od synů
piti panství nad Malou Asií, vydati jim válečné (1 Mach. 1534—1610). Později (135 n.
vy
imonovýclhjud
na usynu
jamnie
byl)-l1
poražen
pravil
se s vojsskemaajprroli
a nácstu
loďstvo
a nahradili
válečné
miru
tohoto
iní seútraty
zminka
takév ].O podmínkách
Mach. -.5 novu ]ann Hyrkanoví, oblehl erusalem dle nšěkte
A. přežil porážku svou pouze dvě léta. Nucen pla rých 7, ráv města i dobyl) a onutil Hyrkana k míru
od t žkými podmínkami (Josef Flavius Antiqu.
nesmírnél
válečné
se tudíž
vtititísni,
učini útraty
r. 187 lou
e nýva nalézaje
ddo Elymaidy,
sam rlhy.
8., 2.3,
Chron. l.).
A. padl ve poslu
válce
—8. Euseb.
otec Numenia,
jednohozobou
kdež
však přli
tannaiiho
chrámu
od
domorodců
by plenění jednoho
Zid
nbyli
proná
vypravených
odhjonathy4
manům (1 Mac
12'-1“, k Lacedemonským
—.s9
mě. va kCae
sledováni,
tmnoho
musili,
když
válčilačs ovšem
Egypťany.
Po svizelúav
bitvě u vytrpěti
aneje pr
roká sareji Palestinské, spolu s„'Nicostratsem.m.MartRom.
21.
— 1.
muč., lékař ze Sebasty
zali idé
A--ovi
platné se
služby
poskytováním
hojné
sptže,
začež
A ukázal
býti vůči
nim uznalým.—
up Rom.
pifaanes, mladší svn ředešlého, osmý v Armenli (dle jiných vv Kappadokli). Mart.
15. ce.
— 11.lV.(Anduellus)l
bisku
na konci
stol Mart. Ro
osv.,
m. 15.
října.lyon
— 12.
král syrský (175—164).Li1delši
obu v Rimě jako ský
rukojmí, načežu a'l se po smrti bratra svého Se sv. muč. za Hadriana na ostrově Sulci (nyní San
leuka lV. vlády. Byl velice ctižádostivý, nadhery Antioco) jihozápadněuSardIníe. Mart. Rom. 13.pro
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since — 13. mnich lavry sv. Sáby v Palestině,
.r

a. Tak ku př. v právu kanonickém rozeznávají se

kolem r. 620 „Haróčxmg "'); ayla; ;gaqnjg" , z & Compilationes antiquae,

řilé dílo mravoučné, složene z výroků Písma sv.

3PG.nejstarších
Otců4 lcóirkevních
(otištěno
v Mignz
XXXXXI
X,
—1.856 Srvn.
Krmnáadlzra
146, Bardem/fewer11,4114fHar/er, Nomcnel. l3 (1903)

583. — 14. bisk43 p_tol omaidský ý(Akko), na sy
nodě „u zdubu“
3 jeeden
z odpůrců
sv. Jana
Zlato
ústého,
jeho spisů
(proti
lakomství
a homilie
o uzdravení slepého Kristem) zachovaly se pouze
citáty u 'iheodoreta Cyrského, Leontia Byzant
s
]. rvn. Bard: nl;mr 306, Huf/er, No
menc01.13(l$n ,242.

počtem pět, od ompíl.
nova Gregorii
čilí selxta jak zvána též Collectio decreta
lium

vAntiramistél protivníci dialektiky Petra Ramusa
vantisemitismus jest souhrn sociálních snah, smě
řujících proti povýšenému postavení židovstva ve
společnosti lidské. Příčiny a-u v nyně ši dobé kotví
buďto v různosti náboženského vyzn ni (a. nábo

žensk '), buď v antagonismuplemenné

.e-pl

anebo moci
posléze
v neoprávněně
amenny),
hospodářské
židovstva
(a.h Spolitické
odář

ský). Židovstvo, děkujic liberalismu za svou eman
Antloqu
ia, biskupství
v círk.
pro ci aci sociální, politickou, jakož i za svůj hospo
vincii
Medellin,
zřiz. 1804;v 2Colombii,
211..,400katol
75 kněží,
80 kostelů a kapl'.
d řský blahobyt, využilo v době nekontlolované
Anti S LV Herodes. —2. (Avrar'frac)sv.,bl svobody živnostenské na ůsvitě liberálních idei
volné soutěže měrou bezohlednou a dovedlo za
skup pergamský v době, kdy sv. jan psal Apoka přispění liberální vědy inajatého tisku denního
iypsí, v níž 2'3 o něm zmiňu'eese slovy: „Ngezpapřel pojistiti si rozhodující vliv v politickém a hospo
jsi \iry mé anil ve dnech těch [v nichž ill Arditi dářském životě liberálního státu. Když však líbe
pas, svědekm
byl u vás,upglen rallsmus svýmuučením o rozmachu všeobecného
satan
bydlí.“ můjv
Dle věrný,
podáníbjbenžzabít
yl A. za Domicíána
vméděném rozžaveném byku. Mart. Rom. 11.dubna. blahobytu na základě svobodné hospodářské čin
Srvn. Acta S:., Aprilis 11.,3—5, Suh/, Zjevení sv. ností lidstvo zklamal a vyvolal ve svých násled
ana
J antla ticha (zvanou) tof!Ann,-návzu)zvala se v ře cích holestný hospodářsky úpadek středníchostavů
výrobních,
bylo zcela přirozeno,
cké cirkvi rvnt needěle
Hodu Božížm veliko re
eformách hospodářskych
vyskytlaže ses tužb
též ouoar
sn ia
nočním (na e Bílá neděle), již slavnost velikonoční poz
nitěm omezení nepřirozeného a neodůvod
v užším slova smysluk ončila (: octaaavaPaschae). něněhoo[niostaveni židovstva ve společnosti Ban
krot svobodářské soustavy hospodářské vyvolal
nedělí
Srvn. Ni,/!!:
a. ve všech kulturních zemich jakožto reakci
Někdy následující.
označován názve?n
tím i Kal
celý2tlýden po Bílé
Antiipater 1. vznešený a zámožný ldume'ec, prn proti židovsko- liberální porobě. Nejenom v ny
otcc Hcrodianského panovnického rodu; A cxannder nější době,
i ve všech dobách, kdy židov
jannaeus učinil jej místodržícím ídumejským
stvo na úkoralostatního občanstva osvojilo sí ne
2. syn před, otec Heroda Vel. — 3. nejstarší syn náležitou měrou zdroje blahobytu, vznikalo hnuti
antisemitické. již start římští spisovatelé uváději
Heroda —4.s
Vel. zvprvniho
od stesky proti plemeni židovskému, a tak shledá
pravcn.
njasonův,manželství,
vyslaný odpozději
] nathana
s olu s Numeniem k Lacedem
omnsk
aigmanům
( Mach. 1210.1422).— 5. biskup v

onštře v Arábii

váme mezi antmiseím
míty Cicerona,

Plinia, Tacita,

Horace zvláštními
aj.
lEape
pežové
ve náboženství
středověku kře
byli
nuceni
zá
ony
chrániti

kol.svatého
455—460,
odpůrce
Origenistů,
v řecké
cirkvi sťanske'hopřed zhoubným vlivem židovstva. 7vlášíní
za
ctěn;
.rp. obšírn
vyvrácení
(žávzí'ýérlutc)
spis'u, jejž naoobranu Ori
ngenovu sepsali Pamíilus zákony přikazovaly: Aby křesťané se Židy neby

dlíli, jejich hostin se nezůčastňovali, chlebů je ich
dále ..rppojednání
ípollínaristům
aaEusebius,
několik homilii.
Srvn.M1gnt proti
P. 0.1.
XXXV, 1763 nekvašených (macesů) ncpoživali, společnýchl zní
až 1796, Ballarini „Sylloge monum. ad mysteríum s nimi neměli, u nich nesloužili, židovsk' ch lékařů
conceptionis immacul. V. Deeiparae illustrandum“ kél čení nebrali a ženy křesťanské aby ětí židov
,

.,—

—-469,Hurter,Nomenc1310903),

ských neko'"1y.
přikázáno,
aby lŽldOV—
velebná
svátost
nebyla Rovněž
nesen abyioncm
nýmmvčtrt
skou, a potomci Židů aby nebyli přijímáni do řádu
Minoritů. Také v dřívějsim zákonodáárství arkou
ském bylo mnoho živlu antisemitskeho, poněvadž
vláda měla přesvědčeni, že národy krcsťanské
nutno chrániti před škodlivým vlivem židovstva.
V moderní době palčivá hospodářská krise vyvo
lala též otázku a-u a vznik této otázky také nej
lépe ukazuje, který a. jest odůvodněn a oprávněn.
káže v té příčině mnoho. Není radno své jednání
spravoovati a-í, aníž dopustiti, aby se proměnila žení dovolen a. plemenný, kte' hlásá nenáviděti
idy proto,Plemen
že jsouáSemily,
tedy příslušníky
jiného
plemene
ánzášt nresovnává
se suue'č
enim
v
nenávist.a. Zvláštním
dtruleiema. jest ídiosynkrasie.
Proiívou
jest sympat
>
křesťanským
a. piemennš
nelze schvalo
vati.
Rovněž aproto
není oprávněn
:: n boženský,
který
ntía ris K(Zxívwzamígh),e
město v Judsku (Sk. ap. nenávidí idy proto, že jsou jiného náboženství
Kefrv.Saba,
sevleroivých. od Joppe
antipendíum
anítepc
Obazmíněné druhy a-u jsou nekřesťanské, anoi ne
sv. 5mě. v yziku v Malec |Asii, pam.
29. dubna, srvn. Nil/c:, Kal.2 ], 147.

antipathíe, odpor, nelibost, uechut k osobám
nebo věcem,j ejíž příčina nebývá známa. Příčinu
a. hledatí sluší v soustavě nervové, někdy chorobné,
která nepatřičně dojatabbývá zjeveomsoby neebo
věci; je tedy a. rázu subjektivného. Patrno, že bývá
a. nezaviněna a že ji nelze snadno přemoci, zvláště
j-e-li soustava nervů chorobna; než pevnná vůle do

antiprobabíiismus v. prlobabíiismus.

iidsakě, a promtonejsou dovolen.
jinak se to má
s obránnyproti
a-c
národohospodářs
jenž vyplývá
antiquíty v archaeoloogae
z nutně
hospodářskéým,
nadvláděž
Antíquus
přijminčkterycha
ů,by se'm.éna
roze stva. Ho
ospodářská nadvláda Židů není již proto
znali
od pozdějších
mlad ích autorů utéhož
Vizkku.pr výše Abba a. a
as mo ernus. odůvodněna, poněvadž Židé se jí nedomohií tak
Též Bernardus, rodem paaině Compostel svou prací. jako vychytralým využitím slabosti
lan us, kaplan papeže innoccnce lil. zvaný, obdržel křesťanských národů na poli hospodářském. Židé
přijmí a.., aby se rozeznai od Bernarda, rodem pa znají jenom v'dělek lukrativní, neznají vsak vý
něla, kaplana lnnocence IV., zvaného též ompo dělku produktivního, práce jejich a podnikavosl
stellanus
po beneíiciu, jež v Com ostelle měl, nemá rázu ideálního, nýbrž jest motivována sobe
a jinakještě modernus či junior. aké sbírky ctvim a nese se za bezohledným výděikářstvím.
starší na rozdíl od pozdějších označovány názvem Že při takové snaze po výdělku za každou cenu
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nebývají \ždy šelřeny zásady zákona mravního, dovských peněžníků. (Koncem r. 1904 státní dluh
jem
Žíidé podléhají, dokazují celé řady.zjiště: Rakouska obnášel 927 milL K, z nichž platilo se
ročně 419 mill. K úroků.) Ovoce lopoíne a přičin
ných
odvodů,
jimiž židovští
podnikatelén
se
vetikčho
bohatstvi.
V pověstném
sou domohli
mpře livé práce občanstva má býti chhráněno před bur
sovm spekulací vychytraiych židovských peněž
líčení
ve
Vídni
ČOft'enheimovi,
stavěl dráhu
ze proti
vova Židu
do Č,ernovic
přiznaljenž
ži niků. b) Jest třeba, ab společenské vrstvy vrátily
dovský obhájce Neuda zásadu, kterou židovští se opět k životu na z sadách náboženských zalo
mu a k názoruk resťanskému, který v poctivé
podnikatelé se řídí,
v obhajovací řeči ženém
pravil: „koMorálou nestaví se železnice.“ V těch práci vidí hlavní zdroj blahobytu. Dokud živnost
zemích, kde rozpor mezi všeobecnou bídou a ne
lukrativní abude
sdtejn
ně ceněna
živnost pro
pokud
idee
liberálníjako
ochromovati
bu
smirným bohatstvím žldovstva jest příliš křiklavý, duktivní,
dou
zdravou soudnost křesfansk' ch národů, potud
otázka a-u nabývá ostrosti a pro' evuje se na
mnoze nepřípustnými násilnostmi. V akousku jsou Židé požívatí budou bezpečně tospodářské nad
vlády ve společnosti a zavdávati příčinu ke hnutí
to zejména
Haliča žldovstva.
hry které
úpí opod1867
hospo
iter atura: Vrba árodni
dářskou
nadvládoua
Ještěd
ne antisemitském
sebeochrana, Praha 1898. Dr. Nauru, Křesťanská
směli
v připadlo
Haliči vlastníctvír
avšak Židé
odr. hal::yvati2
1892
jím 43000pozemků,
seiských sociologie, 15130, 11. díl. D_r. Vychodil, Antisemi
ismusv„H1ídce“ 1900. Rataz-m,geryVolkswirtschafts
usedlostí a 680 veeikostatků, tak |“"že dnes téměř here Das judische Erwerbsl
Salma/t
6%., poďoídyv
Haliči
náleží Židů
kdežto
5 uden, Staatslexíkon 111,str. 52 ea enn. Dúhring,
rolníků
nádeničí
na pozemcuch,
iudcnfrage. und
E. a.
lidi,/mam! . Das
Judentum
gšmiykdysi
jejich vlastnictvím,
& přeceStejm
d! v Ha' Gegenwart
Zukuní
Rahh'ng,
Talmudin
li itvoři l],.,veškerého
obyvatelstva
obraz naskyíá se nám na těžce zkoušenem Sio jude, 6. vyd. 1883. Raltlmg, Die Wirtschaft der
guten _Iudšn und die Weltnot der Gegenwart 1892.
Znalec tamních poměrů Karel áKl.
11mm, Judenspiegei, 1883. Singer Die resse
haluje ve své knize„„SlovenskĚaS
(1905) und das Judentum, 1882. Berichí liber die Tatig
řáděníšplemene
idé !držíaelv Uhrách
700/„v
půdy buďsemitského
vlastní, bud' najat
zbý keit der Alliance ísraélite fůr 1874. E [.c/mmm,
vajícíchl 300!ojest pojištěn ještě veliky židovský
oil. Lehmann,
kapitál. Všecek obchodaaveiiký průmysl jest vý Die Jšuden einst und jetzt,
JudenBerlin,
in dieWie
bíirgerliche
ha,ft intritt
1888. der
óingzr,
en un derGesell
Anti
sadou židovskou. Hostince, trafiky, mýta, doprav Deer
semitismus, 1882. enhardt, Dle antisemitlsche
níctvi,
obchody
smíšené
istřilžní,
. Tamir, Der antike, mittelaiterlíche
kern, dřívím,
obilím,
m1ýny,p
pa obchod
írny atd obyt
'sou Bewegun ,
und moderne Antisemitis
Dá'llinger, Hei
napnegatmé
židovskŽL
roz led dentum und Judentum, ezno 18. ;
žmm výgptky
svt
seznáme LStačím
snadno,arnlý
jakvveliké
er Anti
semitismus, Berechtigung, Berlin 1889. Sli/le, Der
mnpožstvi
hodnot
v rukou
židov
ských
engeněžních
žních domů.
R. spočívá
1901 přiznal
bankovní
Kampf und
geggdie
en Juden,
das Juldenthum,
1893. Fra
Die
1393. WaIzrmwídDienk,
christ
dům othschiidův ve Vídni příjem z kapitálu Kirche
11.11.6594672 korun, tedy skoro tolik, co obnášejí iiche Schule und das Judentum, 1885 Starr,n Die
israeiiíische Bevóikerung der deutschen St'adte,
knihovně
zjištěné zdan
dluhy néobyvateeisíva
Ra
Urst Bismarck und der Antisemitismus, Wien
ouska. Veškeré
poze
vcelého
Rakousku
mají cenu 7700 millionů korun aveškeren pozem
1886. Bloc/z, 1Der naGtionale
m
Osterreich,
Wf, Z\vist und
udendie(injuden'
Oster
kovýúhrnem
majetekcenu
duchovenstvla
l šlechty
Čechách
měl
1 0m lkorun,
tak vžem
jeíek teích) 1883. Drumont, La France uive, 188.
slon Šlmuart Chamber/am Židé. Přeložil .Hora,
jediného židovského domu ve Vídni je šestkrát
větši,
nežli
pozemkový
majetek
české
šlech
Ecler Dr. id :zm'c'ek,
vskc zrcadlo.
řeiožil
ra, Pra.hDr.11;
Židé v zemích
převyšuje o 3416 mil korun cenu pozemkov ho J.PraHoar
majetku plodné půdy v Rakousku, na niž se živí českých, Ptaahaa11907.Hou/my, Žídév zednářstvua
13 millionů obyvatelstva rolnického. Roční čistý v revoluci PřeložilJ. Hora, Praha 1907.
RI.
Antlsslodorensis dio .v. Auxe
příjem domu _Rothschildova ze zmíněného majetku
Antlst Vincenc Justfc
n„O.P „.1iveValencii,
bonáši 438m ll. kor., kdežto roční civilní appanáž
t.,.rxp. „Annotationes'|n opuscula s. Vincenlií
panovnického rodu Habsburského páči se pouze
na 44 mill. korun. Vedle domu Rothschildova jest Ferreríi“, „Commentarla in universam logiccma ',
v Rakousku celá řada židovských bank, jejichž ,.,aTrtado de la conce cion de Nuestra Seňora“,
při my nejsou nikterak skrovny při nemozoiné
životopisy
sv.Gonzaleza.
Ludvika rtranda, Vincence Ferrer—
ského,
Petra
pr ci. žactva
Srovná-ii
dále značnéy
židov
ského
na se
středních
a vysoprocento
ých školách
se
antistes, „pasa-tmy, představený, název, jímž
zacívem obyvatelsha křesťanského, ozřejmi fakt,
nejen
biskupové,
nýbržl..)i kněží
a jáh
že žídovstvo povýšené své nynější stanovisko do označováni
nově (koncil antioch.
.1,34 kn
Později
vy
vede si svou intelligenci i na další dobu obhájiti. hrazen název ten biskupům, a zejména biskupům

V Německu
Meyeraelů:
navštěvuje
vyšší
školy dle
z kaastatistikyojwši.
ždýchl
ob
32 žcál
katoličtí, 55 protestantskych a 333tži dovští. Na
universitách rakouských studovalo r. 1893poměrně
k počtuoobyvatelstva pětkrát více židovských stu
dentů nežli křestanskych. Jakkoliv hospodářský a.
jest opodstatněn nutnou sebeobranou národů kře
stanských proti vyssáVání židovstvem, jest přece
třeba, aby otázkka a- u byla iuštěna cestou politi
ckých a sociálních oprav. Za tou příčinou je třeba:

římským.

antítakté, gnostická sekta 11. stol., uznávajic
princip dobra a p_rincipzla, učila, že mravní zákon
jest výplodem principu zlého, i žádala zůmysiné
jeho nedbám
antíthelsmus (árií-19369)znamená protiklad the
ismu (v. t. sl.). Vzhledem k dvěma otázkám, které
theismus o Bohu kladněmzodpovídá, totižl .o exi—
stencí (an siti, 2.0 bytosíi (quid sit), jest anti
theismus protikladem buď l.
ence Boha

a) Aby
ony společenské
poměry, si.),
vůbec,
a pak znamená
tolik tjako
athseísmus
ve
kte znemožněny
'ch lukrativní byly
výděl
a snadné obohacení
v obyčejné
ion-něma
ter iaísmu
(v.t (v.
sl.)t.

bez při bedliv
inlivé ěpráce
jest na
možným.
správa
tbuď a) delsmu s(v. t.
mělaby
dohlíželi
podniky Státní
akciové,
ban ské (essentiae),a
anebo jest 2. praotikaladlíěígnt
výměru bytostí
bož—
), jenž připouštěpekeliteistenci
Boha,
popírá (con
jeho
koovní, akteré
uskrovňovatl
se ve
sv 'ch
dajich,
se umožňují
výpůj
kouzbytečných
uvelikých v'i si
immanencYve
svět zachováváním
a rízením
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servatione et providentia), 7. čehož ovšem logicky (z. 1578 ve Vitemberku); Valentin Gentilis (sfalý
dospívá z negace činnosti (toů agere) k negaci b 
v eBern
1566) a Kalvin0\ým
španělský lékař
crvcd,
kte
rý nu
působením
r. 5Michal
vGe envč
za
t_ostí(tov esse), neb polytheismus (v.t
negace numcrickč jediností (unicitatis) b tossti živa upálen byl. — Všechny soustlavy3rationalistické
bozske', jíž jakožto specificky společnou di eren
ant sipolu
typusantitrlnitářskě.
v. typus.
cuje a individualisuje ve více podmětech, zacho sou
An
ivarív
Bar
r.
váva e dle svědectví porovnávací vědy nábožen
antivitalismus, materialistický názor () životu
ství
(v. Erg.
(,'/zr.Peš—d:,GD.ottesbegriff
Gott u. ótter, X.
tím41-42)
v. Maria
.
[ uach.
upo ůstro nem vitalismu rotivný, v. vitalís
mínku na původnziamonotheísmus v podřadění všech

jednomu„ deorum hominum
mque patri“ - neb c)p
theismus (v. t. sl.), výstřednímuplatňovánímaje
dinosti bytosti
božské ve smyslu jedine pod
staty (substantíae) byti vůbec. Pokud pantheísmus
a materialismus pod společným termínem mo
nissmu (ač materialismus jen v nevlastním toho
slovasmyslu) se souřaďují, jest antitheismus syno
nylaíll'llmomsm
esisv u. amplf

Anl ass, Antlasspfinzta , Antlasstaš mdilesin
dulgentíarum) ve staré n

nš'lzev

čtvrtku (v. t.,),Fpodobně včeštině

U)!

stery, vyzd.
AH,/lerKa121,234,

(u

neho

títného, lKsrltvihny

az„den
odpustků
v.“)
[,ssGlo
m449.

o
katrlltoěoaresta,
apoštolský vikariát v“Chile: 44085
Antoinerl. d' _lan Křt., doktor ráv, advokát

kace řečnlck.á
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Bruse1174
l).—
zPaveIGa
l..,Sj
u.
Lgoně,rp.
„Les
rěgles
du Droit brie
anon“
(Lyon
Antitrlnitáří (Protitrojičnici). Nazýva'í se tak v Lunevillc 1679, vstoupil do Tov. jež. 1693, byl
všichni bludaři, kteří křesťanský článek víry o Tro prof. filosofie a theologie , z. v on aMoussoyn
jici (o Bohu trojosobném) popírají a učí e(an 174
4,3 x;). „Theologia universa speculatlvaa et do ma—
osobnost \ Bohu; jmenovitě tak slují bludaři 11.a
(dilo 1723,
\'vníkajíctí
jasnosti
přesnosti,
ont
aMoussoon
potom
častěji avyd.,
nap vPa
111.stol. po Kr. Tito dělíise na dvě třídy a sice t_lca“
1. ebionitské A-ře, 2. Patrirepassíany čílí Modalísty
Otnino popírali po příklad Ebionítů božství Kri
pravice, že
byl pouhým
při
poovuštěltoliko,
že vn
ako v člověkem,
prorocích astaro
čas jakási tohoto
síla božíbludu
(óuvauzg1prebyva1a
azákonnich
působila.poPůvodcem
je heodotus
rodem z Byzance, po svém řemesle Koželuh zvaný,
který v pronásledování zapřel Krista, a kdyžj emu
to bylo vytýkáno, pravil k svému ospravedlnčnlí, že

říži
1742, v(Nancy
Ben. 18211gí9),
„ eologia
universa"
1726, ím 1747,
Pasov l.n7mra1is
1768, Ben 77,6 1,805 Avignon 1818, Miláln1834,

1835), knihal velmi oblíbená; Benedikt X1V. přede
psal ji za učebnici pro alumny Propagandy; rovněž
tak mnozi biskupové francouzští a italští ji zavedli
do svých semlnářů. Srvn. Hurltr, NomencL IV3
(1910), 1351—

Antoch z Hlolfenberka Zikmund,

_.

nezajŘřel Boha, zílc člověka, k otázce, kterého, od

větil pak
rista.založ
PapelžViktor
vyloučilTheodotazcírkve,
který
víRměěka
cřískou dosti četnou
stranu. Tito bluldařiobirali se velmi mnoho
ogeo
metríi, Aristotelovou filosofií alékařshim. Zavrho
vali staré pravidlo víry a hleděli své názory pouze
rozumem upevnlti a odůvodnltl. jako hlavy tohoto
bludu připomínají se Theodotus Penězoměnec a

n. \' Praze

508, bylvvletech 1534—154
3 prof na filosofiekě'

fakultě
v Praze,přeložil
z. 1552,spisy
byl horlivým
lutheranismu;
Ant. Corvplřlvržencem
(\. t.):
„Výklady na čtení nedělní“ (v Praze 1531, 1542),
„Rozjímání o umučení Krista Pána“ (t. 1541 a

1Antokolskíj
Marek,1843,rusk'
sochař
původu,
11.ve Vilnč
vz ělal
se na židovského
petrohrad
1902; z náboženských
Asklepiodot; onen připojil k učení svého mistra, ské akadomii i v cizině,
že pryyv Melchisedechovr se vyšší sila boží zie jeeho prací uvádíme: „Poslední vzdech Kristův na
kříži“ (1877), „H aav sv. Jana Křtitele na mise“
víla, nežli v Kristu,
který
pouze obrazem
Mel (1878)„, Kristus“ (náhrobní socha); některé práce
chisedechovým;
proto
jestby“elchisedech
rostřed-_
nikem mez:iBohcm a anděly; Kristtus to iko mezi
Bohem a lidmi, odkudž jeho stoupenci slouli Mel AcxŠeboreprodukovány v časopise „Nový ivot“
ehisedechianě. VA ntiochli učil tomuto bludu ta
Anttolínez jose, špan. malíř, u. v Seville 1639,
s. v Madriddě 1676; z maleb jeho vynikají: „Sv.
mnější
biskupkterý
Pavel byl
Samosatsk
ý (260—269)
tvrdě, Ántonín Pad“
„ . Maří Magdalena u vytržení"
že v ježíši,
způsobem
nadpřirozenýrrí
(v museu Prado v Madridě. Srvn. Mit/her, Ge
počat
a
z
panny
narozen,
přebýval
neosobný
rozum
víoyoc) Otců v. Za svůj buld
. 9. sesazen a
schichte d. bíld.
Malerei
Kíínll,tl409, :"ln'šme-b'uker, Allgem.
z církve vyobcován. 2. Patripassíane čilí Modalisté Lexikon
učili,
žezpůso
jest £edna(a
jednoosobná
v jistých
ech modi,
ugóownu) vbytost
čase sekterá
zje
vila a působí. Pokud jest od věčnosti, jest Otcem,
pokud se vtěllla, jest pro tento čas 5 nem; pokud
rozdává dary ammilosti k spasení nu ne, jest Du
chem sv. Meli teedy také trojici, ale niko 11v pod
statě božské založenou, než toliko vnější, založenou
na
vztazích
Boha kesvvyětua
člověku.
náleží
Nočtu
eSmymay,
te
vMalé
Asii v Sem
posledních
letech sdzruhe'hostoletie po Kr. působil. Jeho uč dník
Epizonus přenesl toto učení z Malé Asie do m,a
jak se zdá, za papeže Viktora. Žák Epigonův Klleo
menes stál za čaasů aepeže Ze rina (202_—
219v
v čele strany patripassranské; k 11 use při Žll
Sabe11ius, který byl rodem 7.Pentapole, ale v

Antonellíl. Jakub, kardinál-hhen tit. sv. A athy

a"státní
sekretář
nuS burra,
p07.dě'iiatilt
stečku církevního sitátu;

arie in Via

bv Římě. Pocházel

ze zámožných rodičů, které1 Pius 1x. do hraběcího
stavu povýšil, studoval na universitě římské Sa
pienze práva a stal se v 21. roce vsěku vhoě

doktorem obojího práva. PaagežeŘehořvXVI.spřijal
jej
stavu prelátského
11111“nepjrve
„ponente
de| do
buon,guvemo“
t j. areferenteml
při nejvyšším
státním soudním dvoře a assessorem ři kriminál
ním
soudě a potom \piostupně
deleg temOsvědči
(místo
držitelem)v0rvietč,
terb aMaccratě.
1V
se v Maceratě při vy uknutí revoluce r. 1831, kde
po prvé s Ludvíkem apoleonem, po ějším císa

rem Napoleonem 111.se srazil, byl od ehoře XVI.
půlšobíl,
se jeho úplně
nástupcem“ vlnáčelnictví
Vl.selkty do ministeria vnitra povolán a r. 1845pokladníkem
ímě astalsoustavu
vznikli zase podobní sektářl, wučlícijednoosvobnostl
poštolské,t.
.finančním
ministrem učiněn
vBohu, nenazývali se A-í, ale slouli Socínianí (ví7. klomoryl
15—84 a847).
R.
stal se kanovníkem
u sv.

za jáhna vysvěcen.
se
tto)
Unitáři, jejíchž
předchůdci
byli: Ludvík
etzerneb
v Kostní
1529.pro
omnohoženství
odpa nietra
ky, a1byl
jsa zaneprázdněn
ve svémKnězem
životě nestal
světskou
vený; _lan Denkc(s.1v Basileji 1528); _lan Campanus a politickou správou církevního státu. Nástupce

Antonello da Messina — Antonia

Obr. 208. Chrám jorusnlemský s hradem Antonín. (Pohled od severozápadu.)

Rehoře XVl. Pius IX. (1846—l878) vážil si A- ho, stus“ z r. 1465 (v londýnské národní galerii), „Ma
povýšil jej 1847 za kardinála-' áhna, jmenoval ej donna del Rosario“, triptychon z r. 1473 (v galerii
předsedou poradního zastupitelstva církevního st tu messinské), „Kristus na kříži mezi lotry“ 7.r. 1475
(Consulta di Stato) a učinil je
ředsedou laikál

ního ministerstva lO.března1É . A. musil brzo
své míst Mamianimu odevzdatí, stál jako
íekt papežských aláců apež, kterého revoluce
v Quirinálu obleh a, vérn po boku, řídil ve spo
jent s diplomaty, zejména s hrab. Spaurem, útěk
oGaety 25. listopadu 1848,vyjednával odtud ako

(v galerii antwerpské), „Sv. jeronym“ (vlondýnské
národní %lerii), „.Sv Šebbastíán (v galerii draž
ďanské),
oprsx téhožn.M.
světce "v aleríi
ústavu ve Frankfurtě
thlufíStaedelova
v „Atlg.
Lexikon der bildenden Kiinstler“1,567—572,M7:/I1er,
„Geschichte der Malereí“ 1,275 n. uther necení
A--a soko; spatřuje v něm eklektika, jenž napo
státní sekretář s vládami o obnovení pae eske' doboval nejdříve Nizozemce, potom krajany své,
lády, navrátil se s Piem lX. 12. dubna 1 50 do zvl. Mantegnu; ale uznává jeho vynikající techniku,
ima a zůstal státním sekretářem až do své smrti. v níž dovedně dovedl zužitkovati tajemstvi nizo
jeho jméno jest úzce spojeno s Piem IX. Mohl-li zemské malby olejové; jeho obrrazy vyznamená
církevní stát proti revoluci Piemontem vyvolanéa
se měkkym
emailoívítýmtleskem barvy.
Antonip
o.l:Anton
podporované zachovati nebo ne, je těžko říci. Byl vají
jedním
z nejobratně'
diplomatů
naší
však stantský,
více státníkem
neži ších
duch
mm. —
2. doby,
Mík ulá
Antont narozen
Samuel, 1669,
slovenský
prote
bylp tspisovatel
orcm na různých
.Maria, kardinál, u. 1698,z.01767,
ístech Slovenska,
šuperintendenrtem
pro
kanonistas,
církevní historik a orientalista; sp., učDeenýítulís,
q
áryšsko,
Spišsko a posleze
Gemersko,
1738. rukopise

zůstavilOpatrnostspravedlivych,

návodro

s. Evarístus gres byterís Romanls dtstrlbtuit“ (ilgm dičům k pobožnému vychováni íte
t.ek
1725), \'yd.
„ Athanasii
Alex.
interpretatio
psal
Antonia, bývalý hrad v erusalemě na severo
morum“
1.7)46),
„Sermones
s. Jacobi
ep. Nisíbení“
(t. 1756,(arménsky a latinsky), „Vetus missale Ro západním rohu pro story c rámové, sahající jižní
chodnts anou svou poněkud do redstně po
manum
nasticcum Lateranelngoe“—3.
(t. 1752.
rvn. hanů. Vystasvěn byl pod jménem Bay:; (: hrad
Ííurťer, mon
Nomencl.il12(1895),l
jan Karel
z Vclietri, doktor bohosloví a práv, od r. 1677 bi od ana Hyrkana kol. r 120 př. Kr. Herodes
skup ferentinský,zz.
' :.) „De regimine eccle roz ířil, opevnil a ozdobil jej a ku poctě tríumvira

si7aze3episcopalis“
1650, clericor
Ben. nm,m“ (Řím
]
M.
A. “"Míjašro
Skládala se
ze vys
čtyř
„De juri bus(Velletri
et oneribus
věžíAntonia
podoby nazval
hranolové
10 m rokých
25m
1699, Ben. 1716), „Dc tempore legali“ ( im 1660, jedna z nicch byla opatřena hlídkou, která Šposky

Ben. 1670, 1692), „lDe loco legah“ (Velletri l671, tovala důstojníkům podívanou na vše, co seodél
Ben. 1687, 1707). Srvn. Huf/er, Nomencl. iva, 629.
v předsíntch chrámovýchv Věžeébyly spojeny bu
Antonello da Messilna,4sicilský malíř, n. kol. dovami,
plnými nádhery.V
znich
byla síň,
kteréž používalo
se za síň jsedné
oudníz
či praetoríum.
1430 v"aMessině.,
vlivem <
svým
avývoj benátgkéhlo47.,9t
uměnídůležity
ranně renais
předu pak rozprostíral se čtyrhranný dvůr, kterýž
sančního, do něhož vnesl mnoho ze staronizozem byl dlážděn dlaždicemi z červeného mramoru a
ského tabulového malířství, pod jehož vlivem stál slul Lithostrotos či Gabbatha. Kolem dvoru toho
ne ochybně v době uměleckého svého vzdělání byly hradby a galerie, na něž bylo lze vystoupiti
eapoli (dle některých podnikl cestu do Nizo apo nich chodili. Zevně na straně severní a vý
zemská). Praco \al ve svém rodišti, v Benátkácha chodní, jakož i podél celé severni zdi chrámové
le lán.ě Z prací jeho uvádíme: „Žehnající Kri byly vykopány příkopy a naplněny vodou, tak že
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nebylo
do hradu
odjinud,a zlečpředsin
od zá adu,
kde by!přístupu
vchod hlavm
(vestibul)
po
hanské, odkudž vedly dvo'e schody nahoru do
hradu. Ve hradě tom b 1 ristus od Piláta dva
krát vyslýchán a koncčn vydán na smrt. Na zn
cenínách hradu bylo dříve obydlí pašovo, nynijest

kněze vysvěcen 1844, (působil s velikým úspěchem
jako
missionář,
doběllsobě
povstání
selského
lidu proti
šlechtězvlášt
r. 1846 získ
velikých
zá
sluh o zjednání okoje; později působil ve Slezsku
a Poznaňssku, k ež :. cholerou v
ře 1852.Zěet

ných jeho spisů, jichž Backer--S_ommervoge1 vypo
tam
státni„Umučení
vězení aastará
kasárna
Srvn. čiatáva93,
vkarrl,
oslaveni
Pánaturecká.
našeho Ježíše
szego“ (K
ra
1892, do ruSt
uvádíione:l
„Czystanie swiateczne
dla přel.
ludu
Krista “ 391 '9-.
Kaazimir Riedl $. ]. l1892), „Droga krzyžowa. Siedm
Antoniané 1 v. sv. Antonína Poust. řehol uwag o siedmu bolešcíach N.
aryi. Kwiateczki
nicí. —2.s
aantinomistickávkantonech missyjne. Przez Krzyi do nieba Wlaneczek
krzy
Bernu, Aarauea Curychu na poč. x1x. stol., zvaná žowy“ (Krakov 1893), „Groby Šwíetych Polskich
tak dle svého zakladatele Antonina Untemáhera ws omnlenle o šw. Kunegundzie, Žyvot bi. Jedrzej &
cjnž vydávajc se za slibeného Vykupitele, zavrho
80 011,iKrak
mgczenqika
I., Šv. Koleda
lzydor oracz,
le
lvalcírkev i stát a hlásal společenství majetku 1žen; gendy“
1884),T.„Žlohek,
dla dzieci“
sekta jim založená zanikla teprve r. 1
(Poznaň
1857, Václ.
KrakovM.
1890);
jeho missijni
Antonianus Antoniano) 1. Silvius, u. 1540 přel.
do češt.
Skalský
(v Prazekázání
1901,
,Homilet.
kníhovnv
sv.
í.).
Srvn.
dr.
F
Spa/“,IP
Karl
vŘimě, s. t. 1 3, působil jako prot. rhetoriky ve
Fcrraře, od papeže Pia “.W 1599 do Říma povolán Antonicwícz, ein Lebenshild (Vratislav 1875).
stal se sekretářem sv. Karla Bo.,r od 1563byl prof
Antonií degli, Pietro, hud. skladatel, 71.1645
literatury na Sapienze, 1567 vysv na kněze, 1599 v ologn i, :. kol. 1720, půsohi jako kapelník při
stal se kardinálem. Zúč_astnil se při sestavování chrámech bolognských; vyd.: h essa eSalmic con
římského katechismu i ři revisi hrevíře; :p. „Della certati a 3 vocl“ (Bologna 67,0)„ esse concer

t1607), „Motettt sacri a voce sola“
educazione
cristianav nelmiigliuolli“
1583, (t.
potom
častovvd.y
ladu(Veron
1888). Srov.
tate1697
a 3)voc_i“(
l—Iurter, Nomencl.

lvu-“n
(1907 re612—613.— 2.13an

O. Praed., převor kl. v rodném svém městě Nym

Antonijarus. _Antonín (v. t.).
Antonín (Antonius) sv., mě. v Africe kol. r.
900. M tRo0m. 23. zář'.

vegác,z.1588,
obira1
studiemi Uravia
atristickýtmi
vlivem
učitele svého
jindř.seVermolana
(v. t.),
Antonín
(Antonius)
sv.. 14.
mč.
s Bassem.
Mart. Rom
únovr Alexandrii,
vydal některé (z části již Gravíem k tisku prípra spolu
vene) spisy ehoře kyssenskeho („D. Gregorii
Antonin (Antonij) Amfiteatrov, vynikajicitheo
Nissení de creatione hominis liber, supplementum
log rus ký, u. 1815, studoval v kalužském duchov
Hexahemeron
Magni
interprlete
nysio
Romano Basilii
exiguo“,
Kolínfratris
1537),
Paul ina Dío
N0 ním učilišti a semináři, potom \: kyjevské duchovní
lanskeho („D. Paulíní Nolani quotquot extant opera akademii, 1840vvs upil do stavu mníšsk o, pů
omnia partím soluta oratinne, partim carmine con sobil
na duchovníchuučilištich
kyjevských,1845
stal
se rektorem
semináře kyjevského,
1851 rektorem
scripta, D. Henrici Gravii studio atque industría kyjevské
duchovní akademie,!1858 biskupem čigirin
ex
vetustissimis560
exemplgribus
restituta („Epistolarum
et argumentis s k,ým 1859 smolenským, 1866 kazaňským; 1867
illustrata“,
jeronyma
D. Hieronymi decas l.,sab Henrico Gravio, prlore znamenán
důstojcnstvím
arcibiskupa,
.
Yuri;
„Dogmatičeskoe
hogoslovie
pravoslavnoj-katho
quondam suo recensita et notis illustrata, in usum českoj
vostočnoj cerkvi s prísovokupleniem obščago
gymnasii Neomagensis“ , Antverpy 1568). Srvn. vvedenija v kurs bo oslovskich nauk“ (Kyjev 1848,
l—lurlzrl. c. 293—
5.
vyd.
Moskva
185),
esědy
selskago
svjaščen
Antonides Theodor, kalvinský theolog hol
landský na poč. XVlll. stol., vydal několik exege

nika sprichožanami“ (Petrohrad 1849,6.\

va

tickýchsspisů: „Schrittmatijíe verklarin e ouer den jevě1866), „Pastyrskoe bogoslovie“ (Kyišw 1851),
„Sobranie slov, 9ovorennvch v Kievo cčge_rskoj
eersten (Leeuwarden
en tweeden 1693
endbarief
van „Schriftmatlge
etri en
judas“
697),
lavrě“ (Kyjev
SrvnnárBog. mc.
verklaringe ouer en
emelenen Sendbriet van Walmart Nomenc
Antonin a s. An
gnel 0,0 .Carm., Portugalec, ..rp
den Apostel jacobus“ (t. 1699), ,Bcdenkin ensvor „Director dos directores para o overno das almas“
(Lissabon
1738).
Srvn.
Huf-ler, omencl. IV“ (1910),
gestelt ter nader verklaring van't boek
“(t.
703 mystický
knihyt'áohmy)
nie1 sv.výklad vCir
nyn Constantine)
Antonin (Antonius) s v., mě. v Ankyře zajuliana
v Numidll za Valermíána, Mart. om. 29. (neb
Apostaty,
spolu
se
sv.
Melasippem. Mart. Rom. 7.
dubna. Srvn
cz.—$: Aprrílis 111,754. — 2.

mě. v Nikomedíi za Diokleciána. Mart.
. listOpadu
Antonín ab Annuntiatione O. _Carm.,u. v Esca
4. května. Srvn. Acta S:. Malus l, 464. — 3. sv.
mě. v Lyon
am. 2. čna, v, Photinus
—4.sv. loně v Kastilii, :. 1714, .rp. „Dísceptatio mystica de
oratione ct contemplatione“(A1cala 168_3),„Quod
mč., pam 4 na, v. "lriphonial — 5. Brres libeta theologica, mystica et moralía animaruum di
cie, bl.,
0 Praed.,
1407,S:.z. Oct.
1507 ve[
pam.
27. října.
Srvn. „.Acta
11,Ferraře,
4.08 —
rvn. Har/er,
Nomencl l
et contessariis\)aerutillia“985
(Madrid 1712).
6. z Florence, bl., vdova, po smrti manželově rectoribus

Antonín (Antonius) sv., kněz a mě. vAn tiochii

třetího
řádu sv.
a potom za Diokleciána. Mart. Rom. 9. ledna. Srvn Kulda,
kvstoupila
radě sv.dojana
Kapistrana
doFrantiška,
řádu
1472. za blahosl. prohláš.

7. Orleánská

1847, pam s11. břez

(de Aurelia), zrodu královského,

Cirk. rok ],

Antonin (Antoninus)

v,. mě. v Apamejl

zakladatelka kon regace sv. Marie Kalvarske a v S rii, snad za Antonina Pisa; uctíván v Pamiersu
sv. Scholastiky.ž 18 po 18 let v řeholi a z. v po
ve rancii,
jeho
v Palcncii
ve s.
Španělsku;
Mart.
Rom. ostatky
2.1
„Pamiae
m Gallia
Antonini
včstitsvčtice 1618.
martyris, cujus rzealíquíae'
m ecclesia Palentína magna
onle Marie v.sPredálová joseta, jakož veneratione asservantur. “
ičAl.n
:oAlžbětinky“

Antoniewicz Kare

8.1., znamenitý missionář

ntonín z Arandyr
Frr., .r). „La Verdadera
a kazatel polský, u 1807, stud. ráva,
tom ho
dela Tic
como
1530" (Alcala
1531,abSancta
1063, 1587,
Tol estava
01537el
spodařil na statku po rodičích zdgděnemp;opo smrti descrlipcion
manželky idítek vstoupil 1839 do Tov. jež., na 1545), „Loores del dignissimo iugar del Monte Cal
Český slovník bohovědný l
32
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Antonín z Asti -— Antonín Dadinus ab Alteserra

vario,y en
queenseel“relata ltodo lo que N. S. ]. Christo
hlzo
dixó

Antonin : Asti (d Astl, Asiesanus)

0. Min1.,

rvn. Hartan
isntrod.
in C. ]. Nomencl.
(3.5
162,1131(1906) 771, Laurin,

Antonín Antonius) sv.,1mě. v Caesarei Pa

u. v Asti, z cca 1330, .rp. „Sum ade casíbus con lestinské
scientíae“ („Astesana“, „Asien m“); spis tento ti

Rom. 13. listopad

ntonín (Mart.R
(Ánhtorninus)
hoch,sanctorum
uctívaný
v Capue
.3.z sřv.mč.,
„Capuae
štén
1472brzo
a j) ponvynalezení
i
eží mezi tisku
nejr šířesŠtrassburku
vnějšíp rvotíísky.1469, martyrum Aristaei epíscopi elt Antonini puer1“), ne
poeh lmě totožný se sv. Antonínem Apamejským
Antoinínd'
Alubeter're(Albaterranensls)0.
.,
vupsto
ldo nřádu
kapuc. provincie tours ké Cap.
1,642
Anton in de Carlenis 0. $. D., d. 1 Neapol,e
půsohpiljako kazatel a lektor theologie, :). „L'adveau
upurga atoire, signé par un ministre, et ce qu11
koadjutor
arcibiskupa
Ondřeje,
1449
jeho
nástupce,
1460amalfského
.r).výklad ke
čtyrem od
knihám
aChrist
accordé
lap réal(lPoitier
íté duscor_ps). de jesus sentenci. Srvn.zHurter, »Nomencl.“1,9%
danstouchant
l'eucharistíe“

Antonín
(Antonius)A
sis(AntoniusAugu
orcib.
úpravu
Gra
stino)
Zpšvuněl
biskup iv586
1enudĚustini
,skal
po tea
v Tarra
tianova „Dekretu“ \'ellíkých zzÍŽtsluhvýbornou disser
tací „De emendatione Gratiani díalogorum libri
duo“, kterou dokončil r. 1582, tedy v době, kdy
římské authentlcké vydání „Dekretu“ již \'yšl.,
načež srovnav vydání římské, přl ojil ke zmíněné
dissertaci své \hodne dodatky (a ditiones), onačež
v Tarraconrě
takto
rozšířena vyšla dissertacen taeačastějí.
tiskem 0Mimo
prvé
to v Leridě r. 1576
vyšlyp též„ ntdíquaeCollectiones
Decr etalium cum Ant Au
ugustini, eppí llerdensls,

Antonin,básně
dle některých
\šak
adressát
„Antonií spisovmatel,spíše
car
adversus
gen

“(Mzgnc PL. V, 261—282m);e
autorem básně

twjest 3r&pochybně Paulinus ?.Noly. Srvn. Bankn
ŽěW

Antonin a Conceptione v. A. Siensk'.
Antonin
Contius
prof
práva
kanon(Antonius)
na univ. hour
esské (le(z.Clonte),
1577) vydal
„cDeretum “ Gratlanovo

v

ařižl r. 1556 a 1570,

kteréžto vydání je totožno s vydáním antverpským
r. 1570, jelikož knihkupec pařížský Jacobus du
Puyssk(Puteano), jemuž Coutius práci svou již roku

1556
oda,evzd1 poslaly ido Belgie, kdež
notís“
1609vtPaříži)n
ín
C. ].(n ě; tr.
r.,62
71,105n Srvn. Laurin, lntrod. opatřena $nolvýmtitulem a vytíšt na u Krištofa Plan—
(bez glo
AntoninzstAzarude Azaro, Azarío)0. 7'raed., tina
připojil
.
žil cca 1314, výborný kazatel, :p. „Sermones mo

Vtommto vydhániantverpském

textu Dekretu hojně poznámky,
označív pramen jednotlivých autorit čili uvedených
rales in evan elia dominicalia“ (Kolín 1482. Paříž míst s udáním času, z něhož pocházejí, při čemž
1515). rSvn
urtzr, Nomen IP
(l1906 495
lzároveň vmnohých autoritách, zejména těch, kteréž

byly přip
psányppalpežům prvních stolet,ai vt.
Antonin Baldínuccl v.Ba1ldilcnucei.)
Antonin z Baloccal eBao ho) 0. S. Franc., tíkace.
dekretálkách
lži- sidorolvých
a odhalilmnohé
falsí
Mimot
řijal do poznal
svvého vnydái

vytuikasjicí
Orovicetč;
:p. „De vir
“(L kazatel,
yon 15042,Ben_<0505,
„Quadragessimale

opravy Ant. Demochareso:

(v t.) a o ravíl na

dlí:l3121
4mirabillbus tidei chrlstianae excellentiis“
(Bcn.192),
„De 112excellšentiís
sacramenti
síonisu
(Moden
491), „De 11 consiliís
circacontes
salu

četných místech Karla du oulina. A. . opaatřil
též auctoritates Decreti, i s Pa leami, číslicemi,
kterážto numerace od učenců všeobecné byla při

„iChronicon Montis Oliveti 1318—1451“, vydal

ínszkrípce autorit pojal do textu autorit samých,
je spolu s kánony očisloval. nebo sama summaría

jata, ač není úplně vad prosta, ježto buď některé
tem peccatoris“1.(t
1492). Harm, Nomencl. ll)i
(19%,
5.
číslem
označiti
opominul,
zařadív
je do&
Gratíani,
nebo
zase dieta
Gratiani
Antonin Bargský (Bargensis), Olív., z. 1452, t.autoritydicta

Ilan
d.M lis
lugano
NomencL
(1906 ve Florenci 1901.Srvn. Hurter, autorit číslicí označil, nebo více míst 2 téhož autora

různýc
ch autorů
vzatýeh
jediným
číslem po
Antonsín
z Benátek,
de Venetla
0. baai zen.al
Mimo
to vydal
A. C.
v Antverpách
r.
Min.
s,. :).
„Giardino Antonius
Serafíco hístoríco
tecundo
di fíoribe írutti di \irtů, ízelo e di santita nelli 1570 „E istolae decretales Ss. Pontifícum a Gre
.,collectae“ pojav tu do textu Dekretálek,
tre Ordinlsistituti dal gran patriarca de Poveri dí
'. tiskeem, i t. 7.. partes decisas, kteréžto
s.
France
0“
(B
e
endaríum1
Fran
jednání Antonius Au stinl (Compilat. antiquae,
eiscanum“s (1721). Sní-vn.Hurler,l 3(1910,
AntoninzBitonta(Bituntí nus)O. Min..theolog praet. ad Gregorium III.) kárá pro nebezpečí, že
a vynikající kazatel, přednášel bohosloví ve Ferrare interpolace t mohou býti s textem snadno zamě
Bologni a Manto vě, :. 1459,: „Expositio mvstica
něny.
Srvn.K-Rechts
aurin,squellen,
lntrod. in1C. ].C ,str. 437
n., 62,
Till.
evangeliorumdominícalíum“(Bergam1496), „Q ae Schmi,dzr

(Ben
94,1500
1516,15,38
15881541,
1569),
stioues in
epistolas
et evangelia
quŠdragesímalía“

Antonin z Cordovy (Cordubensis) O S. Franc.,

157
87, .r). „Commentaria m 4 libros sentcntiarum“
(Compl. 1569), „Quaestíouarium theologie um sive
sllva casuum conscientiae“ (Toe
oeldo 1578.1ngolstadt
1593, Ben
), „Arma fídei sive loca communia
omenc c.l 11“ (11116),
et tundamenta g_eneralíaad omnes haereticos con
Antonin z Burgosu (de Burgos), kanonista, vinceudos de suis erroribus, _quaeapud ipsos etiam
indubítata
sunt,
tideí
principiis“
(Compl. 1562),„De
„. 1450 v Salamance, rot. v Paduee, potom po
„Annotationes ín DomSo
let v Bologni, od Lva .povolán do Říma jakožto índul entiis“ (t.
referendař obojí Signatury, z. 1525,.r; kommentáře tum c rationc tegendi et dete endi seeretum“ (t.
k některým titulům dekre.tá1ů Srí/.n Hurtar,1\'o
l.'.)53)
Srvn.z „,ln'ltf
Nomenel.lšlatl
mencl.115(l906, 133
Antonín
Creventa.
a(de Creveut)907) SZR
B, vyd.
Antonin (Antonius) z Butria, (de Butrío ,de Bernarda arcijáhna compostellského starš. „Lectura
Budrio) na universitě bologňské professor prášil aurea
supra 1.1.decretalium s výkladem (1516)
Srvn.llurter,Nomencl.113(1906),2481.349
kanoon (. 40
08),
vv„ydal ommentaria
in vMiláně
51
Decretalium“,
(tiskemv
mě 1473, 1474,
Antonin (Antonius) Dadinus ab Alteserra
i).z zkteré hožto komme táře pořízena též (Hauteserre), professor práva knnon. naaunlv. tou
louskě \el-raníí(z.1682),napsal výtečný kommentář
s um m aría
ekre ke Klementinkkzám „Commentarii in libros Clemen
tálkách
(c. 5.některých
X. 1.2.3. ckapitoll v2i;)iehořovy'ch
aktéž D
„Com
mentaria in Sextum“ (CtískemlvBena 1499 a 1575). tinarum“,- ed Paris 1680. (Sc/talit, Geschichte der
„Sermones dorninlcales" (Štrassbtqun11495, Ben
1499), „Sermones (59) in omnes epistolas quadra
esimales seu de vítiis" (Ben. 14 ). Srvn. Hra-ler,
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Antonín Democlíares —-Antonin, bísk. jerusalemský

fu
in C. ]. C.,/str.

theologíac moralis nebo také
uris pontílfjlcií et
caesareí
vyd. etr Balle
Antonin (Antonius) Demochares (de
ou rona
174.summa“
4 T.f f(nejlépe
;
Confessionale
(teento Ve
ná
ch y), professor bohosloví na Sorbonně v Paříží (z.
mají tři díla 11—
—ova,t edno
pův
vodné eruditíone,
latinské:
Summulaconfessorum,
žz
ěDe
1574), získal si zásluh o zlepšené vydání „Dekretu“ zev
Gratianova zejména tím,že při mistech od Gra
více
nežli dvacetkrát
lat
directione,
instructione vsíínplisciutnconfessorum,
jež
stina,
Ambro 'ménejm
a . uautdorů,
dených,
též Augu
název a šestkrát v italském jazykusvytištěno bylo; a dvě
tíana prostě
na udal
příklad
mivodně
vlašská,
totiž:
Specchio
di
coscienza
a
knihy
autorovyc
s
přlgmjeřttítnt
č
ísla
knih
a
kapitol,
čímž inscriptíones
ecretí t. . udání pramenů,
edícinatdell'
Tractatus
sacerdotalís
de
tí,s deaníma);
divinís 4.officíís
et eorum
admini
zdokonalený,- připojil též k Dekretu dvojí index, sacramen
kánonů & věcí, a na pokraji Dekretu připojil svá stratione (Strassb. 1488); 5T.rialog1._íssuper evan
Par atitla, t. j. stručný ohsalt jednotlivých oddílů gello de duobus díscípulís euntibus' m Emaus (Flo
textu a jeho glossy
rom
mě toho u ozorníl na rentía 1680), a jiné ještě spisy latinské a vlašské
fheologica seu iuris pon
mnohé chyb
,jejž na éetnych mistech V uvedeném díle „Summa
mma" upozornil A. na ruzne
opravil
a to opraveny a upraven_y „Dekret“ tiíícíí et caesarei Sum
vydal" v Pařiži r. 1547 a oě
155 v Lyoně,
přípojív k tomuto vydání ješt Gratlanův životopis, věci v Gratianové „“Dekretu ež potřebují 1op.ravy
Hurlcr, aNomnencl.ll“
(1686),95
seznam au oru v Dekretu“ citovaných a pře
ehled Srvn.
Antonin
sO. Carm.
v Mantgově,1z. 1478,
„“.Dekretu 'loto vydání vyšlo znovu v Paříži roku od 1457 visitáator,sdefl nítor a prokurátor při kurií,
1561. Srvn. Schultz, Die Gesch. d. Quellen, 1. str.
en vikář, 1475 praefekt řádu; zasazoval se
zvlášt o povznesení zpěvu chórového a o opravu
11;6r1.
111.1, str. 555; l (170er lntroductío ln C.PJ
chórových
sAntonin (Antoni) od sv. Ducha, trínitářpolský, Antonín a Goritia O. Cap., výborný řeholník,
jejž Pius Vl. na své cestě do Vídně laskavě přijal,
:p. Zró dlo dla wszystkich spragnionych . .

Quellen, 11.534; Laur1'7l,lntr0d.

p-A

1784- :.) „Epitome theologiae canonico-moralis

mleniamí
etc. “cudowv
(Lv nelmi6task nieprzebranych stru
Marya Panna

2331tabulís omnes materías practicas exhíbens, con
Antonin (Antonij)1Dymskij, sv. rus., „. 1206
examainatornm
necnon examinandorum
usíbus accomodat
“(1795, častějivyd
napr.an
v Nov orodě, postřížen na mnicha igumentem Var fessaríorutn,
ž1821, 1825,1829,1837). Srvn/hutar,
laanteín Cltutynským, poslán od něho o Ktple 1805,Paříž

po návratu stal se po jeho smrti
12později blíž Tíchvína zal. kl.

Nomencl.
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Antonin (světsk5ým4
jménem Alexander Granov
ymský, skij),
u. 1865, pravosL bísku narvský, vikář epar

Antonín de Fantlss, u. v Trevisu doktor medi chie petrohradské, .rp. „Kntga proroka Barucha“
(Petrohrad 1902), „Kíevo-lPodolskaja Uspenskaja
sobornajan cerkov“th(Kyjev
.)
ikos189gruzínský,
vynikající
gruuzínskýnspisovattel XVlll. století, 11.17202 roodu
knížecího, 1739 vstoupil do stavu mnišského, 1744
stal se „katholikeín“ církve gruzínské, 1755 přijal
Anton in sv. (Antonius, nebo Antonoínus, takto víru katolickou, í byl důs
ustojenství svého zbaven,
pro svouflorenc
malou ostavu
nazlývany
ý) 71. .Pr.,
biskup
(r. 446—459),
rooku arci
1389 odebral se do Ruska, přestoupil k pravoslaví, 1757
ve Florencii, byl synem florelnckého notáře Pie stal se arcibiskupem vladimirskýín, 1762 vrátil se
do vlastí, :. 1788, řeložíl celou řadu spisů litur
rozzího,
vstoupil
rádu dominikánského,
pro
svou
zbožnost
staldose rpřevorem
v několíka klá
bohoslovnych,
a historických
štcřích, působil všude pro zavedení přísnější ob áických,
o gruzinštiny
a sepsalfilosofických
i několik děl
původních.
—.84
servance bl. jana Dominici, vynikal jako kazatel a Srvn. Palmícn', Nomcnc ,
AntonínHonoratus(Antonínus Honoratus),
zpovědník, _pro svou moudrost ve správě církevní

„Tabula generalis scotícae subtílitatís“ (Lyon 53
cíny, učený znalec a obhájce fllosofíe Scotovy; g;.
„Commentaria í
ententiarum;4 (t. 1530
„Speculum
spiritluale
rationale“
urtzr, NomenL
1131
1 (Ben. 6). Srvn

bykimě
jako povolán
převor uk sezením
Panny Marie
Minerva
Roty sopra
a ku poradám
Sllělllllěflorentského, na němž se o sjednocení Řeků
s církví rok0\alo.
snkočení tohoto sněmu pů
sobil jako generální vikář toskánské kongregac, ke
které všechny kláštery přísnější ohservance l v ím
sku a Neapolsku náležely, pro opravu k ášterní a

biskup
v Constantine
v Africe
potešný
líst
jakémusi
Arkadiovi,
jemužkol.'437,
za pron£.sledování
Geiseríchova těžce bylo trp éti ' vyd.M z'gncP. -,
567n lSrvn. I,Iurtzr Noťnenclďa 1,903)436.

AntonínChrapov
(Antonij)ij, světs
ským jménemnaAlekséj
lvanovič
u. 1863,studoval
petro
hradské duchovní aikademii,byl rektorem moskevské
a kazaňské duchovní akadetníe, 1902stal se bisku

byl po jedné vislllaci, r_neškaše právě v ímě, od pem volyňskýtn a žítomírským: jest houževnatým
papeže Eugengl1446
arctútěkem,
iskupempotom
llorenckým
jmenován.
A. tlač/ěl
lnej rve
zdrá zastáncem pravoslaví; :p. „Psichologíéeskíja dan

háním této důslojnosií njiti, ale hrozbou klatby za
strašen, přijal ji konečn jako arcibiskup žil
skrov ně jako mnich; pracoval o nápravu svého
duchovenstva, byl otccern své díecese, jmenovitě
za moru a hladu r. 1448 a po velikém z ětřesení
r. 1453. Papež Eugen lV zavolal jej do íma, aby
od něho svátostmí nemocných si posloužítí dal, a
v jeho rukou zemřee.l Papež Mikuláš V. propustil
jej nerad z iína a zakázal římským soudům pří
jíínaíi odvolání od rozhodnutí A-ových. Roku 1455
14 58 byl vyslancem svého rodiště do Ríma, aby
pa ežům Kalixtovi 111.a lio0\i ll. k jejich volbě
přl. Zemtel 2. května 1459 a papež Hadrián Vl.

nyjav

polzu svobody voli í nravstvennoj otvět

stvenností“
Vydállllčl
1888),
„ re
voscho
dstvo (Petr.
pravoslavija 2 nad
erlí'lem
papízma

v ego ízloženíi V1. Solovjevym“ l(lt.e1890), „Bcsčdy

oBrevoschodstvě pravoslavnagqrponimanijaEvan

gelna1sravnítclno s učeniem L
vy
t. 1891),„Nravstvennaja idea dogmataPresv. roicy“
.vyd. Kazaa(t.
ň 1900),
1898), "Vozčtenij
po nravstvennaja
pastyrskomu
bogosloviju“
mož-nali
A_

žízn bez christianskoj revligzii'm'
(Kazaň 1897), „Zna
čeníe mo_1itvy dlja pasíyrja cerkvvi“ (t. 1


mim,
brané salsyeA-owggšlg 1900 vKazani. Srvn. Pael—

prolLlásilm
jej r. 1523 za svatého. Mart Rom. 2.a s nltloníntsv. mč., jeden z 26 mučedníků japon—
kvtně .A. jest plodným učeným spisovatelem; kých
jeho díla8jsou: ].
ahíston alís n. Chronicon, Antonín (Antoninus), biskup jerusalemský

oSsv. azdititulech; u2mSunnna theologica n. Summa kol. 190, vynikal svatosti život a.

.
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Antonin a s. ]. Bapt. — Antonín Ondřej

Proverbiorum" (30 sv. 1685—1700). Srvn. Huf/er,
Baptista
O. Carm
71. Nomencl.lV3(19134.
v Antonin
Burgosu, & ságoannezl
6
svazek sbírky
„Cursus
Antonin řečenýUMelissa, řecký mnich Xi. stol.,
nazvaný tak dle spisu sveho, jenž jest snůškou
tců í spisovatelů protan
onin & s. g_ijlosephž3
O. Carm., Španěl, proku výroků Písma sv., sv. Otc
rátor svého řáduv Řimč, :p. „Corn
mpendium salma
nich
0 ruzných naukách rnravoluky; řec. text s lat.
ticense univers e theolo iae moralis quaestiones
vydal jan
Konrad
Gesner
lat. pře
lad pořídil
Ribitte
l5t'0, 1546,
otišt. nový
v Mignl.
PG.
complectens“ ( 1m1779,
Bassano 1789, Bar Eřekl.
Nomencl
theoL r.'olle\g'il(lg
Salmalicb“8(Lyon 1704). Srvn. Hurter,

ceelonna 1817, Ben. 1789, Pwampeluna 1791). Srvn.

Harte/, Nomencl. lil2 (1895),1

XXXVI, 665—1244. Sr vn. Kamane/1572 464, 600.

CAntonin z Melissy 0. Min., kol. 1707, :p. do

orum“S.rvn. M1rler,N0menC1
kAntonin
(AH'luHHH'b)archlmandríta
ruský, svět
ým jménem
Andre“ ivanovič Kapustin,
71.
z in
let a1213—1500
Anton
s. Micha elek Waddingolvřmgsz
O. klin., z.1 ,„Annales
]).„
1817, vstoupil do stavu mnišského 1845 a posvěcen Rtůky
techesís
theologica' 1nApocalypsin joannisi mysticis
na
kněz
z
e,
1850"jmenován
s
rávcemru
ského
ko
stela v Athenách , 1853 povvešen na archimandritu, et tropologícís
exculta conceptibus"0 (Pař 16 ).
Srvn. Hurler,Nomene1.1113(1907),1
půzsobílvCařihradě,
potom od 1865v
J)., ropovčdničesk
krugv-_|
po
Antonin
Mikuláš,
Anmtoncius
Nicolaus, sevillský;
„. v Se
ville
1617, stud
v Sala
kanovník
rusalemě; prazdnikov Čerkvi,
%
dvlžnych
soderžaš i_jeíslova 1 král F|hp1V vyslal jej v|“důležitých věcech do Říma
; :. 1,11684
vynikající lit. historik špan., svelíkou
besedy
na
čvoskresni'iedn“
(28V
2. v Mosk č1868), „ hrístianskijvadlrevnosteivGrecii“,
pílí
sestavil
díla:
„Bíblíoth
eca
hispana
vetus,
com—
Petrohrad 1854); zápisky z cest na Athos a do
plectens
qui ab(vyd.p
Octmiano oAugu
usquescriptores
ad a. ]" omnes,
ilorueíunt“
smrti
ithynile a na187—1
Sinaj v časopise
„Trud hrist.
Kij. grad“
1860—1863,
casop.
ten.“ sto
Aguirre
v imě 1696),
„Bibliothgcaš
nova sive
hisspanorum
sc iptorum,
quia hoispana
1500
1862—1863, Odrevnich christiansklich nadpisjach kard.
v Athinach“
(Peztrohrad
1874),. „P
oRu
melíi“
(t. 1879,2
sv. 1886)a
non.ŠHDmrlrrgvrkii,
1V3(191ln(_>titi7a4(ím 1672). Srvnb Har/zr,
ad 1672 tloruere,
„Načalnikrurs. duch. míssii v ierusahmé archim. A." Nomencl.
Antonin (Antonius) 7Milánský,sv. ,bískup. Mart.
(Petrohrad 1904). rvn Palmi',er1 Nomenc.l l, 80.
Antonín (Antonij, světským jménem Alexandr Rom. . řijna: „Mediolani s. Antonini Episcopi et

Contessorís“.
ntonín mnich, žák sv. Řehoře Chozebíty,
Nikolajevič
Koržavnn.
u. 1858,
biskup tobolskiý,
magistr
moskevské
duchovní
akadeinie,rp.
„Uče
(stoleti VII.), jehož život sepsal; otištěno v A„na
Srvn. Hurter, Nomencl.
ob opravdanii
knigam
ljuterannž
(Tambov
1%6),po „5 rnboličeskim
kcen
v knígě
psalmov,
ich 1ectaoldlanVll(1888.)
13 (1903), 6

Antonín mnich, žák Simeona Stylity,
jehož
Antonin Antonij) Krasnocholmsk1,js
život
sepsal
otíšt. Nomencl.
v Acia S:.P Januariusgr
268).
Srvn.(lat.
Harrar,
(1903),4
zvaný tak
po založeném
města
Běžecka;
z.1 1. jím r. 1461 k ášteře blíž až

proischoždeníe i značeníe“ (Moskva 1887).v

Antonin (Antonius) sv., přijmímCauleas,
t_rrllarchaktplský

od 888, .;..895

Antonin (Antoni) z Napahanic, vynikajici
theo
pla log polskv, n. 1497,z 1562 professor na akademii

krakovskě, později dv. kaplan Zikmunda Augusta,

Mart. Rom.

proti ksíužki
šířícímu
se protestantismu
:p. „Enchiridion
reczne
o nauce chrzešcjanskiej,
czego
1'1V. Aeliusizja.
uh"Aintoaišine
Lebrije (de Lebrixa, Ne t.j.

sie chrzescjanski czlow.ek dzícržeé ma ezasu ni

Antonin». v(Antornlilj)lLeochnlovskij,
sv. rus., pou níejszego“ (Krakov 1558), „Locí communes“ (t..)
stevník,
stol ., 1.612

Antonin 488.
(Antonius)Rsv.,
z 525,
dlejinných
Mat.r om. mnichrlerinský,
28.

cbr
Antolnin
aNebrisský,

Antonius Nebrissensis v.
Antonin (Antoni) od Neposkvrněného Početí

Antonín
mč.viru
litevský,
původné
před P. M. (Ant. Marzqcki) píarista varšavský, r:. 1700,
křtem
zvan Antonij),
Mihleej; pro
křesťanskou
odsou
zpn velkoknížetem Gedymine m (1315—37) k smrti. z. 1749, :p. „derzy
na ierwszym oku i czele
Pa 14;.dubna srvn. Kulda, Cirk rok 111,94.
položona“
(Varšava
17.31 (dle ro
n,Neyrot
Antonius
Ripolanus
Antonin, Antonius Lucensis 0. Min., synovec sprawiedliwonsci
Klementa l., .rp. „ autelae contessarii pro foro
díštěnsvého
Rivoli
v
Piemontsku),
bl.,29.
mě.,
0. P,r.aed
31460 v Tun ;apam.
sřpna.
Srvn.
sacramentali occasione decretorum Alexandri Vll., ;. lOd
Ada
S:“
bAu
Innocentií X1. et Alexandri V111“( ím 1704). Srvn.

tonin (Tittoninus) sv., mě. v Nikomedii za

20du bna
Huf/cr,
Nomenc1.1V3(119i0).
r966.Carm. (dřívějším Diokleciána. Mart.R
Antonin
a Matre
Antonin zNoOly
nŘef ., sp. „Croníca Fran
jménem A. de Olivera), z.O1r641,vynikajicíspolu
pracov nik dila „Collegium _complutense philosophi cescana della rítormata provincía di Napoli“ (Neap.
171.8)
Sr'vn.
Huf-fer,
Nomencl.
W8 (1910
, . .
ursus sive disputationes m Arí
stotelis dialectícam et philosophiam naturalem iuxta
Antonin (Antonij) Andrejkovič Novgorodský,
angelici doctorls s. Thomae doctrínam et ejus scho z. 1232 podnikl cestu do Carihradu i zanechal jeji
lam“. Srvn. Harrar,

Nomencl. 1113(1907),.918

Antonin a Matre
.Carm., u. v)Avigno
one
1662,nm;.p.ř
několik
spísků inaestimahilis
k povznesení meritorum
úcty k sv.
josetu,n
„Thesaurus
_

popis,
jejž v dal
Pavel Savvajtov
pod nazve
emo:
„Putešestvie
ovgorodska
o archiepiskopa
Ant
nija v Cargrad v konce ll-o stolětija“ (Pento)
hrad 1872). Srvn. Palnn'erí,
ome nc.1

Antonin Ondřej, Antonius Andreas 0. Min
(sípjosepm918
(Avignon 1646). Srvn. Hurter, Nomen 1. panel, zvaný „doctor dulciiluus“, vynikající žák
Antonin a8 Matre Dei O. Carm., prof. theoL Dunsa Scota, .. 32,0 .v).„Commentarria in 4 libros
sententiarum“ (vyd. onst. Sarnanus vBen. 1572,
v Salamance, gen. visitátosrs Záp. Indie, z 1679, .r). ")78),„Compendioscm principium in libros senten
„Praeludia(L
Ser turarum
intelli garum“
(dilo1495,
připisované
vůbec
Bonaventurovi,
Nomencl.
l ísagoglíca
3on(11 659,13šlzohuč1670p.
gentiam“
Srvn. Harrar,
trassburk
Ben. 1504,
dle sv
mínění
Sharaleova
onin & Matre Dei O.s .aP uli erem.., u. v Lí jest však autorem jeho A.), „Quaestiones in 12
saboné .r). „Apis Libanl circumvolitans tlores in
libros1“metaphysicorum
Aristo
' ' (Paříž
1495
horto Šalomoms, sive commentaria in varia cc. Ben
a j.), „Fxpositio
in 12 libros
metaphysi

Antonín z Orvieta — Antonín Parvus
corum“ (_Ben. _1482,1497, 1501 a j.), „Tractatus

501

de

tribus
naturalium“
(Ferrara
1490),
„Questprincipiis
ones de rerum
sex principiis
Gilberti
Porretani"
(42331.1512, 1517). Srvn. Huf-ler,

Nomencl. 112(1906)

ntonin z Orviet
ea O. S. Fran.,c „. „Cronologia
della Provincta Seratlca Riformata del l'Umbria
?vg'Assigi“ Perugia 1717). Srvn. Har/ar, Nomencl.

Anltolnoin(Antonius) sv, Paduánský

(Pado

vná sk)), narodil se roku 1195 v Lisaboně ze
šlechtických rodičů: otec slul Martin z Bul
hana, a matka Marie Terezie Tavera; akřtu ob
držel jméno Ferdinand. Byv náboženskyaa vědecky
vzdělan, vstoupil, maje věku svého 15 let, do klá
štera řeholních kanovníků sv. Augustina před hra d
bami lisabonskými a přešel odtud ro obtěžoxánt
návštěvami svých příbuzných do kl štera sv. Kříže
téhož řádu v Coímbře, kdes ets tal knězem. Když
infant Dom Pedro ostatky psětí misionářů- mučed
níků z řádu sv. Františka přenesti dat z Maroka
do Coimbry, by1 pohledem na ně tak dojat, že ne
dbaje nijake'hoysrážení ze svého úmyslu se strany
svých řeholnich bratři, přestou il 3 dovolením

svych
rádu,
byl oblečen
v novópredstavenych
řeholní rouchodov tohoto
kap li sv.
Antonína
Pou
stevníka v klášteřiku ve Olivaresuuu Colmbry roku
1220, dostal mu.
měnojižAntonín
a připravovalt
se od
k úřadu
missionářsk
v prosinci
1220 dost al
pro
vinciála rozkaz, aby se ode bral za missionáře

Afriky. Učiniv před u 1 nuttm noviciátu řeholríí
sliby, odebral se s je nm průvodčim do Afriky
kázat
is,ta ale nemoc přinutila jej k návratu a
loď zanersla jej s průvodčím až k Sicilii, kdež v Mes
sině (dleji ných v Taorrnině) na pevnou zemi vy
stoupil. Odtud odebral se k valné ka itule do
Assisi k sv Františku, kterehož osobn poznati
dávno si přál; ale pro svůj chorobný vzhled zů
stal nepovšimnutým a nedostal žádného úkolu. Ko
nečně Gratían, provinciál Romagne, přistoupil
k němu tázaje se ho, e-l-i knězee,m & potom po
slal ho do malého klá tera v Montepaolu u Forlí,
aby tamějším 6 íráterům mši sv. sloužil V městě
Forli, území t_opapežském, konala se schůze fran
tiškánů a dominikánův, a tu musil A. na rozkaz
kvardiánův míti řeč beze vši přípravy. kterouž

Obr. 207. Murillo: Sv. Antonin Pad.

celou věc. Řehoř lX. ponechal si čas t'í měsíců

na uváženou,
a A. zůsÉle hoř
čtyři
v eímě.ane
28.
října 1230v
IX.měsíce
z Anonie
žád ane
vysvetlenirřehole, první to od Apoštolské Stolice.
této přliležitosti,
jak mnoziřádu
mysstíbyla tenkrát
píši, nešlo
oPřinovotyE
liášovy. generálem
jan

Parenti,
muž po
svatý;
Eliáš
za
dva roky
smrti
sv. stal
A-a-,se generálem
žtudy teprv.
proti;
pokusům zmlrniti řeholi působiti nemohu
osvědčil nevšední ivýmluvnost a učenost. Přítomný Ghostopaduum
1230navrátil se A.,zproštěn jsa úřadu
provinciál
učinil
jeghned
azatelem
v celé na
0 provinciála, do Padovy, kde před hradbami města
agně
a sv.
Franti
ek rozšířil
jeho pravomoc
celou ltalii. MěstaRoozmagne Forli, Faenza, Rimini
elle 13.
a b)! pochován
a Bologna s okolím byla polem jeho kazatelské <v Aracde
dově
v června
kostele 1231
. zemřel
aria Maggiore.
Papež
Řehoř lX. prohlásil jej ve Spoletě 30. května 1232
činnosti.
Říkalo
o něm,
„že iKryb
ke za svatého a írantiskáni začali hned k 'eho cti
břehům, ab)
ho se oslou
cuhaly“.
ešoncíblíží r.se1222
odebral se na roz az sv. Františka&do Vercell stu stavětivPadově nádherný chrám, který byl 1.dubna
dovat mystickou theologii pod návodem znameni
tého opata Tomáše ze školy viktorinské v Paříži. 1263 posvěcenh a[ do něhož toěl sv. 11-a přeneseno
bylo.výklady
A. zanechalgoosobě
mnoho
a myslí-;
Po pěti měsících povolal jej František za lektora cké
k vět části Písma
sv.kázání
a první
bibli—'
ckoukonkordanci (Concordantiae morales sacrorum—
theologieučitele
do Bologně,
jes
est A--a pokládatli
za
prvního
z řáduatuudy
františkánského.
Roku1224
bibliorum);
sebrané
spisy
vyd.
P.
dcla
Haye,
1641, Lugd. 1653; Pedepontí 1739. Srvn./. .de Paříž
Cizí-:
byl přeložen Čdo Montpellieru, kde složil svě řeči raucŽ', SagintAntoine de Padoue d' apres les docu-f
proti
bludařůmem
albigens
ym, v ut b [ kvardiánem
na žalmy,p
278; Eozdějilpůsobíl
v Toulouse ments primitlfs XVl+258). Paříž 1906, G.Scrinsi,
av Liimogesu kustosem pro 'ižní Ga lii; ve Francii
Sant
tAntonío
adovaeil
suo tempo.
Vicenza
1906,diu
Léon
dc Kerr/al,
Sancti 25V.(728Str.)
Antonií de P.
působil
v celkuklášter
tři létakázal.
v kl Po
šteře,
theo
gloii, a mimo
smrtivyučoval
sv. Františka
vitaae duale,+quarum altera hucusquc lnedita. Paříž
(z. 4.k října
A. do
na ženerální
kapi CD
1904 (Xll. . [_Kry
14),j RBB. ?.Sv.Wilhelm,
Sv.A Pad.
tulu
volbě1226)
novéodebral
hlavy se
řádu
55151(1227),a
A. znázorňuje
se
byl zde ustanoven za provlnciála Romagne, kteráž v oděvu írantrškánskěm se stonkem lilii v ruce až
jako provincie veškerou horni italii obsahovala.
listopadu 1227(přišel
prvečinnosti.
do Padovy,
kteráž
iskempo
jeho
Rokul
opět k valné kapitole do Assisi, kde však
různé noáhledyo některých článcích řehole sv. Fran
tiška vznikly. Byli posláni do utovani, mezi nimiž
těž A., k papeži Řehoři ] ., a A. přednesl mu

sřežiškem
asto zobrazuje
výjev
z egcndy o vsv.náruči.
A-ovi, kterak
modlícimu se
se světciš
Srvn.

Data/„__

zjevuje se žeíšáek (viz obr. 207)
1konogr.ll,
Antonín Parvussl O. Praed., vynik.. kazatel v Bo-j

logni kol.
1403;
jeho beze
sbirkajmena
kázáníautorova
„Quadrafřvesi
male“
vydána
častěji
501
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Antonín Pečerský

— Antonín z Přemyšlu

sfansku
ve vědách vzdělán, ale řecky
uneměí. \avchován8a—2) let osiřel se svou mladší se

Ben 1505,ll2Lyon
n1506 6Paříž 1531. Srvn. Hurlar,
.Nomencl.
(|906),7

AntonínPečerský (Antonij Pečerskij), s_vě sírou sí še v chrámě slova Kristova: „Chceš-li býti
tec ruský, ». asi na konci X. stoí.v LjubečíuuCer
.ni'gova, na Athosustal se mnichem, později vrátív
.se do vlasti, žilupoblíž Kyjeva jako oustevník;
k němu přídružilo se záhy několik ste ně smýšle
ljicích
a takpam.
dán 10.
vznikksyrjevskoa
Tečerskě
lavře. mužů,
z.lO73;
čce
uóian/j,
'! j,Kulu'a, Círk. rokW, 354.
, Anionin Peregrin bl., ze vznešeného rodu v Pa
dové ve Xlíl. stol., opustil rodné město, žil jako
outník v dobrovolné chudobě, načež vrátil se do
a_dovy, žil ne oznán ako žebrák, .1. ún
jsrvh. Kulda, Crk rok 1,2.

dokonalěm,jdi,plrodej,co
máš; arozdejchudým"
(Mt.
ltak po
o,hnut
že rozdělil svve atd.
po
zemky9(2 jiter velmí úrodných polí) a své ostatní
jmění mezi chudě, zaneechav pouze, co bylo třeba
na výživu sestřihu, a věnoval se asketickéuiu ží
votu, poustevníče blíže domova. Pro svězdoko—
anlení navštěvoval starší poustevníky, pracoval
svýma rukam
ma a žil pouze o chlebě ses soli a vodě.
L' vkěu
351etI odebral
se hluboko
pouště na
hory,
přebýval
taam v jednom
starémdo opuštěném
zam.ku Mnozí zvolili si jeho způsob života ausadill
se vedle něho; vznikly kolem něho kláštery a poušt

' Antonin (Antoninus n. Antonius) sv. mě. -se zalidnila
jejíchž otcem
.-|. Za
v Piacenze v ltalii asi ve 111.n. lV. stol., památka .pronásledov ;oustevníky,
ru císaře Maxímína
Daje byl
opustil
H
jjeho staví se v Píaceenze 4. čce; nepochybně to poušf a posluhoval v Alexandrii mučedníkům se
itožný se světcem A--em, jehož památku Mart. Rom. svými druhy; po pronásledování vnikl hlouběji do
pouště,
bydlíl
na
hoře
Kolzímu,
ueobcoval
nikdy
nuvlidí 30. zářrí, a jejž označuje jakožto vojína z legie
s Melettiany a Manlchaeí, leč je ku pravdě napo
.thebejské. —-Myln
n;,s e-/í -ovi připisuje „De locís mínaje, a přišel schválně do Alexandrie vyněst
iterrá'e sanctae“ vdyl.sGíldemeister, 1889; spissten klatbu
na Aria a jeho stoupence. Do Kolzima pří
||,4
-poch5ází ze VII. a 111.stol. Srvn. HBI/ef. Nomencl. cházeíí filosofové poslouchat ho, a císař Konstan
Arřtonin, Antonius Plebanus nebo A. Slesíta tin Vel. se svými syny Konstantíem a Konstantem

z lhríngcnu u Breisachu, vratislavský klcrík,:

. poslali mu listy. Majev ku 90 let byl trápen po
kušením,jakobyb lncjdckonaícjším oustcvníkem;

„,Annales
1459—147'(vyd.
Mane, Quelleusammlung
der badíschen
Landesgeschichte
2.4.2)

íu porřuěil
dokonalej
ího nadkterého
něho;
tak
přiiš lAmu Bůsl hledalic 5.
Tbhebs,kěmu
Antonín
západo—
ruský
v XVl(Antolnij)žil Podolskij,
v Moskvě mnich
při dvoře
cara při druhé návštěisvěmrtveho nalezl a ochoval. Se
Mlchajla Fedorovíče, ip.
b o ni posvětítelnom“, sv. Athanášem žílv přátelství; zcmrcl 17. ledna
r. 356 maje věku 105 let, abyl ode vou mnichů
„Slovo o carstvě nebesnom, ogom arovannom Makaria a Amath
ochován, mimo něž nikdo
-i věčnom, i o slavě '“svjatych,
ovo
o mnoiopo
„Poslanie
ně
o hrobu
jeho neevěděl.0jeho
tělo bylo r. 561 race
nale
topnom i8reíestnom
prelesměm,pijanstyčš,l
sem i vidímom- nami 5\ětě zeno
a doA
ríe přeneseno.
i o3žiuvuščích nas všech čelověkov“ , „O čelověče nové EgyptaAslezmocnili, bylo do Konstantinopole
přivezeno, odkudž přišlo potom do Franciee, a od
skoj iplotí“,lud.'ě
Očestí
pljan
Srvn.roditelej
Maker:),svoich“,
lst. r. „0
c. sv.
Xl, počívá nyní ve farním chrámě sv julia v Arelatu.

.jest tvůrce mnišského života. zalídnil pouště a
v několika desítileíích jeho ůssobení rozšířili se
mniši po celém
mEgyp č 3 oko ních krajinách. Svaí'

222ě—

Antonínpatriarcha
(Antonius)
sv., nar.
zvaný
“,pou
stevnik,
mnichů,
sev„VĚíik
Etgyptěr
po Kr. v Komě z bohatých křest. rodičů, byl po kř25e

Athanasiusnnapsal ívotsv. Antonína“(Mig/le,Pč
lat. zpracoval Evagrius,
doStaro
něm
přel. Cnlarlus,Miinster
0:11 —
český překlad Eva iova zpracování,)v d. Em Jme
čin

lánka v „Staroěes
čtcův“ochránce
(1909),
373—451.
—Sv. A.é užcivlotg'
n svatých
byl jakozto
v nemoci „růže“ („uemoc sv Antonína"), iv ji
ných nakažlivých nemocech, jakož i proti ohni. —
v. ..l znázorňuje se jako poustevník s otevřenou
knihou, s holi v podobě T („kříž sv. Antonína“),
na níž bývá zavěšen zvonek nebo zvonečky dva;
u nohou jeho bývá vepř, jenž naznačuje jednaak po
kušení, 'ež světec přemohl, ednak připomíná ve

středov
uctívanrí světce
ochránce
dobytka ku
(vizvniklě
na obr.
odukcijakožto
dřevořezby
asi
),;1440 spatřujeme tu !.vplevo ženu držící v ruce
kohouta,
v pravo
muže
na
hoře
v rohu
zavěšené
dvaapřivádějícíhovvepře,
dary („e
a“.) Alb.
Diirer znázorníl

na rytině z r. 1519)(svoěttccpoblíž

města na zemi sedícího s kapucí na hlavě, v knize

čtoucího,
pravicí
vetknuta
jest pod
do země
hůl zakon go
enajeho
nahoře
dvojitým
křížem,
nímž
visí zvonek. -—Oblíbenou látkou umělců by a

jesst „Pokušení
sv Antonína,“
znázorňo
nezřídka
způsobem
necudným aježizarním
(n áno
Teniers ml., P. Breu huel,Callot.)
ražský, v. Brus.

“ZŠ

Pizem
mysla,svého
de Prac
provinciál
řádu

na Rusi,—258.
1619;
:p. Róžaníec“
(překl. z vlašského,
Krakov
583),
„Sprawa
dobra o zakonnej
provvíncyi
jacka šw “ (Lvo
ov 1599), „De utilitate ecclesíae et
Obr. 208. Sv. Antonín Poustevnlk. Dla dřevořezby asi z r. :HO.

grofectu
cx divisione
rovinclaOrdínis
Poloniae",
různá kázprovineíae Russiae a
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Antonín a Purification-re— Antonín Spasojarosíavskíj

Antonín a Purificatione O. S. Aug., Portugalec,
Antonín
“(Řntonínus)e sv., mě. v Římě za Gal
art.
lektor fííos. a theol., .1658, .rp. Theatrum trium 1ena.
hale sive index rerum notabilium rovínciae Lu
art(.Aňttoninusnpna
sttaniae XVí chorís distínctum“ (Eisabbon 1634), mAdrŠtorg/jn
sv., mč. v Římě za Com
....

„Libri tres
de virisO.illustribus
antiqulissimae
pro
vinciac
Lusitaniae
Fr. S. Aug.“
1642), „Chro
nologia monastica lusitana, in qua omnes sancti ac
beati, ac etiam venerabiles personae regulares, quae
in Lusítaniae regnis ejusque dítionibus natae aut

sepultaeacsunt,
perhibentur,
quoadfieri
poztuit, fide
lissime
brevíssime
referuntur"
(t. 164
hro
nlca Eremita
de antitjsuissima
de Portugal
dos
de S. provincia
.“ (t. 1642).
Srvn. da"orden
Hurter,

Nomencl.1ll3(1907),1
Antonin (Antonij) Putilov,

igumen ruský,

= Anztonín
Řisrp
ský z(Rrodičů
| m lj a nin),
2poí (Alntotnilj)
1. 2vigimě
řeck' sv.
ch rus..,
při

stěhovavších se5 z jižní italie, žil nějaký as jako
poustevník, 1106d osta l se do Novgoorodu a založil
poblíž tohoto města klášter, jehoz stal se r. 11
igumenem; z. 1147; pam. 3. sr na.

v. Amntoninnin
nlo
Rivolyský (Antonius

Rípolanus) bl.,
Antonín de Reosellis, ital. kanonista, n. kol. 1400

v Arezzu, prof. v Bol
olmog aPad0\ě,z z.

\'Pa

dově; často zaměstnán ve službách papežských,
začež vyznamenán hodností „comes palatinus“;
1795, žil vzprvu
kpoustevník,
později stal po
se p.„
mnichem
kl. sv.jako
Mikueláš
v Malojaroslavci,
Monarchias. de potestate imperatoris ac papae“
žíval velike vážnosti a mnozí hledali u něho rady
13487; spis tento vněmžnpopírávšelikou svět
ve věcech duchovních, z. 1865; jeho dopisy vydány (14833
od názvem „Písma k raznym líca
ígumena skou
moc papežovu,
1ánn St/mlte
nex), 11„Doejejuniis“,
„De usuris“
(1486) Srvn.
Antonín Rufus de Tufaría Min. Obsenrv., ka
Antonija, byvšago nastojatela malojaroslaveckago
suísta, .rp. „Manuale locupíetissímum fere omníum,
0
nikolaevslíagůsmonastyra“
(Moskva 1.869)
Antonín_ (Antonij) Radivílovski , zprvu archi tum detinitionum, tum et descriptionum eorum,
chíakonvČernigově. potomígumen ikolo-Pust n quae in quíbuscumque conscientiae casuum mate
riis, atque solutionibus occurrere solent. .ordiue
ného kyjevského klášt. vXVll. stol., vynikající a aíp'habetíco digestum“ (Ben 1623
zatel; eho kázánní vvvd.
vou svazcíc
go

Antonín Siensk (Antonius Senensis)

n.

.Praed. rodem z Portugalska,
rodok
orodicy“Nom
(1676) a „Věnec Christov“ a.Conceptione
(1688)rvSariín.Bo alrm'en',
(u. v Guimaraesu u Brag ). zván „Sienským“ pro
Antonín (Antonij), světě".jmenem Alexandr Ra
donežskíj n. 1 , z.
ISllk
up orenburský, .r). velikou úctu smu k sv. .ueříně Sienské, tbyl pro
„lisus Christos na Golgothě illi Sedm slov na kre fessorem
v
Lisabonu
a vLl
Lovanní,
Nant tumres
1585;
. z. \;quo
stě“ (Moskva31848, 10. \'yd. t. 1,890) „lísus Chrl :p. „Chi-oniicon fratr
notabiles turn pcrsonae doctrína, religione et sancti
stos
v poslednieodni
1gred stradanijami svoimi v íeru tate conspicuae ab exordio ordiniis ad haec usque
salimě.“
('lamb
AntonínO.Rampegolus
pe10gís)
Aug., 71. (delRampígollkis, Rlam
přednášel theologii v Padovvě,anBologni akNeapoli
zúčastnil se jakožto vyslanec republiky janovskč
sněmu kostníckěho, kdež byl jedním z nejhorlivěj
ších odpůrců husitů; ..np „Figurae biblicae“ , dílo,
v němž od 138 titulya abecedně seřaděnými jsou
shrnuta místa Písma sv. o jednootlivých ctnostech;
došlo velikě obliby a bylo často tištěno (Milán
1494, Ben. 1496,11500, 1519, 1550, Kolín 1609, Ant

\'erpy 1667), také pod názvy: „Aureum reperto
rium bibliorum continens locos communes de titulis
theologicis“ (bez m. a r. [cca 1474], 1477, Norim
berk 1481 a j.), „Biblia aurea“ , „[ iber manuaíis ac
introductorius in bíbliae historias tigurasque V. et
N. T.“
lm 475, 1476, Paříž 1503 a j.)jelikož ve
spisu A ově mn
onhá místa Písma sv. špatně jsou
uvedena, byl dán na index, ,donec corrigatur“. Do
češtiny přel tento spis Václav Hájek z Libočan
„Bibli zlatá starého i nového záko na“ (V Praz c
1543. Srvn. Huf/tr, Nomencl 113(1906), 741—743.
Antonin, Antonius de Reboldis I. Cremony kol
. , ..rp „ítinerarium ad sepulcrum Domini vd.
v „Ztschr. des deutschen Palastina- Verein“ 1 ).
Srvn. Huf/er, Nomencl.
), 585.

Antonín Rhetor, syrský monotys. mnie „T a
grilu, :

tempora nostra complecďtunturltem bibliotheca
ord.
raed., virorum inter ilíos doctrína
culorum
tituiosněktergs
et ar umepta
1585), vydal
sp sy complectens“
Tomáše (Akv.
„Summa theol.“ (Antverpy 1569,51575),„Quaestiones

disputatae“ t. 1571),„ aetna aurea (t. 1573 Paříž
157 ,1637), přičínivmarginální poznámky; dále při
pisovaný sv. Tomáši kommentář ke enesí (Antv.
1573). Srvn. Hur/ar Nomencl. 1113(1907), 313 314.
Antonín (Antonij) Sijskij, sv. rus., maíiř(„íkono
pisec“ ), r. 1520 z.a1klášter sijský (v archangel. gub.,\
:. 1556-,pam 7. pros. Dva staré obrazy zobrazující

A--a reprodukoval N. Pokrovskij,

Očerkipamjat

nikov chr. ikon. i iskusstva obr. 21

17.

ntonin (Antoníj—[Slm7írníc7kíj], pravost. arci
biskup
1796vstoupil1817
v stav
mnis voroněžský,
1799 osvěcenl na3,jeromonacha,
stal
se archimandrltouu, 1826 bisk upem voroněžs kým,

1832 stal se arcibiskupem, .1846; vynikal ctnost
ným životem a blahodárným působením. Srvn Bog.

ť'lť

(Antonij)
kl.
v Antoniin
Kaza
, reektor Sokolov,
semináře archimandrita
t. 1803, biskup
starorusklý 1808,arcib. podolsk y, z 1827, „ „Slova

i rěčí na toržestva
pri osaobennych
slučajach i na
před r. 8nO traktát o rhetorice, pojezdnání prazdníčnyje
dní“ (.Víoskv
1582)

Antonn(Antonínus)a
v Sorrenta
o prozretelnosti,
hymny,Iisty
a modlitby,
chovaně
v rkp.v rúrziné
tském
muyseu; začátek
básně (Neapolsko)
cca 830. V sav.,opat
Rom. 14.
ún. pravi
se o něm
m, že byl mmcheem vrtk1.naMonte Cassino
o Anto
pomluvě
v rlt'támgerově
Chres(= isyr.2
nin otišt.
(Antoninus)
sv., mě
ě 11
ximíniána r. 304. Mart.
..26 dubna
a že poseo
zpustošelní
kláštera
do
samoty
lMart
Rom tohoaLongobardy
klade tedy život jeho
Antonin (Antoninus) sv., mě. v Římě. Mart.
do doby mnohem dříve ší, totiž do času v ládů Lon—
Rom. 6. červ
e.
gofardúá"
něskt
toci-íkladi život jeho do
.jiní do
n
riana.
Mart (ARntonín5us)r
OS mě. v Římě za Vale
Antonín
sv.,
Antonín
(sAnfonij)
ieromo
vrstevník
hanal lSpasojaroslavskij,
,..rp
itie s čudesy
sv.
Antonín (Antonius l.sv, mnich v klášteře sv. nách,
. Fedora Rostislaviča Cernago,
Ondřeje v mě \' Vl. sto.,l spolu s Merulem a blagověrnago
Janem; sv. ehoř Vel. zmiňuje se o nich Diallog. čudotvorca smolenskago i jaroslavskago“ (spis ten
líh. IV c. 47. Mart. Rom. 17. ledna.

zachoval se v rkpse zr .1.543)
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Antonin de Spiritu sancto — Antoninus Pius

Antonín de Spiritu sancto O. Carm. 7. Monte
Morovelho (díec. Coimbra), lektor theol. mor., od
1673 bisku v SantaC ruz do Reino de Angola, :.
1674, :p., írectorium confessariorum“ (2 sv., L on
1668aa1671), .Consulta varia theologica, iuri ica
et regullarla
instructione“ (Lyon
, 167 , pro consclentiarum
1697), _„Directoríum
spiri
male“
B(Lyon
1661), „Directo ríum
myicust
m“ (t.
1697,B
n1732).St'vn.1řlurlero
Nomencl.
1V3(1910),

Gerasimovič,
nlhc Zybellnl 7(světs. ljm.
1779,Aleksěj
rektor;
Antonín Antonlljl)
moskevské duchovní akademie
:0177 ), biskupa

archangclský
(177
770—1773)
mzeíarodskymilovník
(1773
1782), alcib. kazaňský
(1782
věd,
sbíral historické zprávy 0 nížeeog
orodské eparchií;
několik
kázání
vyšloke tiskem.
nton jeho
na sv.
chléb,přilaežítostných
mužna dávaná
cti sv.

Antonína
Pad. kzavedla
dosaženíz jeho
Tento způ-
sol) almužny
ožnápřimluvy.
Louisa Boniiíerová
Antonín (Antonij) Stachovsklj, mnich.rus., pre v Toulonur 1890. Ve chrámech na vhodném místě
bývá umístěna soška sv. Antonína a pod ní poklad
fckt čertiigovského kolleg ..:-pá „Zercalo ot pisa nička pt_opříspěvky k zakupování chleba pro chudé
a božestvennago“ (17“52,0(1 "1721 metropolita neh
jinym dobročinným účelům do níž zbožní
siibiřský,zn
1721 7_ridi1prvn duchovní učiliště v To
bolsku;
Antonín 1Stronkonský, bl., mínoríta laik, z. 7. věřící, dovolávajícíose primluvy sv'ětcovy, vkládají
almužnu. Srv.
SwŽy Antonin 'loulonský'
73.
Antonína
sv. kříž
vi7.sv. k n(vOPraze1898).
nP
a chléb
chudých“,
7“přel.Fr.
února ()1471.
n. Kulda, Círk
(Antosnii),nsvět.1846,
jmkénem
Alexanderpetro
Va
slljevlč nín
Vadko
metropolita

Antonína sv. Poust.
řeholníci, Znázev
někollka
1. mnícho
Antoni
na,.
hradský a ladožský, člens s.yon ou,d :). „lz istorii řeholníchdružin:
189, 1893), řeholnicí v zemích východních, ežácí sv. Antonína
Poust., zvláště v Egyptě, žijící jednotlivě jako pou
„Věra, slova
Palmíen',
Nomi epoučenija" (2. vyd. t. 1901). Srvn. stevnici anebo pospolu,
ní hlatně v Mesopo
christianskoj _propovědi“ (Petrohrad

ni

Antonínsv. Veliký v. Antonín sv poustev
Antonín Maria lencenzy

tamíi H::mbuchcrl,
_36);t tak zovou
také ne
storíán
ti a a_bessínštímnichové.
— 2.Asen ntoiané,
řehole, zal. vXVll stol. nal|.Libanonu.
míssiím amezi
Generální opat Řehoř

(a Vlcetia) 0. Min., arrme'nsk

„. v1834
ve nul
Vicenze, lektor
theol.,
:.
Rovi
„Scriptor
ores provinciál
0. Min. sřádu,
rí.ct Nipot zal. 1753 vAlšnměyklášter ke cti sv. Řehoře
obs ref. rovinciae s. Antonií Venctíarum" s(Ben. Osvětítele; : řehole této vznikl řád mechítari
1877)„, S. Bonaventurae breviloquium adjectis illu tn Ev— v(
rvn. llu'_móucltcrl
nto
strationibus ex alíis operíbus ejusdem s. doctoris nité, Bratři sv. Antonína, pittálni bratří
sv. An tonina, řehole, kteroužr. 1095založil vSt.
depromptisl,
tabulis
ad silngula
appendi Didier de la Mot e ve Francii šlechtic Gaston
cibus“
(t.
l-rýburk
1,881), capita
Lexiconet Bonaven
turianum plhgiqlosophico-theolo icum, in q_uo terminí v poděkování za uzdravepí svého syna Guerína

theologici, distinctiones et &fata praecipua scho'
lastícorum a seraphlco doctore declarantur" (spo ltak 7.v. nemocí svš Antonína, zprvu jako družinu
laiků
nemocné
ve šitále
obsluhujících;
družin
byla 1006
schválena
rbanem
l.,
218 skládali
lečně
sjanem
a Rubilno, Ben
). Srv
rv.n Hurhr.
Nomencl
lll2 (1895),1
tří řeholní sliby a byli r. 1297potvrlzeni jakožto

ntonín (Antoni), sv. rus., biskup valoda-'
řehlolní
kanovníci. Rozšířili
se po Evropě
že
godský, 71.kol. 152,1 588.
13691klášterů
pod generálním
opatemtak,v St.
Antonín Maria Zaccaria sv., 17. v Cre moné Didier.
Ve znaku, potvrzeném císařem Maximí--,

1528 vysv na kněze,— líánem 1502, měli černého říšského orla s křížem
150'.,k:.
.. .1539, zprvu
lékař,
kongregací
řeholních
kleriků sv Pavla (bar
Antonína.
Vletech . 1616
1630 dály
pokusy
o reformu
řehole.
1777 as
slpynulí
A. se
s maltány,.
nalbítú), jakož 1 spolupůsobil při založení kongre sv
gace andělských pa nen (v. t.); připisuje se mu revoluci a saekularisaci 1808 zanikli úplné. Srvn.
myšlenka čtyřicetíhodínné pobožnosti, kterouž v Mi Haimbuc
—
An tonité, kongregace

láně zavedl;
epapežem Lvem Xlll 27. augustiniánů ve1 Flandřích, zal. 1615. —.5 rytíř-n
kvétna
897. kanonlsovánC
Sváte
ý řá
sv. A., zal.
1382 A1brechteml.Bavor-
k vybojování
Palest
Antonín Antonij) Zaonikievskij, sv rus., zvaný ským
tak po 2810 cném im kol. 1580 poustevnickěm kl., Antonini 1. Filip, ital.napologeta, u. v Perugii
.na poč. stol.
17 , ..ip „Dissertazione teologica sulla divina in

stituzíone della coníessione sacramentale“ 1809

16Alntonín
s. 8(4Antonlíj)čleZnamen'skíj,
m univ. moskevské,
arcib. rus., ).n. „Dissertazione anatomico--teologica sul battesimo
„Colmpen
ndlium Hcrmelnenticae sacrac“ (sest. dle dci nonnatí"(1826). Srvn. Harm- Nomcncl. lll'
A _.

5).7

Marek, gen. vikář arcibiskupa

Wittesbacha a Rambacha),l 86lstína
,-l805),blagočestiga
aj Srvn. milánského Fridricha Borromejského, :p. „Varíae
christianskago
Palmer1,1\om (3ncSliv Tob.
Antonín (Antonu) [Zubko], pravoslavný a_rci resolutiones rerum practicabiilium in materia tam
ct canonicaSrvn
qmuallurtzr,minalí"
1606..
ím1620,1629).
1113(l Pavia
),87 5.
biskup,: 1797, syn uniatskěho kněze, vychován ívíli
Antoninus v. An nín
vpolockém uniatském semináři a v polocke jesuit
ské akademií, posléze na gen. semináři vilenském,
Antoninus jan S. j., „ 1160 v Bonnu, vstoupil
1822 stal se professorem na vilenském semináři, do '1.ov ež. 1619, z. 1664 v Schlettstadtu, :p.
,.Assertíones theol. de poenitentia“ (165
4 vysv.
na kněze 1825
a j_menován
polocké
olán členem
do Petrohradu
uniatské
konsistoře,
Anttoninus Pius, císař římský 138—161,adoptivní
do uniatského oddělení v římsko-katollckém kolle syn a nástupce císaře Hadrriana, panovník sprave
giu,
1833
byl émenován
brestsk
m a ví dlivý,
snažil se
výtržnosti,
jež luza
na někte
kářem
litevsk
uniatskě biskupem
eparchie. Ale
v úlcžitčm
rých místech
(napotlačití
Rhodu av
Malé Asii)
proti
svém ostavení stal se horlivým pomocníkem jo křesťanům způsobovala, přičítajíc ím vinu na země
sefa Síé)maškí k potlačení římsko-sjednoocené cirkve, třeseních; 1 vydal zvl. listy k Larisským, Thessa-
ruské a ke 5 lynutí jejímu s cirkvi pravoslavnou; lonským, Athénským a iným řeckym obcím. O ra-
1840 imenov n biskupem. minským , 1841 povýšen vosti příznivého křcs anum ediktu jeho k sn mu
na arcibiskupa, 1848 vstoupil na odpočinek a žil
se sv.
pochybuje.
dobu
jeho vllády
v různých klášteřích;
epsal mimo jiné asijskému
mučednictví
PolykarpaV ve
Smyrně
55a padá
Pto-
lemaea se dvěmard ruhy v ímé; toto posledni za-—
reko-unliatskoj
cerkvíl“
(1864) Nomencl.
Srvn. 80.015.. vdalo Justinovi podnět ke druhé jeho Apologii.
1,0StB—gtk
—889,
Pajfnieri
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01110 ]. Františ
S. ]., u. v Lissaboně
15 m?stoupíl
,
do Tov Jeež.1558 byl novicmístrem
v ímě, kazatelem císařovn Marie Rakouské, se
stry Flllpall., z. vMadridě 610, :) „Catechismus,
hoc est catholica christianae iuventutís institutío,
a magistro Edmondo Augerio S ]. theologo prímum
editus, nunc vero sacrae scripturae, sacrorumque
concillorum ac ss Patrum autoritatíbus illustratus

červ
ské v Egyptě, kdlle4.60
Nil/uaSvátek
Kal.26.11,748"před
r. 379,

Anx

l—A

551—1"

kutečský,

kněz :]pod obojí,

aící, 1554 v Kutné Hoře, za—

váděje novoty ve věcech náboženských, potrestán

od
vězením
do Husova
Magdeburku,
kdežkonsistoře
vydal tiskem
r. ] uchýdlilse
domněle
„Ká
zání dvoje o Antikristu a šelmě, která boo'uje proti
,.Fře'OŽÍ
v
je
z
Brunfelsova
vyd
nt s ísů
et locupletatus
Pattrem1592),
Franciscu
um Antoniium svatým
eiusdcmS
. ].“ per
(Madrid
„Consideraciones
domněle usových z r. 1524, ale není to spis

sobre los mysterios del altisslmo sacrlíiclo de la M.
sův,]. nňbrž
kompilace
ze s ukov.
ísů Matěje
z janovaLla
usa (srvn.
7ireček,
!, 17—18,

miissla“
u-P(t.1598 —2. deegl Organí v. Squaa-r
“Antonio, St. (dioec. s. Antonií), biskupství Flajj/ilam, Literární činnost M. ]. Husí 155,r157,
Dr.AnyosKybtal,1Vl.atěj
janova
59, 63.maďarský,
těpan Pavel,z kněz
abásník
v1874,
círk.78.k0(l)
provinctíil Newv sTexasu,
zřízeno
58 Orleans
kněží svvěts
kých,
řehol u. 1756 z rodu šlechtického, vstoupil 1772 do řádu
nich, 167 kostelů lakaplí, 15 kollegií, 41 katol. škol. pavlánskěho, stud0\al theol. na univ. budinské,

niAntonítě v. Antonina

1781 vysv.
na jako
kněze,učitel
žilvklášt.
FelsóIti-_
sv. Poust. řehol sobíl
něj. čas
gymnasia
v Ělefánt,
Král.
v28. roce svěho věku r. 1784. Poojelho
O. S. Aug
g., sepsal hra
smrti vydal biskup lgn. Nagy jeho „Odae sacrae“
ro
neapolskou
(Neapol
after,diec.
Nomencl.
1118(1907),
354.1573, aBascanyi sehrané jeho splsy pod názvem „Anyos

nlAntoninccl (Antonicius)
katechismus
1577) Srvn.

Antonius v. Anto

Pál munkáji“A(Vídeň l798); vynikají zvláště ele
Antonius
Čongr.104rat., rod. z Nea gické básněA ov
pole,
lektor Ghielmo
tllos. a theol.

dezze della ss- -Tríníta' (Nea 01 1640,P1647). blrvn. Mart. sla
Rom.sv.,
30. panna
pros incaemě. v Soluni, 2. kol 303.

Huf/er, Nomencl.1113(19tl734,7
Antonov Egor An(tonšvíč, „zprvu rozkolnik,
přestoupil k pravoslaví a stal se rus. missionářem
proti rozkolu, z. 1901;.rsp. „Odvč
asto
atvo—
prosov, soěinennychl
staroobradcamia
avstríjskago
soglasija“
(Moskvva 1892),
„Razmotrěnie
izdannoj

An
nyssíu5 sv., biskup soluňský 383—41;0v.Am

brož velice jej chválí, papež Siricius svěřil mu
vrchní dozor nad lllyrskcm A. v listě k papeži
lnnocencovi l. ujímá se vře
ele sv. jana Zlatoůst
Mart. om. 30. pros 'n.ce
Anzer janpot Křt.
8511 vev cínriedlu
řezenská),
theol.u.studiích
ezně 8[i(diec.
—'75
popovcami
soglaslja (tkniři:99—1901),
Razbor vstoupil do missijnílto ústavu ve Steylu (řlollland),
otvětov
na avstrijskago
sto pjat voprosov“
,Vospomnanija o žízní v razk lě 1obrasčenii v pra— vysv 8716 v Utrechtu na něze, 1879 odebral se
jako mísslonář do jižního antungu v Číně, stal se
vosíavie“
1897),pravos
„Razbor
,pokaza
nij', čtOj (_t.k
koby7
lavnajavecovskich
Greko--rossijska'
mrtí,províkářepm,t\r
1885a
t. pronásledování
vikářem 1886 1883
tit. bisku
em;
1882
jedvaaušel
cerkov progrěšila protivu svjatago Evangelia“ čt sm
vdoliě jeho působení čítalo se 26.000 pokřt ných

Antonovič Vladimír

Bonifatíevíč, professor

ruskýchOdta'in
uni\ersitě
kyjevske , cerkvi
. 834,
:]).
nlí na
l sostaniji
pravoslavno
5pol.
XVll.:?o konca XVlll.stolctja“ (1871.
Antono wícz 1. Michal, n. ve Lvově na poč.
XVllí. stol., kněz obřadu arménského, učitel vkol
leji teatlnské ve Varšavě, farář v Osíeku, přeložil
nekteré spisy lat. klass iků. -— 2. ju liian, zprvu
kněz řádu basiliánskěho, potom saekularísovaný,
kano\ mk lucký, kněz učený a ctnostný; z. v
chové na Volyňsku 1824, vydal první polskou mluv
nici jaz. anglického

a4 0.000akateehumenů;
podpiorova[
vydatně
zájmy
av Čin vyžádav
890 pro
území
své
činnosti protektorát německí říše a způsobiv svým
zakročením po zavraždění mlsslonářů obsazeni
Kiaučoua; z. l

im

Anzolo do Piacenza, řehol. kanovník italský, .rt).
„Dialogo ad ogni condizione di persone cosi reli
iose come secolari del tolerare et supportare le
atíverslta et tribulatíoní del mondo patientemente'
Ben
vn. Hurtzr, Nomenc1.ll3(1%6), 1561.

Aod (Mr. 'Ehúd 'linšt.

LXX ma) 1. syn Ba

ntony l—rant. ]of,se
1790thinsleru(Vest lana z kmene Benjaminova, 1 Par. 7m. — 2. syn
fálsko), :. 1837 t., od 1819 ředitel kůru při dóm ě, Gera z kmene Benjaminova druhý soudce israel—
x;.
,.ArcháoloŘisch-liturgisches
Lehrbuch
des (írre ský (Soud. 315-30), „uznal obou rukou jako prav ice“
gorianischen
irchengesangs“ (1829),
„Geschicht
lichc Darstellung d. Entstehung u. Vervollkommnung (dovedl levicí vládntzmti tak jako praveíc )p'ozaŠbil
lstivěnakrálevmoabského
tem
pra mbokua Eglona,
v žádavukryvm
si soukeronpiěd
sly
der "Orgel"
(l 3). tenerls sub annis . . hymnus šení u krále, levicí meč tastl a jim jej usmrtil; potom
adesertí
\ matutínu ve svátek sv. jana Křtitele. Šrvn. Da
prchl,
svolal
lsraelit tak
do zbraně,
obsadil
l, 209.
rdánskě
a zamezíř'
Moabskym,
kteříbrody
byli
voPředo
ozrdánsku, áteční cestu do Moabu; tehdáž
mantveerpská polyglotta v. poly
padlo ol lll.000 oabbitů, načež lsraelští p080.let
erpy. illebrorda)
Nejstarší pocházejí
chrámy a-skgél
Pavlna,v.s
zpol. o(svy
\'11.Petra
století.a
R. 1559 zal. v A-ách bisku ství; jelikož opatství požíš'ali pokoje. Srvn. Srdldťek, Kniha Soudcův
Aosta (Augustan. dioec.), biskupství v Pie
k dotování jeho určená zdr hala se příspětí, první
jmegolvaný
bisku
a- ský Filip
NigríPo zemřel,n-ásle
aniž
by byl dosáhl
klonsekrace
(1563)
doval Frant. Sonnius (v t., 1570). Biskupstnl'ia-ské
zrušeno 1801; nyní náleži A. k diec. mecheln s.ké

monísku, tzal.,87 (:.lV
suífr.m
metrop. turínské,
83.000k
far, stol.,
183 kněží
světských,
20ře
holních.a

apav abab

ačoové, indiánský kmen severoamerický,. dříve
stále se stěhující, avšak v posledních letech vládou
kostelů a kaplí, 2 kostely protestantské a 2 syna
spolkovou
mocí usazeny
v reservacích
státech
Arrizona, Texa
Nové Mexiko.
Katol. po
missionáří
gožyhb7 klášterů
mužských,
A,nuí' Anul,
Nub,30Nženskýcu
uf), sv.ch.poustevník
za nejkrvelačnějši
a nejdivočejší
a opat v(poušti sketskě, později v poušti terenuth prohlašují
z kmenů inAcEasče
íánských
a vládní jednatelé
dotvrzují

Katolická populace města a arrondissementu jest
dle sčítání z r. 1900 344.178; město má 34 kat

Apadno — aperitio oris
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apathie (necitelnost) znamená stav duševní, ve
pravdu oslov
jejich.
Již r. 1629alepokoušeli
se kfran kterém lidskás naživost smyslná není pohnuia či
tiškáni
jejich
pokrestaněni,
ačn áečiníkSa
naba na víru obrácen, zůstalo iaktumnto bez a dojata tak živé a mocně, jak vyžaduje dobro před
tmějšiho vlivu na ostatní příslušníky kmene
a stavované, anebo nijak není pohnuta, možno-li tak
začátku XVlli. stol. pokusili se jesuité o jich obrá říci. A-i strojenou a nepřirozenou projevovalistoi
cení, ba přivedli to tak daleko, že ejich missionář kové počitajíce ji mezi výborně vlastnosti mudr
covy; dále byvá a. následkem přílišného zármutku
Kino (Kuehn)t, získav důvěry rudoc 11,byl jimi po nebo velikých starosti nebo naděje neukojen;é a- i
zván
pobytumnohoslibně
ezi nimí plány.
Avšak íZ.l7
eho předčaslná
smrt kzhatila
antiš vyniká, kdo má letoru flegmatickou; a-icky si vedou

kánský missionář Aponte y Lys s někloiikafrjinými
a-i viz duševníostiženi,
Stoik
mnozí chorobou
zvláště blbi. O fi
horlivé jal se pracovati na obrácení A-ti a brzy na losofické
to založeny missie San Saba a San Luis, než pro
ator ('Anazwp „bez otce“ ) nazývá gnostik Va—
odpor A-ů trvale se usadili nedocileno trvalého
lentin Demlunrga,
jelikož
narodil.
(iren Av.d
haer.se1,7.
5;Achamothy
čee.s překi.sbez otce
16.)
vysledku
V missii San
na výsledků,
rece lose neb
do
A ei 1. Jan, právník, u. 1486 v Norimbetrrce, :.
d lali se františkáni
ještěLorenzo
siibněiších
ohrát iii 7e .
Apaačů skoro 400 na v 'ru, směli t. 1 36, byl kanovníkem ve Vircpurku, přidal se
vyučovatí dítky jejích 21navštěvovati nemocné bez k Luiherovi, oženil se s jeptiškou, načež 1523zbaven
překážky, ale i tu zmařeny všecky naděje, když beneficia odebral se do Vittenberku, kde několik
r. 1769 kmen Komančů napadl a zničil středisko let přednášel právo, 1530stal se kancléřem vévody
toto. Potom ustalo se po dlouhou dobu od pokusů Albrechta Pruského, 1534 prrvnáínm konsulentecm
míssionářských mezi A-í, až
světský mís
sionář A ouvenceau navštiviv A-e v Azrioně v Norimberce. — z 1(AzppeEll,Apelles) Mikuláš,
theol.,u ingoistaldísu,stu
71.kol.
višdggweirluare
„Egue
ius“ zván)
heb (_otittud
uReuch
shledal, že není mezi nimi stopy po křestanstvj. katol.
VNov. Mexiku sice pokřtěno více jednotli 'ch A--ů, lína, 1522 povyšen na doktora bohoslovíuv ingol
než jako celek zůstává kmen jejich divokým. Asi stadtě, byl 1522—32 professorem na tamní theol.
300 A-ú lo nedávno odvezeno násilím do reser fakultě, zakročil proti Arsaciovi Seehoferovi (v. i.),
vaci neda eko Anadarko v Oklahoměe, ale ač jim od 1532 byl kazatelem v Moosburgu, kdežz.1545;
zúčastnil se s Eckem :| Marstallcrcm r. 1540 vorm
mnozí jiní kmenové upříklademst[předcházejí & ač ské disputace náboženské. Srvn. „url:/1 Nomencl.
nedaleko pod
svoprá
..Bzůsstávaji
iojí kvetolucíškola
katolická
pro indiánské
děti,
A.i zdeeza 113 (1,906)
A elles ('AnéUng) 1. sv ,dle podání jeden z 72
tvrzelými.
'kmajer.
Apadno (hl-lan ) Dan 1145. Vuig. pokládá A. uče nik_úPáně, působil v Římě, sv. Pa vel pozdra
vuje jej v listě k Řlm.1610, jakožto „zkušeného

zajméno města, překládajíc: „Etfiget[AntiochusiV.
Krislzu“,
Z'tííiozníěii byl
ve Smyrně.10.Mart.
Epif.| tabernaculum suum
. inter maria super vRom
od biskínipem
jmé
Apellius“
září.
52V., půvaodng kovář, epotom kněz a mnich
montem
mínclytum
et nemo
sanctum;
ct venietu
usque ad
summitatem
eius et
auxiliabitur
ei“ slovo
to v_Akkris v Egyt tě ve iV. stol. Srv_.n Rujín: Dc
různě
nepochybně
co
pa bylo;kvylád;áno
ác te y mistoznamená
„A rozbije
stan svůjtolik
A.
mezi moří“ přeložili dlužno: „A rozbije stany pá
iáce svého mezi mori
apagoge, t. j. odvedeni od položky, jejíž pravda
se má dokázati, k větě protikladné, jejiž nepravda
se dokazuje, aby pravda polož joak nutný ná
is/ledeklua
17 „u této nepravdy vysvitia, jest nepřímý důkaz.
A amea 1. ve Vulg. Judit 34 (v LXX opom.)
krajlna syrská, kterou táhl Holofernes, okolí města
' na řece roontu, jež původné nazýv
avloose Far
nace; Seleukos i. Níkator je rozšířil a opevnil a
ke cti manželky své Apamynnazval
. V
bylo již v prvých dobách křest. zal. biskupství jež
stalo
se metropoli
provincie
„Syriaesec
cunda“.
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arcibiskupství
titulární.
V místech
někd.
A--ejNem
v—

Qal' at el- _Mudžíq. — 2. (Myrica), někd. biskupství

mon. 15 (staro

. zprac.

životopisu

A—
—aov

7.16.

.S'metdnta, „Staročeské životy svatých otcůvž 27

ž3

nostik

ve 11.stol., žák Marcionův,

il v ímě, napsal „zjevení' (margot/mus)visionářky
Filumeny, oproti Marcionovu dualismu uznával to
liko jediný dobrý princip božský, učil, že Kristus
měl tělo s nebe („soolidum, de sideribus, de sub

Ng“

stantiis
superior
smundi'
),ve5\ých
rzvzzuywlwí)
zavr110\al
Stary
Zákon. „SSylloaismech“
Srv.u 7-laumck,
„De Ape lssgnosi monarchlca" (Lipsko 1874), „Syl

ilo smy“ v „xtTe

u. Untersuchungen“\ ],

d es )4 “„S(ítebenneue Bruchstiicke der Syllogismen
Apellianě („Apelleiací“ u Tertulliana), přívrženci
gnostika Apella (v.

Ape
esilíus.sv v. Apelle
Aper (Apru

t. Ev 1% sv., biskup toulský

503—507, svátek jeho slavi se v Toouiu 15.

v provincii„ Bith niaall“ - Gamr Series 443 uvádí Ada č.v. Sept
—7.8
apert o auríum v. křrse
řadu biskuup'u
oi. doo.r 879. — 3. A. Ci
botis (Celaenae),lněksd.biskupství v prov. Pisidii;
aperitnio
orís (otevření
ústt) má
významů.
. . ových
kardinálu.
Po několik
veře'ném
konsi
Gum: Series 45! uvádí jako prvního biskupa ju
iiana v době montanistův; posiedn
:
storiu, ve kterém papež novým kardin lům dal na
hlavu červený klobouk, brzy následuje konsisto
Apamon isv.
mč. tolikpt.č
Kalr! (primi
11,9722. ríum jiné, v němž papež zmíněným kardináiům za
i(tbmuluí)
co Nil/(.r,
prvotiny
tiae) aplodů zemskic
t..)
vírá
t,a .
.
by se neosmělovali
__

Apa

uía rro vAntonioo, špan. politik, v konsílstorlich nebo jínaýchschůzích mluviti, pokud

právník, katolický akontroversista a spisovatel,

ve
Valencii vlastenec,
1815, z. v Madridlě
horlivý katolík
a upřímný
1 v '1e8c72,
h1858—1865
o

slancem, háje úspěšně zájmylete
katolíků, :p. „151Papal

by jim ústa nebyla otevřena. V tře mpak konsi
storiu opouštějí nově zvoleni na rozkaz papcžův
síň, a papež táže se ostatních kardinálů, zda nově

vyvolenýma
ma ibýti otevřena ústa. Kdyžvšichni

Erisvědčili,
vr tipo
se krátkém
noví kardinálové
do konsistoria,
do 1111!papež
napomenutí
otvírá ústa
Esanp(1860)
(18691,
„La Orleans“
cuestíóu
dinástica“
ĚeNapoleón“m
Los
tres
lyig),de „Restauración“
1872),
daraně (1869)„,
jeho
spisy slovy: „Aperimus \obis os, tam in coilationibus

(básně,
Tlroszrsčm politické
dridě. články a řeči) vyd.11873 ficis,
q_u_amet
in consiliis,
atqueac.íbu
in ueiectione
Ponti
in omnibus
s tam inSummí
Consistorio

ažAlpamíarum n. Appamiarum dioec.

mier s.

v. Pa

l(Šuarhextra,
atris 1-, et

ui adetCardinales
spectant.
in nomíne
ilii,
Spiritus Sancti,
amen“
a ode

Apfalter z Apfaltrernu —-Apokalypse

vzdává jim prsten a titul (kostel v Římě. v době
nejnovější zavírají a otvírají se kardíii Íůni ústa
v jediném a témž konsistoriu. Papež Euugen lV.
ustanovil, že noví kardinálové nemají práva volití
papeže, pokud by jim nebyla otevrena ústa, ale
následující
chov
vávali a papežové
Pius V., ustanovení
aby všem Eugeniova
pochybám neza
učinil
konec, stanovil, že noví kardinálové lpřed ote
vřenim úst sm'éjí volítí papeže „cum potíssima
Cardinalium íacultas in Romano Pontifice elígendo
coiisístat, quae sane ipsis propter ínsígniuin et
caeremoniarum defectu
tum auferrí no
“ S
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on (& nlciazow'mlc),
grammatík
a polyhístor
v Alp
A exandrii,
spíše však obratný
rhetor
(pro své
úspěchy řečnické obdržel svrchu uvedené přijmí)
nežli důkladný učenec, vášnivý odpůrce Židů; r.
byl v čele protižidovského poselství ke Calí
gulovi,
ilo byl vůdcem
žido v.skékdežto.in. Alyumiaxa'
\; 5 rlposelstvi
,ze spisustrany
toho
zachovaly se jen zlomky, ástí tohoto spisu byla
nepochybné ona obviněni idů, jež lement Alex.
a jiní sv. Otcové uváději pod jménem Zulů
Iouóuíwr.

apís, posvátn
býk v Memiidneý

Card. Petra, Opera t. 4, ad Constit. lEugenií lV;

jemuž Egypťané
božskou poctu

Bol/ix,
De Curiaomanuni;aicrrarě':
Rom
mna
2. —Íl.
Caeremoníale
v. Cardinales;
A. a. k obhájení.
Byla--li kpnějakému chirograíii
t. '. výnosu nebo rozsudku pa ežskému připojena
klausule „sublata“ (odňato sou ům) nebo „decretum
irritans“ (výnnos konečný, rušivý), pak neměly jiné

Osirida í Ptaha
zároveň.
Kla
néni se zlatemu
teleti na poušti

soudy více
rozhodovati
než b em
10 roz
hodnuto
v _práva
ečeném
chírografu.jinak
Chirogra
do—
tčený mohl se odvolali jedine na tribunál zvaný
„Signatura ratiae“ (tribunál milosti), aby se směl
proti rozsu ku hájiti, což se nazývalo: žadati ape
ritionem oris (dovolení otevřit! usta Dnes „Signa—
tura gratiae“ jako samostatn' tri unál již neexi—
stu .
ram', „Dízíonario ierudizione storico
ecclesiastica" LXlll 227.
Hdč.

(Exod 24-95) a

. 207'. Api:

postavení dvou
zlatých telat v
Bethelu a Danu
králem israel
kým jeroboa—

Apfalter z Apfaltreriiu, ši. ]. Arnošt S. _j.,„ kou
mem nal. (__3__
Kral. 12%) jsou nepochybné upomín
v Li blani 1707, vstoupil 1724d o Tov. jež., před
nášel filosofii v Lublani, círk. právo a theol. v růz
Apoboluďmaeuvs(grácisované
něm. protivník
jméno Find
0.
vKr7eu7.nac
c,hu
Lu
ných kollejích, posléze dogmatíku ve Vídni, :. t. ling)
7 7, .r;_.„_bcriptores antiquissimae ac celeberrimae
mezi „ dal
utherofilem“
a katolíkem“
theruv, iu_Štinémužvv
1528 „Lutheri
antiluthe ,
uiiiversitatis Vieiiiieiisis online chronologíco pro rana“
posití. Pa rsl. (do r. 1463), Vídeň 1740 (v díle tom
ukazuje,
kterak|"3
Luther
odporuje
Nomenc
(1906
" sám sobě.
pokračovali jak. Focky,ojos. Carl a Kar. Rechbach). vneninžHurlzr,
Srvn. a: kcr-Sommzrvogel, 473.

eopo

D..

'šj..
mači v Krajině 1731, vstoupil do Tov.
jež. 1747,vpřednášel mathematiku a mechaniku v Ce

|Papocrisiarlns :. aplokrisiáří.
apodeípnon

(anočemvor) v liturgii řecké tolik

co naše completoríumg Srvn. Caórol, Diet. d'archeo

lovci,
stal das
se kanovníkem
v Wiesen
Rá
kdež
:. log. chrétiennel, 257 n.
104; :;1780
„Uber
Verháltnis der
zu den
ApodRom
miuu_i;6
Sid'.,bmalč vSaragosse
Mart.
altkártneríschen
en „__Vergleicliui_igstaíe|der
ireh
rer Pre
mttden
ern in Kárnten“Masse
(1766),

neuo'sterreíchíschen und ihr nPr eisen't. „De mo

ve Španělsku.

kaapodiktický, dokázaný, nutný. Viz „soud, dů

odosís (a.-m'óoais)sluje den jímž ukonču e se
rhombi conici dissertatio“ e(Celovec 1772), „Ab
handlun vom Drucke der Gewolber auf ihre Sei u Šeků slavnost nějakého svátku, trvající ně olik
tenmauer“ Vídeň 1782). Srvn. Barker-Sommervagel dni ponněm. 2 prarvidla je to den osmý, Oktáva,
ale nikoli vždy, neboť velikonoce na př. mají a.
], 473— 4.
teprve ve svatvečer před Nanebevstoupením Páně,
Apfian sv. v. Appian sv.
kdežto Narození Panny Mariie melo a. již dne 12.
Aphairema
'Aqmlgeim) l Mach. 14" (v řec. textu, září.Srvn. Cabral,Dict.d'archéol.chret.1,258911.,
Ntllcr. Kol."l, 69—70, Dama/. Cod. littlrg. IV, 230.
vll/.g
noz etří mest(_toparchií)
ežkrá
lové opom.),
syrští odjedn
Samařska
oddělili
_Iuci
si:.ipn
apodyteríum v. sakr is tte
pojili, nepochybně totožné s Efraimem'I(v. l.).
Apokalypse, řec. odhalení, zjevení t. věcí skry
ých; v mluvě biblické zjevení pravd ánbožen
naApiai'lns,
knéz
v
Sícce
(v
Africe
prokonsulární)
apo.č V. století, od svého biskupa Urbana pro ských, zvláště takovych, které se týkají budoucich
rozličné přestupky sesazený, appelloval z rozsudku osudů církve a byly podánny ve vidění; žkniha
biskupova k papeži Zosimovi a to s úspěchem. která takové zjevení obsahu e neb i ředstirá;
Ale afričtí biskupové, kteří již na synodě v Hip o výtce však rozumi se apoka ypsi jediná proroc á
kniha Nového zákona, která obsahuje ono zjevení
393 bš" zapovédéli z disciplinádrnišhduvodů kněžim
o budoucích
osudech
jež bylo dáno Aut
apo
štolu
janovi na
ostrověcírkve,u.1.Pravost.
tor
(ne
v ak
biskupům) tli_Tpellac—id
tma,(Srvn.
obnovili
týž spisu tohoto jmenuje se pros
zákaz
nassyonoděv
a_rthagu r. 418.
článek
osuté janern
p'
„Africke
137). K urovnání
sporu
po svvědeen, že čtenářl'l jeho (křesťané maloasijšti)
slal
papež doodf's
triky i_egáty,mezi
nimiž byl
biskup
Faustiiius. A. neb l síce uznán za zcela nevinného, budou věděti, od kterého jana spis ten pocházi;
ale když odprosí, přljat ve společenství cí kve. a on vystupuje s takovou vážnosti, dávaje (ovšem
jménem Kristovým) důrazná napomenutí &pokárání
odsouzen
po_ druhé,
zase dose ima
kByv
papeži
Coelestinmi
l., aae pedlloval
důkaz neviny
mu
hrozejiiii
tresty
I biskupům,
mohla
činiti že
jediné
nezdařil. Protestanté neprávem spatřují v počínání aosoba
nadřízené.
Tk jak
dváá
na jevo,
byl
m, nýbrž u nich
afrických biskupů popírání primátu papeže římského, u svých čtenářů nejen dobře znám
neboť afričtí biskupové zakázali appellaci z disci
iplné vážnostia'ako
vrchní
neb metropolita
požíval.
Tov
nehodí
se pastýř
na žádného
jiného jana
píuinmárních
důvodů pripustili
jen knežím,
nikoliv však
bisku 7 posledníchv desítiletí 1. stol., kdy spis ten po
m, ale potom
ji i kněžím;
jen žádali,
py za komisaře nebyli ustanovováni biskupové vstal, leč jediné na jana apoštola, a lze tím méně
italští, zejména ne Faustinus
mysliti právem na jiného, poněvadž autor pravi
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o sobě, že byl (ve vyhnanství) na ostrově Patmu
pro slovo Božia pro svědectví o Ježíši Krlstu
(1, Q); neboť veškgrá tradice, pokud o té věcí
n.luvl, sděluje jednomyslně, že právě jan apoštol
to byl, jenž pro viru svou byl pooslán do vyhnan
stvvi na Patmos. Buď tedy pochází spis ten od jana
apoštola skutečně, aneb byl v
od jménem
jeho podvodně. Na podvod však nelze mysllti prá
ve žádnným. Odporujít tomu hodnověrná svě

mech k'ghhor
kánonickýchžíač
někteří
(Cyrill
Jerus.,
Naz.u) valilzjí nich
v praksi
podobně
jako jiných splsů kánoni|ckých. Ale na západě, ba
ani v Egyptěne
neměl následovníků. Uznávalit tam
apokalypsn
Cyrill
Alex
ilus,l lssp_otom
idor z Athanasius,
Pelusia. Kdž Didymus,
pak ustaly
ná—
zory>chiliastické, upouštěly znen la od svých po

chy nosti v příčiněpůvodu apokalypse (vy meme--li
Nestoriány)
i v ancyrský
těch krajch,
k eeho'
jcbr Nyss.(
yi pojali.
Ukazuje
to sněm
](13141,
C.
do polovice lll. stol. nebylo nikoho, jenž by apo
A4po
HM.37
45, 1208), Basilius
(C. Eunom.,ll
4.600),
Methodě
Týrs
s
ký
(Conv.
kalypsi janu
apoštolu
u,p1ral
vyjma
tolíko
bludaře
virgMor.
296,5
M.
41
43,
347),
Epita)(
ajak někteří bez dostatečného důvodu
myo's, i( Caia), kteří však upírali mu ji nikoli na nius (haer. 51,83.4M.41, 892), Étrem Sýr. (Opp.
1 248, od sítna
,
Caes.
základě dějepisných
dogmatických;
již ddůvodů,
mého nýbrž
skoro toliko
sepsáníz příčin
splsu žln Apoc. 106, 216), syrský řeklad till10xenský, ře
.stol. rasmus ot
toho vydávali mu různíasvědkové hodnověrni svě
o ěmaLuther
O o .a
dectví jakožto spisu inspirovanému & ako spisu »kladdgeorgijský
staré pochybnosti
j. Ale obnovili
v
o ní, v době novější pak upírali mu ji mno/í ratio
jana aPoštola, a to po večliekéčásti pr vě v těch nalistě docela, přlisuzujice ji buď janu presbyteru
de cmtviz prvních stoleti círk\'.-e Neboť nejen že až

mg.-„Chupro něžubyl
o t

.At totiž pomlčíme

arážkách na ažpokalnýpsl,které se v sky

:

neapoštolu,
janu
autoru
ezná
měm
um, aneb neb
poklá
dajice ar_kovi,neb
ji za pozdější
zpracování

tuji
již v listě
sv Polykarpa8
lippenským
(v _lanova
nadpise áka
na Ap.
1, 4; vkaap. l'i
na dvou neb 1více děl samostatných. Náhled svůj odů—
APP1, 9),v listě círk. obcce smyrnnenské, Bzva vodňují poukazováním na to, že a) autor a. nejme
nue se nikde apoštolem, ano vylučuje se v 18,20
m Umučení
sv. Polykéarpa
_(k.14.
na Ap. l, 8aj.),
v listě
církve lyon
ea v1ten
nneskě
14 z počtu apoštolů; b) že v 1, ] ohlašuje
brzkou náplň toho, co předpovídá, ač proroctví to
5
aj.,nspirační
a jež svědčí
alespon o starob
losti ve svém celkunnevypln
nllo se dosud;
apokalypse:
ráz apokalypse
a tím istou
měrou i apoštolský původ jeji osvědčil (dle On
až 6)vzkrtšeni
vyjadřuje
názoryh chiliastické
a mluvví místech
o dvo
z mrtv'c
c) že na různých
dřejebCaesar. nApoc. Comment Migne 106 a215) jim
ijanův žák Papiaš, biskup v Hierapoli, nedaleko
vysloevujese tak, jakož se nesrovnává s povahou,
Laodiceje', ějedne'
z těch
obcí,byl
jimž
byla
věnována.
0) ěeěem
a mluvou
jana (1,1.
apoštola, ze 'ména
když
udává
své jméno
„8) proje
sv. jan
apoštol
jejím
autorem,
to opětn
dosvědčil jěižsv. justin ve své Rozmluvě s Try vuje ducha pomst Krista nazývá 9počátkem tvor

stva Božího (3, Mšči, jak. vykládají, prvním tvo—
;že mluví o Kristově příchodu k soudu, o němž
tedy tam, kde apoštol působil i zemřel a kam apo prý evangelista jan neví,a ukazuje se býti přiz
kalypsl také zaslal, a v době, kdy janovi vrstev nivcem Lidův odlišně od jana apoštola, jenž pr;
mct ještě žili a ho bezpečně mohli poučiti o tom, v evangeliu jeví se býti ejich odpůrce . jako
zdali spis ten pochází skutečně od jana apoštola;
ikdyž se vřjadřnje nejasně a to živěji a —číinou
nežl svých.
se vyjadřuje
v evangetliu
neb nedujiného.
něco 4,
později
v listech
'lakě najanto apoštol
ukazují, d)
že vs
lren
(Adv.O haer.
20. ldosvědčil
26, tlo svatý
M. , ahrubší,

fonn150,
em ale
(k. 81,
sice napsall
Rxnejspíše
až po
r.
m 1 kterou
již ko lem
130—13
ato v Efesu,

1040.&1192),Zlomek

Murat., Mclity.lo bisku

sardeský, jenž k ní napsal komentář (Euseb.r i.l

4,26), KsleegnentAlex. (Paella 2,108),0
nes(Eurcsion.
.H.
E. 6, 25h 22,0340.
203.384)Tertull
áen
(CM
3, 14,
366 aj. Teprve
v polovici lll. stol. Dionysius Alex pojal vpo
clltybnost
její původ,
tujednakapoštolsky
různost slohu
a řeči, hledě
kterouji a.odůvod
se llši
od ostatních 5 isův apoštola jana, jednak tím, že
spisovatel apo alypse udává několikrát své jméno,
což apoštol jaan nečiní ani v evangeliu ani v listech
svýchp Ale činil to nerrad ajen rooto, aby tím účin

rvch dobách
neuznávali
jí po
Marcionité,
Caius,
Dionysius
Alex. aji ní
něm.— Alogovůé;

vody tyto nedokazuji pranic. Neboť a) sv. apoštol
jan neuvádí titulu sveho „aapošto ol“ ani v evan
geliu ani v listech svých; jednal tedy zcela dů
sledně, vynechav je i v a- i, a to tak, že by právě

tím vzbudll podezreni, jakobyssis

tento nepo

cházel od něho, kdyby byl onen titul přičinil protl
svému obyčcji. Praví-li však v , . „ adu se

nad ním nebe i svatí apoštoolově aproroci“, a
dí- ti v 21, 14., že viděl na dvanácti základech ne

beského jerusalema „dvanácte jmen dvanácti apo

štolů Bcránkových“, nevylu uje se tím z počtu
něji
mohlkrálovství
čeliti protiVykupiel
chiliastlick'
(o ti
sicilctěm
ovš m
nanázorům
zemi po vzkři
apoštolů
právě
tak, jakoby
itelů ten
učitel,
k'te bse nevylučoval
řekl svým zžápoůětu
šení
z mrtvých),
se telťdy
šířily ventž
l: yptěnu
ku „Buďt
podnětu
Nepota, které
biskupa
v rsinoe,
epamětlivi náučeni svých učitelů, ani zápočntlu
zory opíral o některá místa a-e, nesprávn jnim dějepisců českých ten historik český, který by
rozumějeÁSám
to dosti
na25,pl)
jcvo, když nará
že vidě vtom
onom
záznamu
če
žeje
Alogy (udává
Euseb.
ll. 13.7
„Ně pravil,
ských dějepiscův.
O autom
a.pak
lzze tojména
tím méně
z oněch veršů souditi právem, poněvadž v ní líčí

kteří docela.
njatřed námi
„196;;!uiw)
zavrhlll zavrh
knihu sv
tuto
.já (mššck
všakf(ňv
bych
se neodvážil
vě \iděni nikoliv o věcech současných, nýbrž

nouti Sknihu
tůto,myslíl,
nebot že
mnozi
bratří můjr
váži osi
ii vc
lice.
iše bych
přesahuje
zum.

o budoucích. b) Praavi-li v 1,1., že ůh d
veni v a-i obsažené k tomu koncí, aby ukázal,

„které věcí mají se dítl brzy, netvrditím,

Uznáv
zajhisté, že nesnadno
to jest dílo
muže
ese v brzku vyplní všecko, co mu bylo zje
ohem lll
nchadn,utého
bych
všaksvatého
připustil, že
že to jest apoštol,_ s n Zebedeův, bratr jak ubův.“ veno, nýbrž že se v brzku počne vyplňovati
Nicméně příkladu je o následovali někteří na \ y ono zjevení a tedy že jen některé věci vyplní se
chbodě, jmenovitě v Palestině (sv CynII jeer.us) v brzku, jiné však až později. — O království tl
Syrii (sv. Ch stos om, Theodoret) a v Malé Asli siciletém nemluvi ve sm slu litemim, chiliastickém,
(Řehoř Naz., sn m laodice' ský, kánony apošt. ato jakoby Pán ježiš po vzkríšení toliko spravedlivých
P' ., měl viditelně kraolotvai snimi na zemi po tisic
kan. 85) a dle Amfilochia- konskěh o (Carm
ještě jiní, kteří vyjadřovali svou pochybnost hlavně roků až do vzkříšení všeobecného, nýbrž ve smyslu
tím,že apokalypse nejmenovali ve svých zázna duchovním, rozuměje tisiceletým oním královstvím
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delší dobu, ve které křesťanství, zvjtězíc nad svými
nepřáteli, bude celkem požívati míru a vykonávat!
svuj blahodatný vliv pod nejvyšší ochranou a ří
zením Krista oslaveného, a ve kterem mučedníci a
svatí v nebi vůbec budou íž před vzkříšením těla
s Kristem kralovati či blaha věčného podle duše
své _požívati. Vzkříšením prvním pak nemíní vzkří
šení těla, nýbrrž
řníšeí duchovní, onen totiž
stav blažený, ve kterém světci v nebi s Kristem
kralují, a stav miru, jehož cr'rkev na zemi po pře
možení svých nepřátel měla požívatí. c)jméno svvé

autor
proto,
poněvadž
pro
rocký udává
ráz jeho
spisu.
Činiliftoho
to v\šžadoval
ichni proroci
starozákonní v prorockých knihách svých, ahy čte
náři z vážnosti osoby prorokující mohli poznatl,
ohsahuje--li kniha proroctví skutečné. —Ducha po
msty nejeví autor nikde; neboť to, co odpůrci
pravosti a. oním jménem nazývají, není duch
msty, nýbrž videni božské Spravedlnosti, pokud
ona zlé tres t.á ——
Krista nejmenuje pookečát mtvor
stva Božího prr.oto že by snnad byl rvním etmvorem,
nýbrž proto, že jako Bůh jest principem či půvvod
-ccm všeho tvorstva. O jeho přichodě k soudu

vnímal i myslil v mateřské řeči aramejské, dílem
z toho, že tu onu dchylku od pravidel volil
úmyslně, aby jistou myšlenku vyjádřil se zvláštním
důrazzem a co nejiadrnéji, na pr. d ž l 5 kui_ge
nitivu 'Írlom':anroív připojuje přístavek v nomina
tivvuo maróg, _:rngo'zoxog, ne kŽdy
4. slovy
6 (Bvzai 6 r): mu“&egzo'yevo; (jenž jest a jenž byl a

jenž bude) opisuje aneb alespoň narážeje na jméno
Girl“, jež znamená Boha jakožto bytost napro
stou a nezměnitelnou, ponechává slova ta (člen)

beze změn i po předložce dnó (dně
, ne
že by nev déi, s kterým pádem se ta před ožka
p_ojí,jak někteří _myslili (vždyt hned v následují
cích slovech pojí ji správné dnů w'w ěnní), nýbrž. že
pojímá všecka slova ta jako výraz jeden, a to ne—
skloonný, by tímvíce vytkl božskou nez'měnítelnost.
Pří všem rozdile však, který z řečených příčin se
ví mezi a- i a čtvrtým evangeliem _po stránce ja
zeykové, shledávají se v ní také výrazy a úsloví
autoru evangeliatoo,ho sv janu, vlast_ní, jež proto
ukazují na totožnost jejiho autora se čtvrtým evan
elistou.

sou to mimo jiné: výraz ).o'yuc (tof) ago.—„

lo
označení
osoby
božské
(19,oží),
3. jan ja_ko__žto
],
; ů/wím' druhé
zdrobnělé
to
mluví však
i, nýbrž i a'ko
v evangeliu
novč
J,
.se nejen v8 a-podobně,
se v n ja
m jméno od a'pvó; (beránek) jako označení Krista
mluvi i o všeobecném vzkříšení tě a. Tvr zení. že Pána s hledem k oběti jeho smírné 5,12—13a

autor a. jeví se židomilem odlišné od evangelisty
čtvrtého, s čívá na nesprávném výkaldě, jakoby
na všech t ch místech, kde jesttřeč o jerusalemé
a dvanácti pokoleních, mínil jerusalem palestinský
anárod židovský a toliko jemu přisuzovai blaho
messiánské; & přece mluví v nich ojerusalemě
|pokoieních v duchovním sm slu slova, t j. o cír
kvi, tu bojující, tam vítězné ( erusalem nebeský),a
ukazuje v plné shodčs čtvrtým evangeliem, že
do ní mohou přijíti a sižuctečné přicházejí ze všech

náro
oclů, j k ze idů,t kz pohanů (7, 9). jméno
Iouóaíoi_( ide) jest mu ovšem jménem čestným, ja
kožto 'méno pravých ctitelů Božích, ale on (či
spíše ristus sám) dává dosti jasně najevo, že
mnozí si to jméno sice dávají, ale nejsou tím co
to jméno značí, a tak nejen neodporuje, nybrž
srovnává se s evangelistou čtvrt' m; neboť ačkoliv
evangelista ten užívá ména 'Iou arm častěji o Kri
st »vych nepřátelích, kteří nebyli tím, čím podle
jména toho býti měli, neužívá ho přece jenom
o nich, nýbrž také ve smyslu všeho příznaku ne
Eřátelstvr
prostém, ano i(proti
čestném,
hud“sjiným
hledem
rozdílu národnostnímu
národům
18,
35) neb místopisnému (o obyvatelích ]udska protí
obyvatelům Samařska, Galileje, Perejc, na př.
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častěji, jan ], 29736), mpáufw (zpečetiti5,6; 6,1.
!—

an 3,12) zqgrív rá; švrola;;, záv lo'yov,toi-g Zóyoug(za

chov_ávatiprikázán1,siovo slova, 12, 17;
jža_nl4, 15._22); Canin;mlyai vůárwr (prameny vody
(prouud
vody živ
vé, an, 4,jn14),,7,nota/ióc1ňamc ČtlieňcM
Marcion

ne řijal a. do svého kánonu, Alo—g_ove
pak jičřímo

upreli
_janubeze
apoštolu
bludařito jediné
erm
thovi, jest
vši vpř_ičítajíce
, nebot jiučinili
zdůvodů dogmatických, Alogové z odporu proti
Montanístům, kteří opírali o ni bludnou nauku
svou 0 Utěšiteli, Marcion pak prooto, poněvadž

viděl, že se nesrovnává s biudnýrni jeho názory.

Že
by doká:
byl také
Caius seimský_popíral
nelze
ati. T\rdi
to sice stéji_její
na pravost,
základě
, ., avšak z místa toho nejde
_t'l1 e.b H. E.
nijak, nebot' Caius mluví o apokalyyspsích, a neoa o
kalypsi, a vyjadřuje nikoli mínění své, nýbrrž

rinthovo, a to tak, že se zdá, žeiCerinth pokládal
a-i za spis inspirovaný. Co vša se týká pochyb
nosti Dionysia Alex. a jeho následovníků, bylo již
napovědéno. že také nic nedokazuji, ježto i ony
byďůvodů
vzbuzeny
starrému
podání věrohodnémů
tolikoproti
vnitřních
i nicotných,
a to ktomu

1),n esb hledemk I'O'Ldllll
nábožen konci,
aby pra-žádného
se elilo usilovnéji
proti
Není tedy
důvodu, pro
kte __chiliastům.
by bylo

skéemu (proti Samaritánům
s hledem
k důležitosti národa israelského v dějinách spásy
(4, 22). eby však autor mluvčv A.p 21, 14 o dva
nácti jménech dvanácti apoštolů, napsaných na zá
kladech nového Jerusalema, ve svém židomílstvi
sv. Pavla z počtu apoštolů vylučoval (Bauer), ba
v 2, 2. l k apoštolům nepravým čítal (Schwegler),
jest tvrzení zcela nesprávné, spočívající dílem na
nesprávném výkladě, dílem na předpojaté libovůli.
V príčině slohové a jazykové jest sice jak' si rozdíl
mezzi a-ía
vrtým evangeliem, ale ne ta ovy, aby
bylo nutno souditi na různost autorů, uehoí at po
mlči se o tom, že ani v evangeliu čtvrtém neschází
vypravování velmi živá (na př.v kap. 12 ' .) 9
. ' vněm se vyskytají nejen hebraismy, nýbrž

lze právem upíratí a-išlanu apoštolu _roti těm dů
vodům vnitřním __i
vnčjko
jež svéd
to jejídělpra
vosti.
ení
oim,
mpilací
z růzííých
sa
mostatných. nýbrž dílem jednotným jednoho a téhož
autora, patrno již z toho, že v ném celém nejen
se jeví stejná mluva a stejný()sloh, enýabrždi tentýž

duch
auúčel. —jak
ll. patrno
Pro kozl, llkda e_bylavnována
kdbyěy
a.
sepsána?
sedmi církevním obcím maloasijským ve videni
zejména vytknutým, totiž etesské, smyrnenské,

pergamskél
thhatirské,
sardeské,ené
tiladeiíské
a lao
dicejs
ské
idé voa-i
i s rozkazem

je napsati—sv. jan dle vlastního Žudání 1, 9—11 ob
držel na ostrově Patmu, a není žádné příčiny po
ch bovati o tom, že sv pln
lněním rozkazu toho ne
i_jine'vodchylky neb nesprávností mluvnické (na př. če al, až by byl propuštěn na svobodu a vrátil se
,l4_.
avtoív.
.
n)!
011g),
pokud
'1._\lá__š_tností
těch
jest
co možná
\! a-í více, vyloží se snadno
z prorockého do
tedyEfesu,
ještě nýbrž
na že ___napsalje
Pokládati
janovo hnedle,
udání
rázu knihy,ssnímž jistá nejasnost souvisí, dilem o jeho pobytč (v hnanství) na Patmu za smyšlenku,

1 jakéhosi napodobení mluvy proroků starozákon
Cre nesr (Ein__l_.
2_l7),
Bieek ,jest
(Einl. zcela
170),
ních, jmenovitě těch, jimž dostalo se zjevení ve 'akož
euss činili
(Gesch.
15a9)
vidění, dilem z toho, že obsah i forma zjevení
byly janovl dány ve stavu exstatickém, ve kterém libovolné
a v odporu
hodnměrných
(lreneuss pralstarým
Adv. hae p_odáním
5, 30,osob
4;
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Apokalypse

apřátel
na vzduch
(k. 15—16).
t) Vidění
Klement
EusebMH.
in Matlh. Alex.
tom. u16,
6
i E.:)i „24
5. 7;NaOrigenes
Patrn
království
Božího
(k. 17záhuby
20).g ne
však jan nepřišel (dlo vyhnanství) již za Klaudia,
'ak s patrným
omlemy
napsala již
Epií_a
nius,
za
kierona,
jak myslil
hcořylakt.
před
nímani
udává
nápis jednoho ruko isu ze Vl. stol., nýbrž za Do
mittána, neboť za erona (a tím méně za Klaudia)
nebyla ještě v Malé Asii církev tak rozvětvena,
ani poměry tamní tak vyvinuty, jak je před oklá
dají první tři kapitoly a-e psané od jana na atmu.

dění
do
věcínového'jerusalema
či s hle em k vyznamu (21,1—22,)).)\Éllo
oněch vidění roz
dělují a-i, nejvíce dle toho, zda vidí v ní předpo
věděny ceele“ dějiny církve v postu u chronolo
gickérn (Holzltauser, Haneeber g), ane toliko pří
hody
trvání (Bossuet,
Dupin,jejíCalza ptrvntch
ug, stoleti
Allíoli,jejiho
Aberleaaj.),
aneeb jen

dějiny poslledních století jejich (Bisging, Krementz,
Cornely, Coriuly a j.).
ina té různosti
Za
ato3)a jak oněm
výslovně
dl sv.Alex.,
lre— vKaulen,
neusDomitiána
(Adv. haetredy,
5, 30,
Klement
pojímání věcí jest v
že budoucí osudy
Origenes, Eusebius, Viktorino Petavsk a j.,
cirkve jsou v oněch viděních ukázány pouze ta
jemnými obrazy, z nichž sice lze poznatí bez ob
konci
panování
Ijeho,
tedy
nejspíše
r.
95
byla
a.
tíže
budoucnost
v
hlavních
rysech
jejich, nikoli
sepsána. — Ill.
lnutka a č.el Pohnutkou
napsati a-i byl janovi dle 1, 11.uvýslovný rozkaz však v podrobnostech. Kdo tedy vykládá jedno
Kristův, aby napsal zjevení mu
C
ša tlivě obrazy do podrobností, s_ejde snadno na bez
Krista pohnulo,aaby to zje\cní dal, neniznámo; cestí. Nesouhlasíme však ani s těmi, kteří v klá
nejspíše však učinil to s hledem ku pronásledo daj"ía-i pouze o prvních neb pouze o posle ních
vánim, jež již na církev přišla a ještě přijíti měla, stoletích církve, ani s těmi, dle nichž (: obsahuje
sehl dem ku snnahám škoditi církvi nepravým celé dějiny církve v _postupuchronologickém, nebot
výklady nesrovnávaji se po našem soudu se zněním
učením,
ježžnejenv budoucnosti
ncvčřici nýbržjeviti
i bludaři
jež,
věděl,
budou,jevili,a
nebot acdu hemi účelema ;nýbržv souhlase se Sušilem,
jak ona prožnásfledování,tak i tyto snahy podvratné Tietenthalern a Belserenr vztahujeme obsah její
budily zajisté u mnoha křesťanů horlivých úzkost k veekšerému pozemskému trvání církve (bez ohledu

jakousi a obavu, jak církev v nebezpečenství tom na chronologii), vidouce v ní proroctví 0 vnitřních
obstojí a své posslán
.
mpak, za
vnějších
stavech
a bojích,
po |čas
0
ého trvání
svého
pro 'de,ježa ocírkev
vítězství
oslavě,
kterým to učinil, bylo jednak poučití ekřesťanyo ko ízems
nečném vítězství a oslaveni cirkve jeho, ednak jichž se jí dostane, či spše roroctví o soudech,
potěšiti a k vytrvalostí povzbuditi je v ruzných jež Kristus Pán bud v_ykon vati jak nad církví
utrpeníchapronásledovánrc
ch.—lV.Ráz a.obsah
A jest spis pro rocký.
aví to autor sám (1,3), svou, tak nad (jejími nepráteli, akož i o vítězství,
obro nad
zlem. tah
laolzeznáváme
proto
co do dobude
věcí zároveň
s Tiefen
alme
n-i mim
lo to v církvi uznáváno vždycky. jsou proto jehož
úvod (k. l.) a závěrek (2, 6—21) čtyři části, a to:
sáně
nepravdě
všickni
ti rationialkisté,kteří
měli a) proroctví 0 vnitřních stavech, jež církevvza po
ji
neb mají
za pouhý
výmyslb
cký. — Po vnější
formě své a. jest listem zaslaným od jana sedmi zemského trvání svého prodělá až do posledního
oduu, či pro octvi o soudech, jež Kristus Pán
výše
řečenýmo
maloasijským,
kterém go
krátkém
úvodě obcím
vylič_ujesedmero
viděníve
0 přítomn
m bude vykonávati nad církvi. (Vidění první. .roro
stavu oněch obccr i o budoncích osudech církve. ctví toto dáno jest pod obrazem skutečný h po
S hledem k těmto viděním lze v ní mimo úvod
měrů, jaké byly v sedmi jmenovaných obcích malo
(i, l—2_0)a mimo závěrek (22, 6—21), v nichž ze asijsk),ch ukazuje, že podobné poměry, jaké byly
jména jeví se forma listovní, rozeznávati co do v oněch obcích, bud0u l v církvi až _do skonáni
formy sedm částí, a to: a) Vi
i o sedmi li světa, poměry totiž, ve kterých bude třeba i chvály
útcěcahy
ovzbuzení, i napominání & hrozby a
stech, jež _Iauz rozkazu Kristova má zaslati sedmi
pokárání. ) h Proroctví o vnějších příhodách církve,
obcím
řečen'
m a ježhrozbu
obsahují
hanu i chvlálu,
na
pomenutí
iutěchu
i zaslíbení,
dle toho,
o jejím vnějším
rozvoji,
bojích
nepřátelům
a—vítězství
nad ními,
či pro
rooctv Proti
o soudech,
jež
jaak bylo přiměřeno ovaze té které obce a bisku a Kristus bude v konávati nad nepřáteli církve (vi
jejíhok
(k 2—
3—).
sedmi
rí. dění 2—5). c) roroctví o záhubě nepřátel cirkve,
kter k(jan)
byvbvzatidě
uění
vidění
do pečetí;
nebe, spatřil
Boha, an sedí na trůně a má v pravicl knihu sedmi zvláště o zániku pohanské říše římské (vid. G.)
pcčctmi uzavřenou, jež otevřiti nemohl nikdo leč
v)Du
Proroctví
o budoucí
oslavě cirkve
7.).jest
—
žitost
a užitečnost
a. (vid.
atrna
jen
3 Beránek
starrci, astojící
kterakmezi
po trůnem
otevřenía čtyřmi
kazde živočichy
z prvnrct z důležitých pravd v ní obsažených. Poučujet'
O

čtyř pečetí objevil se jezdec: první, aby vítězil,
druhy,
o ňalabyzenu
pokoj, mečem
třetí, aby
přinesla
drahotu,aby
čtvrtý,
usmrcoval
hladem
morem. Když pátou otevřel, volalydduše pro víru
zabitých, aby pomstěna byla krev je' ích, když ote
vřel šestou, nastaly různe ohromy živelní, a když
po označení siužebníků Božích otevrel pečet sedmou,

a jeho rých
_vlastinostech,
o božství
Kristově,
oanděulechdob
'c ocirk
| ověnsr

nebeských radostí' ] pekezlnýchmuk. Zvláště v jasném

světle
jeví se
vrtí božská
prozřetelnost,
která bdí
nad církví
Kristovou,
ji řidía
hrnáí, bezpráví
jt
učiněná trestá, která dopouští cihutrpení na věrné
údy její, ale neopouští jich, nýbrž v čas pomáhá a

nastalo ticho hrobově (4,1—8, i.) c) Vi děnní i ta utrpení, jež dopouští, obrací k dobrémmu ——
sedmi trub, líčí,kterak viděl sedm andělů, kteří kt t,omu aby v tříbili svou ctnost a rozmnožili
svoje zásluhy. řevhodně proto položena jest ří

troubili v troubu jeeden po
uhém, a kter ak po
každém zatroubeni nastaly různě pohromy a útrapy,
až po zatroubeni sedmém ozval se v nebi chvalo
zpěv, který velebil věčné panování Kristovo a

chválil Boha, že vykonali soud nad zlými a od
měnil
(8, 2—11,
1.9) (!)aVidění
tříšelmy
ne
přátel dobre
království
Božího,
aa (ďábla),
mořské (moci světské, církvi nrepřátelské) a šelmy

poozemské (moudrosti pozemmské od Boha oddvrá
jich zhoubné
(k. 12—14).e)
Vi
dccně),a
ní sedmi
misekpůsobnosti
(kotlíků) hněvu
Božího,
jež andělé jednu po druhé vylévají na zemi, na
moře, na řeky, na slunce, na trůn šelmy, na Eufrat

zením Božím na konec knih biblických. estíť ona
posledním kamenem na velikolepě stavbě ísma sv.,
jež jeví se jako celek na výsost ladný. V ostatních
knihách ukazuje se nejprve, kterak lidstvo, vy
padši z prvotního stavu nevinnosti, obdrželo za
slíbení, že bude vykoupeno; na to líčí se, kterak
vykoupení to bylo připravováno a přes veškeré
prekážky se strany lidstva přece vvkonáno; kterak
založením cirkve postaráno, aby všem lidem mohly
se přivlastňovati účinky vykoupení, a kterak církev
v prvních dobách úkol sobě svěřen' skutečně vy
oknávala. A v této knize prorock naznačuje se

apokalypse apokryfní — apokatastasís

kterak církev také v budoucich dobách bude ke
natí svěřený úkol sv_ůj,a kterak přes všeck pře
kážky povede a přiv
vede ke spa se a bla .enosti _7
kteří budou dobré vůle a dají se od ní
vésti. ak zároveň staví se v ní ve světle zvláště
jasném nevýslovná ona láska a dobrota a milo
srdnost a moudrost 1moc Boha našeho, která hudi
úžas a úctu a lásku ídůvěru, a vyzývá, aby člověk
konaje vůli jeho, působil všemi silami k jeho cti
a chvále, a tak, posvěeuje a zdokonaluje sebe sama,
již nyní družil se k nebešfanům volajícim: lloden
jsai, ane Bože náš,vlpřijmoutůi
slávu a čest
! moc
duležitějši
komen

tařefěk atolkickě:
_Aretar Caesara/Mý, Coacervatio
enarrationum 111Ap. Migne106 od 5.499; Onummíur,
Comm. ín Apoc.. v d. od Cramera na konci
tena gr. in ep. cat . v Oxfordě 1840; Beda

V.,

Explanatlo
A inC.Ap.
M.M.
9'.70.ods. 1405;
129,1?
„Čarriadaf-w,
Complexuoncs

od 825;
Alůzr!
Vzl.,Ruommentarii,
v'
o M.169
avyd.
v Lyouě
1651,-Řibz
era v Lyoně
1593;Alzamr, Antverp 1614 Kira/terv Kolíněn. R.
'; 7. B. Benue! v Paříži 1689; B.artal Holz
llauJer v Bamberku 1784, D: Boval, L'esprit de

l'.Apoc Paris 1840; 311.54Plsmosv

N..Zy Pr raze

1872, Birlping, Exeget. Handb. Erklarung d. Apoc.
Miinste187_6b,rl(rcmmlz,
Die Offe
despse,
hl.
jo.h
ver Frý
Durap
at, enbarung
L' pocal
v Lyoně 1889; l-7'lrle/'mllml,Die Apokalypse des hl.

joeh., Paderborn 1892; RJh/ing, Erklárung der Ap.
h.l oh., l_Vliinchen1895; Draci; Apocal. de s.
jean
a saínte Bible),
Paris 1898.—Proteslanht
skzé (vHengrlmbzrg,
Dle Offenbarun
des hl. joh .,
v Berlíně
Volkmar, ommentar zur
Offenbarung Johannes, Zurich 1862; Wil/:. Bow—rcl
Obr. 210. Dttrer: Apokalypliěll jezdci.
Die Offenbarung johannis, Góttingen 1896, 70k.
Wzirr, l)íe Olfenharun des Johannes, Góttingen
..T vydávaných od Baum 666 jest symbolickým číslem církvi a Bohu proti
1897e(vea Schriíten
des
vicí se moudrosti světské, která popirajíc rozum
cart
i-)
božský, svůj rozum na místo něho staví a rotl
apokalypse apokryfní viz apokryfy.

apokalyptické číslo jest číslo 666, kterýmž se všemu, co se txká Boha a služby jeho roji. ý.
v Apokalypsi sv. janal318 znamená jeden 2 ne
Apokalyptxl ové (jáchymité), přívrženci mystické
přátel církve. íslcm tím rozumějí někteří, hledíce
sektyhylella. aX
tjejímuž
vzniku daly s ky:
isy
zFllo stlol.,
s(v. t.),
A.rozeznávall3v
k číselué hodnotě písmen hebrejsských Neroona jách
Otce (SmZ,věk tělra), Syna (NZ, věk těla a ducha)

(WDP 1115—
_ Nero Caesar), aneb krále israel a Duh a.sv („Evangelium aeternum,“ věk výhradně
ducha,h bez viditelně církve a bez svátostí). Věk
svě bude přikiládati si onen titulo roti Kristu, ducha započal se rý mnišstvím a přiveden prý
králi židovskému, aneb hledíc k číselné hodnotě k rozkvětu zvl. sv. rantíškem. Neejvíce přívržentů
ského zaz' šgogrjv, t. j. a_ntikrista, kterýž prý v pýše

písmen řeckých, rozumějí tím bud' některá jme'na
mělaA-y
sektabyli:
mezi
spirituály
\ ynikap
Gerard
z Bora afratricelly
.t.), Úbert
tino da
potupná, jimiž by nepřítel cirkve označován byl, cími
jako xazó; óňqro'; (zlý vůdce), duro; ččmog(beránek Casale (v. t.) a Petr Olivi (v.
apokalyptlčtí jezdci dle Apok. 67-Gvyšedší ze
nepravý),u&lqůilg [fluýíuuóc(opravdový škůdce) a j.', čtyř prvnich pečetí knihy za ečetěné sedmi pc
aneb
'měno národař
mskěho,(Latm
ehož)),císařové
pro čet'mí: jezdec s korunou a lu ištěm na koni bílém
následovali
církev, rAatsTrog
aneb slovo
6 „mm; (vítěz), kterýmž by se vyjadřovala pů [mm]; jezdec s mečem velikým na koni ryšaavém
sobnost a vládychtivost onoho nepřítele; aneb hledí jválkaj, jezdec s váhou v ruce akoni vraněm
k ísmu latinskcmu a rozumějí jím jn énooDl CLes jhladj, jezdec —smrt na koni plavěm. Velikolepým

a ngtVs (Dlokletián) ježto však výklad nazzá

apokatastasls
(Sk.
znázornil
tytopjezdcedno-azámanlc,
Dtirer (v. obr. resti
210).
kladě čiselných hodnot písmen té které abecedy způsobem
velice jest nejistý a tudíž i proti rázu Apokaly use, tutio, napravení) doslovně: postaveni, uvedení
v bývalý stav, opětné vrácení v původní stav.
o
es
Šestk„ráivděpodohnějlšlŽe
Tietenthalovo
čDie V bohosloví se tim rozumí úplná náprava padlě
561), mínění
evýklad
čísla 666 činiti
jest na zákkladě _symbolžick
eh o významu čísal 6. přirozenosti lidské ří skonání světa, konečné zří
Číslo to souc totiž hodnotou svou ne“blíže číslu 7, zení království Bo .ího o posledním příští Páně.
číslu to okonalosti, znamená sice n co velikého,
ale přece ne dokonalého, v Apokal psi proto zna Vakoupením napraven js ou v Kristu všecky věžci
les. 11122“
náprava
spočívá
hlavněsláva.
v tom.Tím
že
mená svět, ve své trojitosti pak 666) poukazuje
mina
opět tato
milost
a jednou
jednak k velikě moci adomýšlivosti onoho ne člověk zase jest uveden v původní stav blažený,
přítele, ktery se tím čísalemznačí, jednakk tomu, ale nikoli zcela mimopřlrozeně výsad stavu prvot
ev boji roti církvi přece slabým jest. Uvážíme-li ního pominuly, hřích přirozenosti li skč ploze mm
tudíž ješt, že onen nepřítel dle vylíčení Apoka-_ a rozením se dědičně šíř'
ri. Vyku
ujpitelskou činností
lypse podivuhodné věci bude činiti a nejen proti vtěleného Syna Bozího však danac ele přiroze
církvi, nýbrž i proti Bohu se stavěti, ano iza boha nostl lidské, všem lidem vůbec a každému zvláště,
se vydávati, bude as pravdě nejpodobnější, že číslo taková způsobilost, že nadpřirozeného cíle sveho,
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slávy
oblažení
dosíci věčné,
mohou.dokonalého
Po posle ani_téztratítelného
msoudu naaanst
ne deíi
nitívní upravení vykoupeného člověčcnstva a do
vršení a dokonáni vykoupenců Kristových ve světě
obnoveném. Upravení toto sluje „napraveni všeho“,
relativně k původnímu stavu člověka a veškeren
stva, takřka uvedeni všeho v původní stav nepo
rušenosti; sluje zároveň „dovršení“, jelikož po
_slední tento stav i v pom
mění k prvotnímu bude
ttézgšia
vyšší,_a
nepřestane.
biblís
označuje a.
slovem
na)./.tyycvcaia
(Milt.V19'3)_
_ se
regeneratio_""

.j. budouci všech věci
druhé
narození
po výtcesvěta, nebe i země. Včcn __
obnovení,
těž obnovení
tresty a-si ne řestanou, ovšem však hříchpozbude
dalši zhoub_n
_sig
své a zloba zavrženců nikomu
již čneušk_o

a-i v soustavě učení Origcnova

a_pokat éiósis, d:!oxat'hjlwo
;, :

poslal Agapet do Kple jáhna Pelagia
papeže) s povinností a působností a- e. _pr)_'/.adčjšsihoi.
poslal tam sv. ehoře, taktéž jáhna, a ten stav se
papežem, obyčeí ten zachoval, což činili i jeho ná
stupci, až časem obyčej ten uhasínal, kčemuž při
spěla ze_jména též okolnost že pro blud mono
theie
tsský a-ům
Kpli mnohých strasti, ba i vžý
hnanství
(jako vMartinovi,
bylo vytrpěti. Teprve císařpozdějšímu
Konstantin papc
Pog oi)
natus, když monotheletismus potlačil, postarat
opět o obnovení apokrisiářů v Konstantinopoli
a3papež Lev li (
)přáni jeho vyhověl, po
slav na dvůr jeho a- e s rozsáhlou pravomocí, maje
při tom na zřeteli, by se týž nedostal v područí
patriarchy kplskěho. Obrazoboorský spor přerušil
opět obyčej, a- e do Kple posílati. Posledního a-e

vali nalézáme r. 743 na dvoře císaře Konstan
k(orunovací Karla
zbaveni hřebů, tvina Kopronymm.a Kddžy
Vel. od papeže Lva ili.císařství západořímské ob

v lit. Kristas
řecké obřad
na při
Veli
iký pátekh
snéti
křižc,
němž
so hapřipomínající
nebo obraz

tranckem.
Za prvních
a-cm
noveno, pominuli
a- i v dob
Kpli býval
a nastoupili tuto
při dvoře
Kristův
na nossítkase
vkládá,Kal
abš___
nesen byl vsiav
něm prů\odu.
Srvnn. 'Vi,l!er
císařskýAngilramnus,
arcikaplan; biskup
tak za metský
Karla Vei.
byl jím
(v. t.a),
apokreo (z úno + ;gšag—
_ bez 353,2xugzaxi;177; slavný
č.vóxgéw,masopustní) sluje u Reků neděle, ježžod
Karla ll.,Pobož.
přijmim
Holéhobiskup—vMetách.
877), ustalo
se od
Drogo,
Za císaře
povidá naši „Sexazesimě“ Zvána tak proto, že ne Ludvíka
vysílání papežských a- ů, (tak že setkáváme-ii se
jest
posledni. kdy
smí spožívati se maso,
aděie
že tato
dnem
následujícím
pocináseezdržeiivost
od s nimi při dvoře franckém i později, nejsou
již o
to
_a. skuteční, nýbrž jsou to jen tit urnie a- it oz
masitých
tydccnCod.
neděliliturg.
tu předcháze
ící
n pokrmů.
a. Srvn.'iaké
Daniel,
W. 214,
b_ení
arcikaglani
bylo raditi
.“Nzllezr,Kal? II, 19, 30.
císaři
ve v cech císařští,
církevníchjichž
a kúkolem
jeho dotazům
mu

odpovídati. — Papeesžskými a-i na dvoře va

ii

. apokreoůímos (ánoxgswotyog),vcirkviřeckétolík
W
(nebo podjáhni),
ne
tě li áhnové
|, byb iskupově
na dloueiikož
ou dopapežové
u ze svých
coapokrisiálřl (apocrisiarii, responsales, od řec. b
diecesi b)" vzdáleni, z kteréžto příčiny již synoda
&'mxgl'wtm'hu
odpovídali, bylil
rcspond__ere)
doslovně sardic ká r. 343v
8. sta novíla, by biskupové,
tolik co odpovídatelé,
klášteřích
bratři, kteří plníce mandát svých vpředstavených majice něco u dvora nprojednávati, poslali tam ra
ději jáhny, než aby sami ze své diecese se vzd
zasílali odpovědi
0 u_rčitýchvěcech
a též
né zá
ležitosíi
vyři7ovalí,
jak pravi řehole
sv. jin
Bened.
hvl. 51.: „Bratři, kteří se vydávají a cestu pro lili. (Srv. těž Justiniano_vu noveiiu , . Co
pravomocnosti
a--í| sou
Tíhomassin
(Vetus
Ecclesiae
disciplína.
Parsi.,
lib. il., cap.
108.,et u_ova
)7.,
každou odpoví-„ď,
záležítost“.
Takéuigeků
&nóxgmg—
_ odvpovt.ěď,
Označmána
záležitostjménem
k vy že byla rozsáhlá. kdežto Petr de Marca (De clon
konání přikázaná, ve kterémžto _smyslu autor dila cordia sacerdotii et imperii, líb. V) soudí, že
s úřadem jejich nebyla žádná iurisdikce spojena,
„.Doctr
-dadAntiochum“
(vyd. spisů
Athan.
str.
259)d
!, že aJroxgatágzo;
gyoVI-lš
slujesv.ten, aže tudíž mělijen právo: monendi, referrendl, invi
kdo b' val správcem záležitostí klášterních. — 2.
bylop kpbýtéž
vání a- ů adointerpeiiandi;
pravomoci patriarchůy
ských,zasaho
na svá
Názvema-ůoznačovánistáií zástupci papežů giliandi
na císařském dvoře v Cařihradě a později při cís. práva a moc velice žárlivých, ohrožovalo pokoj a
mír mezi cirkvi římskou acařihra
—3. Kromě
dvoře
Karlovců,
jsouce
předchůdci
pozdějších
pa
apežů mívali na dvoře císařskémkvI'leli své a-e
žských
vvsianců,
nuntiův
a íegátův.
A. papežští
v Cařihradě nebyli dohližiteli _(byli speculatores ct í patriarchové a exarchové, kdežto arcibiskupové
inspectores) pouze nad věci 'e inou, nýbrrž nade a biskupové projednávali věci své u dvoru císař.
všemi věcmi dobra cirkve, ví aěkázn se týka bud' skrze a-e sveho patriarchy nebo exarchy, nebo
jícími, hájili zájmů těch :! referovali papež. Stolicí i skrze patriarchu kplskěho, který byl takto a-em
o důležitych událostech. Byli to tedy vyslanci, kteří
všech biskupů, zajisté jen na zvýšení své vážností.
c.
c.
' Liber
emeš. odvozuje původ jlch z dob Konstantina Srvnn.jjustin. Novella
Bin_ili
responsa
mandata
pape že
..ova
Hinkmar
snu,Papežští
ed. Sat-tel,
form.v LXIii.d;'c.
12. D.
jiri/ek,
iegáti,
Č.k d.1910,
str.16.,l.i Kry
nn.;
,avvšak
nelze čiuvésti
příkladu,
by již
tehdy diur

.Sagmu'l/er,Lehrbuchdes kath. K.,R3331?

papežové byli nějýkého vyslance s působností a—ů
do instituce
Kple posslaii
íceápravdy
již do Lva
sebe i.,názorž,
apokryfy zrec. káiw'xguwat. ([U.
í—a
_ skrytě t.
že
a- ů pocház
zdob mápapeže
jenž
ve smyslu
katolihckema jsou
knihy,které
svou formou,
svýmoosabhem
mndvoh
vitituly
po sněmu chalcep.don (4521)poslal uiiana, biskupa knihy)
: Kosu (v moři Acgej.), do Kple k cs ari Marciánovi,
sc
vydávaly
&
od3
některých
i
by pečovaai a bděl naadt tím, aby se blud Nestoriův svými
byly za knihy inspirované či kánon ickÉokládány
ač jimi
a Eutychetův znovu nerozmohl. Než jelikož úkol ne sou a nikdy od církve za takové uznány nebyly.

.Jměno své dostaly nejs iše z obyčeje řeckého.
Lehoto vyslance
se \zrůstu
pouze peče
ojcdnu
včc, totižpapežského
o zamezení týkal
nového
zmi Rckové totiž, podobně ja 0 i jiní národové po
něného rozkolu, a netýkal se všech věci církev hanští, měli knihy, jimž at' rozvojem bájí, ať pod
ních, o nichž na dvore císařském jednáno, nebyl vodem připisovaii původ božsky. Ty uchovávali
ivast ně a-em v plném slova smyslu, tak že lze kněžípečlivě ve chrámech, v tak zvaném adyton,
přisvědčiti těm, kdož původ a-u odvozují z doby anepřípoustěli k nim nikoho, leč jen osoby zassvě
papeže Agapetaa(535— 536). Kdyžtotiž Císařjusti cené. Proto nazyvah je áuíxouqmpaellu, skryté knihy.
nianl. porazil Goíhy, tehdejší pány italie, a při Později zhotovovali íéžmagové,č1roiéjoveza
klínači a různí podvodníci knihy, jež podobnými
vtělil italii k císařství, nastalo oŽpětmezi papeži a nadpisy opatřovali, přičitajice je bohům neb oso
císaři užší
spojeni,Got_;1_š'
i rozkolem
ciovým
(srvn.
výše str.
) jako
přerušené,
a v tenAka
čas bám mythíckým a tvrdice, že z nich čerpali své
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umění a svou moc. Něco podobného stalo se také
uŽidů. V posledních stoletích př d Kristem totiž
Therapeuti, sekta to e ptských idů, honosilí se
dle Filona spisy, o nic ž tvr dill, že pocházejí od
patriarchů. Také židovští mágové, čaroději a za
klinč i odvozovali své umění ze spísů, jež přičí
taii alomounovi (jos. xFlav. An__tiqu.8,2, 5), Moj
žíšovi
(Plin. H.(jul. Flrmiclus, MLáthes3
eMagia 46,
c. 47).
90)
a Abrahamovi
Mimo to ujalo se již dříve mezi lidemp domnění,
enk ěží mají vedie knih kánonických_ ještě jiné
kreíihyposvátné, jež před lidem ukr vají a z nichž

l vystupoval neb představoval se v nich na příklad
Adam jako vynálezce umění, Chám jako původce

magie,Abrahamjako \ynálezcepísma prvniastroiog
a otec veškeré moudrostí babylonské, Nlojžíš jako
učitelegyptské moudrosti, magie ačarodějstvi. Spisy
ty,_ zejména ony, jež se objevovaly pode jménem
Adaamovým, Eviny Seth0\vým a jiných patriarchů,
docházely oblibyytaké u křesťanů gnostických i ebi
onských kteří je však vzhledem ke svym účelům
a názorům přepracovávali neb i po jejich způsobu

en cizdělávali.
dobrou,— jinbe'
ytotiž
tšíly,sepsány
ve vířeutvr
nové
apokryLyobšl'y
s ten
_Q.
dily a nábožensky avzdělaly.pTy braly déjepísný i

vyššíp
znáni čeerpají.a zpracovavše
Okolnosti t knihy,v
ch použil_i__
něNt naučný obsah svuj z kánonických knih starozákon
kteří podvrhovatelé
o patriarších a jiných osobách biblických vynlličo ních, ale doplňovaly jej dílem 7, p_odání, dilem
vali různé smyšlenky a báje, \ětšinon z pohanství z pouhé obrazivosti své, a to někdyt pod vlivem'
vzaté, vydávali je za knihy svaté, v nichž prý po filosofe řecké, zejména pythagorejské a platonské.

dává
se otJemné
uče
ení, vjež
obsaženo jest
ve Z)t%ch,které se zachovaly, nejdůležitější jsou tyto:
knihách
kněží ono
ukrytých,
apokryfech.
A víra,
Dějepisnně: 1.Třetí kniha Esdr ášo ači
že jsou takové knihy, pohnula mnohé, že knihy ty F)sdrás řecký; jest to kompilace z knih kánonlckých,
uznali za pravé, svaté, ač jiní poznali, že jimi ne která mimo legenndu o Zorobabeiu a Dariovi (dle
jsou. Tak stalo se,že slovo apokrvf dostalo vý níž Zorobabel zvítězil před Daríem u veřejném
znam knihy nepravé či pod v.ržené Křesťané dávali hádání a dostalz za to dovolení pro Židy, aby se
jméno to knihám, které přičítaly si neprávem původ směli navrátili ze zajetí) podáván volném zpra
cování to, co jest obsaženo v kánonick' eh knihách
apoštolský,
s ními škodlivé
však hneda výtky,
že
by kmhy taknespojovali
nazvané byly
pro svou
1. Paral
r--36.,
první jest
knize
sdrášovée
Esldrřz'ř
,35—8,
13.v Psána
řecky
v ll.n a
nauku zavržení hodně, nybrž projevovali toliko, že v.2
jsou to knihy vylo učené z veřejného uži 1. stol. př. Kr., zachovala se však také v překladě
ethiopském, syrském, armenském a latinském.
vální při
(Orig. ínseMatth.t.
35). l)(Bíhoslužbě
rzy však spojovali
jménem 10,18;
apo V řeck' ch kodexech bývá před naší kánonickou
]. kn. sdr. pode jménem l. kniha
drášova, ve

krlyfní také3význambludařský,v1ře neb mra

vům
ško
vý. (Orig.
ln Cantic. rozum
prolog.li t.jím
XIII.).
Někteří
spisovatelé
(sv. jeronym)
též
knih, jichž původ nebyl znám (anonymní), aneb
kter pocházely
od jiných
než udával
nadpis
(pseudepigrafy),
a tospisovatelů,
tím spíše, poněvadž
se
domnívali, že príčinou, proč se jméno spisovatelovo
zatajuje, jest nějaká nepoctivost. Ba někteří čítali
kapokryíům 1deuterokanonické knihystarozákonní,
okud totiž majíee pochybnost oje'ích pravosti,

Vulgatě
ažav dodatku
knihách
Nového jest
zákkon
Až do V.pos.toi
měli kánonických
jl někteří za“

neáíyřípouštéli
k veřejnému
řetvýznam
čítání. neká
Vždy
spojovali jich
s výrazem
apokry ni

vých let podává ve formě zjevení daného Mojží

„kánonickou2?1“eřtí kniha Makkabejská

edná o ronásledování egyptských4Židů pod Pto-'
emeem V.mPhi_|opaíorem (22—
ř.K..r) Psána
estř__ec
crnky
pr. Kr.
ne-iríažvl..stol.
30
Na východě bývala
okládána
za kánoni
:kou;r ve mnohých rukopisech reckých vyskýtá se po
!. Makkab.
Zachovánaljesí
v překladě
syr
ském
a armenském.
3
íhataké
jubilei
či milostí

nonický.
otestanté uživají o apokryfech šovi od anděla na Sinaií pradějiny lidstva od stvo-'
ření 5\ ěta až do ustanovení velikonoc (ll. Mojž. 12).
v katolickém smysluslova výrazu pseudografy,
apokryfy pak rozumějí knihy Starého zákona, které
katolíci nazývají deuterokánonlckými. — ll. jsou ]žst volně zpracována arames k'j od vzdělaného
ida na2. základě
Genese (i.a toojž)
a prvních
12
kapitol
knihy Mojžíšovy,
v alesíině
v Ie
Bokryfy
Starého
i
zákona.
oK.: za tím účelem, aby vylíčením
feadnčžíí
i druhých
byl sepsán
dílem anonymn
ně, tech 50—60 po
dílem ode jménem osob biblických (patriarchů,
věrností
patriarchů
povzbudilazákonam
jeho soukmenovge
ku přidržování
se obřadného
mojžiíšskéh
již sv. lreneeus (Adv.
)a patrno jest
má odtud,
že gořádá
dieGenesi,
jubilejních
či
prorokuv,
mil__jakož
stěžuje jméno
milostivých
let. Tak
slove děje
malou
ne že
z kánonu apoštolnv)
Eusebiova počet
|H.eÉ.v_eliký,
1".mí
2,6) siz výnosu
a menší obsah
Gelasiova (z r. 9—
), záznamu Niceínrova
enese káno
(9. st.)a j Většina jich zanikla však úplně, jiné nlcká, nýbrž že vážnost její byla a est menší
zachovaly se pouze ve zlomcích větších neb men Zachovala se pouze v překladě aethiopském a ve
ších; celých zbylo jen několik. Dějepisnou cenu zlomcích překladu latinského. b) Naučné a ná
mají potud, pokud podávají pravé neb nepravé hožné: i. Modlitba krále Manassesa, kterou
mínění, podání a vyklady těch dob, ve kterých prý konal král Manasses ve vězení, když se b |
byly sepsány; novozákonní také potud, okud spo
k Bohu. Sepsána jest řecky, nejsp_í e
vll.s okajícně
l.předKr.,shledemk2.Parl33121.3,
čívajíce na kánonických knihách Nové 0 zákona, obrátil
později přeložena do latiny a armenštiny. Vyskýtá
je
predpokládaji
a tak nepřímoAvydákmjísvědectví
té oné
knize novozákonní
l.— lll.A kryfy staro
se
nejen
ve
Vulgatě
(v dodatku), nýbrž i ve mnoha
zákonní (o věcech starozákonních) hleděly roz
j_iný_c_h
bíblích
těných, též
Ně
tcři měli
ji zati k_ánonick
ou. v 2če ké
alm:: ruské.
151, pěkný
šiřiti_ dějepisný,Starého
prorock'
a naučny
obsah'sou
káno
nickýc
z kona.
Sepsány
od to zpěv, sepsaný řecky v l.25101 před Kr. dle
autorů nezíiárných, a to i židmských i řestan . Král. 17, ve kterém David opěvuje své vitěz
ství nad Goliášem. Vyskýtá se v řekladě alexan—
ských. jsou
dvojího směru.
jedny tomu,
totiž mají
ten drijském (na konci žaltáře) a v prekladech z něho
deynci
ne ravou;
směřorvalyt
aby šiřice
domnělou moudrost skrytou a učíce magií neb čaro učiněných (v ethiopském, syrském, arménském,
dějshí, kalíly poznání náboženské a otrásaíy věrou
arabském),
mozarabské.
a
omounovýcjakož
ch li vŽliturgii
almů líčí
utrpení lidu3.isra
y byly zpracovány na základě pohanském, tak 10
totiž, že přejavše různé myšlenky, jež pohané vy elskěho a vyjadřují zbožnou tužbu po Vyku iteli;
bájili o svých bozích, polobozích a hrdinách, a Složeny jsou hebrejsky v letech 63—48 př. r. od
příbarvivše je po židovsku, přenášeli je na různé věřícího ida.
ěnkteerých rukopisech
řekladu
osoby biblické, zvláště na patriarchy a proroky. alexandrijského kladou se mezi knihu oudrosti
Čwký slovník bohovědný l.
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apokryfy

a Ekklesíastika.4. Závétí dvanácti

patri

archů, 3 is to o 12 knihách, v nichž autor uvádí
12 synů akubových, kterak dávají svým synům
naučení tím způsobem, že každý nejprve vypra
vuje příhody svého života, \'yznávaje při tom své
hříchy neb vyčítaje ctnosti své, na to poučuje je
o životě, utrpení a smrti, vyzývaje je, aby se chrá
nili hříchů, jež mu přinesly tolik utrpení, neb činili
ctností, které on konal, a potom každý (vyjma
čada) přiéiňuje proroctví o budoucích osudech
svého pokolení, vetkávaje do nich i proroctví 0 Vy
kupitclí, zejména téžo všeobecnosti spásy a o vy

svou smrtí o budoucích osudech israelitův až do
Vykupitele, a o konci světa. Sepsáno bylo brzy

po zkáze jcrusalcma v l. sto

Kr.

od autora

židovského
k utěšese idů,ka
to hebrejsky
neh ara
mejsky, 7achovalo
však jen
zčásti v překladě
latinském (pořízeném z preklazdu řeckého nyní

také ztraceného), kterou Ceríani nalezl vknihovně
milánské
vMonumenta
sacra
et
profana.a uveřejnil
3.A po r.l ysp vBaru
chova obsa
huje několik vidění smlyšlených, jichž prý se do
stalo Baruchovi o blížícím se pádu jerusalema
(skrze Nebukadnezara), o soudě nad pohany, nad

koupení lidstva
Syna Božího. ll.
Dle$jedněch
sepsána
est od vtělením
autora křesťanskéhov
d,le hříšníky, jakož i o Vykugiteli a jeho říši (kap. 1
až 76), a připojuje řeč aruchovu k lidu a jeden
lis tuckdes
ípokole ním
kterém
jiných
o autora
židovského
sepsána,
ales;pžpzději
od některého
křesťana
pozměněna.
Spíše
va k po uksaz
na ltspravedlnost
Božív zajetí,
soudu,ve jenžj
'e
dobá se pravdě, že, jak myslí Schtírer a již před
stihl,
lerusalema(ka.
aopředpovídá
nad jejic|pád
utiskovatell
77—87). Boží
Spis
ním Schnapp, základní spis (hlavně části životo soud popisuje
pisné a naučn
n)
ochází od autora židovského tento, enž, jak se zdá, choval je tě jiný list Baru
z druhé polovíny !. století, do spisu toho však že chův( e 2 /„ pokolením v zajetí assyrském),b
dostaly se pozdéjíněkteré změny a přídatky, zvláště
sepsán nejspíše
v jazyku
nedlouho
zkáze
tině.
Do
zachoval
se řeckém
však pouze
v syr Špo
rorocké, nejen od křesťanů, nýbrž i od dů; o d lerusalema,

Eřesíanů zejména ty, jež se vztahui k všeobec
nosti spásy a k vykoupení vtělením

nedávna bylpode
znám
toliko list
list Baru
k desíti
poko
yna Božího. lením,jenž
jménem
cuh(Qi/,)
bluve

řejněnv polglottě pařížskéa loudýnské.1866
errianív kníhovně milánské v jednom
rukopise Pešítt syrsk
nýmtext celý a vydal jej nej

Sepsány
jsou řecky, azachovaly
se však také
kladě síarolaíinském
staroarmenském.
5. Čvv přte nalezl vsak

kn íha Makka beejská formou svou jest řeč,ve

které autor židovský na příkladě Eleazara a synů
Makkabejských učí, že rozum má panovatí nad
city a dojmy.
Psána vi.
jest stol.
pod podo' l_mem
žido
ského
stoicismu
ředzkázou
jerusalema. Eusebius, sv. jeronym, hilostorgius
řičítalí ji (neprávem) Josefu Flavioví, někteří měli

fi
(rovněž
ne ch
rávem).
Vyskýttsá a
vnzakkánonickou
kterých kodexech
řeck
(i v Sinajském

prve v latinsk mtopm
c

dě (Monumenta sacra et

prot anar. 1886),
pot
i v syrštině,
skem,
1883 íotolitograficky.
4. at to
vrtár. 1871
knihati
Esdrášova
nezachovala se v originále řeckém,
nýbrž v překladě ethiopskérn, syrském, armenském,
arabském
(na konci
Vulgaty.
V latin
ském
textěa latinském
má 16 kapitol,
z nichž
vša původní

SaSPOŘ'Fokud
se _týká
podstaty;
jsou
pouze kap.
yobsahují
sedmero
ví ěni
napodobených
a_lexandrijském)
spisůhhov
Flavíových
cké:a v].rukopisechHeno
a v ny
dle vidění
jichž prý
n_ějš forměr osestává zkrůlzných částí, z nichž né dostalo
se Daníelových
Esdrášovi a va E_zechielových,
nic
andél předpovídá
které povstaly nejspíše ke konci 11.
., jiné ke konci
blížící
Sť'so%ld
a vyzývá
ku
pokání.
ást Vykupltelův
tato sepsánanlad
jesthříšníky
řecky od
autora

1. stol. před Kr. a otom te rve 1uvedeny bly
židovského ke koncil. stol oKr. a vyskýtá se
v jcdcnc c.elck
—36)pod
vá také v řečenýclí překladech ostatních, jen že do
vymyšlená
viděníV0části
áduprvníě&ap.
děíů apmlarné
přímluvě,
kterou Henoch za n konaaln;v části druhé (37—71) nich vložena jest mezi 7, 35—7,36ještě stat delši
sděluje vidění moudrosti, sestávající ze tří rečí pa o místě muk a o místě odpočinku, již v text la
rabolních, a to o nebi, o Vykupitclí, o blaženosti
aspoň ivc většině rukopisů)
není.
spravedlivý,ch mezi něž
žk(v
lvoženo tinskéarn1
1—21—16,žvyskytují
se pouze
v textě la—
jest vidění Noemova, tak zvanrě, že dílem jedná tínskéam, byly připojeny později od některého kře
sťana, obráceného ze živdovstv1.V prvních dvou
o Noemoyí, dilem se mu fří čítáj ako autorovi, prorokuje, že Bůh zavrhna lid israelský, vy\ 011si
vastronomické,
částimtřetí (72—82)
podáv
Henoch
různé
poučky
o pohy ech hvězd, větru a j., jichž
něho lid jiný,
tresty hříšníkum.
5. vaposledních
eobevst dvouníohlašuje
(či vi
emu samému dostalo se prý ve vidění od annděla místo
dění) Isaíášovo
(Mučednictví lsaiášovno) v ny
Lr lelejl v části čtvrtě (83—91) líčí vidění 0 zkáze nější formě své sestává ze dvou (ne--íi tří) spisů
hřišného
světa
(potopě)
a
co
posloupnosti
jednotli
výc_hkrálovství pod obra mskotů, ovcí, divokých samostatných, jež trvavše původnně o sobě, později
byly od někteérho křesťana (gnostlka) spojeny
zvířat
pastytýřů;světových
v čáasztimtpáé
—105)
viděkní vjeden celek. První z nich (kapit. 1—5) vyliéuje,
o desíti a tydnech
a o soudě.
V závě
pr vuje o narození Noemově a otom kterak kterak lsaiáš b 1 k rozkazu krále Manassesa ilou
(ňcnoch) byl poučen od anděla o pekelném ohni,
autora druhé
židovs dva)
élío
do ěnho ž se vrhají duchové hříšníků, a o pože— rozřezán.
1koonce 1.Poc
stol. ázi
p nejspíšeuod
r.
"(ne-Ii
hnáních,jichž dostává se pokorným a s ravedlivým. obsahuje dvoje (smyšleněl))vlíldni lsaíášovo; vprv
Celý spis tento zachoval se v přek adě ethiop
nichmu,
anděl
neebem
ském; z originálu řeckého nalezl se větší zlomek ním
ukaazzuje
co provádí
v kterémlsaiátšc
js t.(k scdmerým
6—9), v druhém
lasaiáš vidí budoucí narození Kristovo a dějiny po
ka

1—32) v zimě z r. i

na 1887 v Aklnnině

vvhorním Egyptě Proroctví 4Henochovo uvádí již zemského jeho žívota až k jeho nanebevstoupení.
v.juda ve svém listě
—415ř, ale není jisto, 'lKristu
ato část
asi z ]první
od pochází
autora gnostic
ého poloviny
Cel' spis11.stol.
zachoval
sBřejal-li je zetaké
spisuHenoch
tohoto, aslovanský
nc- | snad zapodání.
yl objeven
vydán se jen v překladě elhiopském,
st druhá také
\; překladě latinském. Text ethiopský s překladem
r.
1880od
dle rukopisu
1679
a odPopova
.\ovakoviée
r. 1884(jihoruského)
dler rukopisuz roku
srb latinským a anglickým vydal Laurence (Ascensío
ského (kratši recense) ze _XVi.stol. 'icnto Henoch lsaiae vatis, Oxoniae 1819), kriticky se zlomky pře

jest sice dílem saamostnat

,ale závisí na ethiop kladu starolat. Dilímann (v L'íps

1877). 6. A

ském.
Do němčiny
angličtín onwetsch
přeložil jej 896).
Morfill
vylíčuježivot
smrtŽra
(1896),do
2.Na aCharles
ebe ka
otcelypse
Adama, ojžíšova
jak to (prý)
bylo zjevenoa Mojží
ovr
vz e tí (vystoupení) M0 | ží š o v o (Assumptio Mosisl Sepsána řecky od některého křesťana v 11.století.
obsahuje proroctví, která prý Mojžíš obdržel před Tiskem vydal ji Tischendorf v Lipsku 1866 (Apoc.

apokryfy
Apo2cr.
Ceriani (Monum.
1,21
24.) 1—23I),
7. byklritičtěji
llské věštby,
sbírka toV. (o
14
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Rřeptacováno
s hledem
kánon.eevang.
latoušovo a ednak
ukášovo,
jednak na
vynecháním
míst
bludařských. Spisovatel sám nazývá se
lsraelitou. Spísu tohoto a Lží-Matouše byloop0uzíto
v XíV. stol. při rýmmaném „Dčtstviježíšově“ (viz

knihách) věšteb židovských í křesťanských, jež
byly složeny ve formě pohanských věšteb sih ll
ských od autorů různých, židovských i křes an
ských, dílem v posledních dvou stoletích př. Kr.,
Patera,
Staroč. zbytek rýmov.
ježíšova. í-Spa
asop.
Mus.1885—1889
3. Eva dět..oděts
dilem v prvních dvou stoletích po Kristu, a vzta čes
hují se k dě inám lidstva od stvoření světa až o sítelově (arabské,evan infantíae Salvatoris) líčí
způsobem legendárním rístovo dětství od jeho
dobu příslu néh) autora (viz SibyllskÁ: věštby). narození až do jeho obytu ve chrámě jerusalem
—Apokr)íní
knihyAo Adamovi
viz „()A da movi, ském ve 12 letech. epsáno bylo původně syrsky
knihy a.p" —íV.Apokr
ryfy novozákonnníje
s použitím Protoevang. jakubova a evang. Tomá
vily
jakoapokryfní
evangelia,
apoštolské
skutky,
v. Lu
listv se
& učení
al psc
či zjevení.
Většinu
jich šova, jakož i kánon. evang. sv. Matoušea
sdělali bludaří, pkteříyvidoouee, jaak veliké vážností káše, a to nejspíše v V. st. v Syrii. Zvlášť oblí
požívají mezi věřícími knihy apoštolské, chtěli od heno bylo u syrských Nesloriánův a koptíckých
jménem_ apoštolských spisů snáze šiříti mezi v ří
mon
not asitů.
Zachováno
jest v jednoma
syrském
cími spisyssvé a tím l učení svoje. Některé však několi
arabských
rukopisech.
4. Ev ng.
0 naa
arie (dc nativítateMariae)vy
sepsali také křestaně pravověrní, ač nepovážlíví, toonze í'Pann)
ato většlnou za účelem dobrrým,
tomu totiz,
základě kánon.
evang.jakubov: va
a Lu
aby k ušlechtění a vzdělání mravů přispěli svými pisuje
ášova na
s použitím
Protoevang.
a evang.
spisy, v nichž uložili zbožné legendy, někdy však Pseudo- Matoušova (viz níže) narození, mládí, za
jen proto, abv vyhověii lidské zvědavosti, toužící snoub ní P. Marie a zvěstování narození ježiše
seznat potíro nějí zejména skrytý život Páně, než Krista. Sepsáno jest v V. stol. hlavně za tím úče—
jak jej vylíčují evangelia kánonícká. Déjepravný i lem, aby se uctila P. María. 5. Dějiny tesaře
naukový obsah čerpali jedni í druzí ze spisu ká
josephi
fabri lígnarii)
o sv. jose(Historia
tu
jeho
zassnnoube
s . pojednávají
ar il
noníckych Nového zákona, zvláště z evangelií a josefa
Skutkův apoštolských, ale pouštějíce příliš uzdu jeho smrtí, udávajíce mimo jiné nepravdy, žeažjosef
své obrazívostl neb i strannictví, protkall jej po vzzal sí PM ní jako vdovec mletý, maje z prvního
způsobu romanopisců četnými příběhy smyšlenými,
manželství
4 syny
a dcery. Svepstányajto
tsouo azn 
koptíckým
nepochybnév
dobrodružnnými, ba i nedůstojnými, a pokud 0 kem
týká bludařů, vpravili do něho (do dějin a výpo
kterého
kterýshovaělchílíasmu
jak ekřzestanaegyptského,
zdá, byl moonfysitou;
později přeloženy
vědi ježiše Krista neb apoštolů) více méně bludnou a,
nauku svou. An
ní měna jejich spisovatelů nejsou
earabštiny,
s překladem
latin
známa; žádný vša z nich nemyslíl zajisté na to, jskoludo
skym vydán
jest pokterýž
prvvoetext
d.G 1Wallin
na 1722vLip
U!

že bypodvrho
jednáním
křívdíl
tomu, spisovatelé
komus spis sku. jak se zdá, Koptové schísmatíčti předčitali je
svůj
o.val svýndt
žVdyťl
pohanští
službách Božích
svátkunázvem
sv. jos
osa.ef
E.van
kodemovo.
Pod
dotímto
vyskýtá
se od
kladli mužům vynikajícím do úst řeči, 'ichž oni Křik
níkd neměli (na př. Plato Sokratovi). sou pak dob Karla Vel. (i v slovanské literatuře) dílo slo
A) po kryfní evangelia. Nejstarší sáhají až žeen ze dvou spisů zcela samostatných, z nichž
do první pol lí. stol.; z těch některá v pisovala každý koloval ůvodně o sobě, a jež Tischendorf

ve svém První
vydám
evangeljí
od sebe
nejen cmládí,
i veřejný vypravují
žlvot ježíšepouze
rístao (ev.
zeapokryfních
spisutěch jsou
Act a zase
nebsGe
podl
chre nýbrž Pozdější
ně oddělil.

P | ]ati (Úředníspis Pilátův), která jednají o Kristově
kterých
zjevech
(pravdivých
neb pnepravdívých)
ze odsouzení, smrti, pohřbu a nanebevstoupení(v. Acta
živ aPáně,
a to
buď o jeho
vodě a dětsí.ví
aneba o jeho umučení a sestoupení do předpeklí. Pllati str. 56 n.), druhý z nich jest Sestoupení

1.Bez bludařské tendence, aspoň v nynější Kristovo do pekel (Descensus Christi ad in
formě své, jsou tato: l. Protoevangelium
_Ia teros), ve kterém d\a synové Simeonovi, Lucius a

kubovo, které výpravu'e o životě Panny Marie — Carinus, vstavše s Kristem z mrtvýcch, podávají
jejím narození, vychov ní ve chrámě, návštěvě
velekněží ďábla
zprávupřemohl
otoom, ajakduše
Kristus
byl
opekel sestoupil,
sprave
Aulžběty— jak ž i o narození Pána ježiše , opří kovyzvání
chodě mudrcuv a vraždě dítek betlemských, při níž dlivých odtud do ráje v vedl. První zmínku o něm
činí Eusebiu Alex. v .sto.
Bylo zpracováno
Ěry
jan
byl
podlvuhodným
způsobem
zachován,
aeharíáš pak usmrcen. Nejprve připomíná se od takév ceštíně (víz Polívka, Ev. Nikodém. v literat.
Orígena (in Matth. 10,17), a to pod titulem ffi/Mo; slovanských
.1890—|891).S evang. Niko
'quwdou (kniha jakubova). Sepsáno jest před kon demovým souvisi více méně některé listy a zpráv
cem
m.ll sot l.
kterého křesťana ze židovství,
podvržené, které byly složenly později v drobác
rozllčnýcih;
vjsou
to
a)
lis
íáltův k císa íTí—
ktery.,soudíc
z
0jeho
neznalosti
poměrů
palestinských
a bo oslužebného řádu jerusalemského, bydlil mimo

berío
běm[ žstsePomlouvá,
odsoudil
nevínnéhlo;v
I tův kžecis
KlaudKrista
iovi .

Palestinu,,nebjspíše
v Egyptě
neb v Malé
Asii. Účelem
autorovým
boy hlavne
v tknonti
ustavičně
panen (Tíheríovi), v němž podává krátkou zprávu o Kri
ství Panny Mamie. Přeh něje však vložil do dějů
stověk smrtí
(řec. i lat
), c) list vePilá
He ()a vzkříšení
ovi a Herodův
k Pilátovi,
kte
biblických různé myšlenky í nedůstojné. Při líčení tův
použil evangelií kánoníckych sv. Matouše a sv. Lu
rých si
dl navzájem
Ana to ravykládaji,v
Pí láto proč
ači přijali
úředníkřesťan
zpráva,
kše, ba i sv. ana. . .van gelium Tomášovo ství.
neb podle Tomáše (secundum Thomam
m) v nynnjěší kterou Pilát podal "liberiovi oaodsouzení, usmrcení
odobě své vylíčuje bez bludařské tendence dětství a vzkříšení Kristově a jeho zázracich e) Podání

(paradosis) Pilátovo,

jež líčí, kterak Pilát, byv

režíše
Krista,
něho různé
smyšlenky
nechutné
a nevetkávajíc do
Zachovalo
se ve
čtyřech pro nespravedlivý nález svůj odsouzen k smrti,
učinil okání a byl )řijat i se svou manželkou do
recensícha nestejně
velíkýž ádná
(dvou
řeckých,
jedné n.ebe ?) Smrt Pilátová v pravuje, kterak Tibe
latinské
jedné syrské)
z nich
však nepo
rius, pohlédnuv
rístův, vytisknut'
dává(Euseh.
znění plůvodního,
bylo bludař
Veroníčíně,nabylobraz
ihned uzdraven
z téžk nna
ské
E ') 25 6)nebot
a delgůvodní
| (dle Nicepli.
catal. rouše
mocí, a ktera
ilát, byv pro svůj nález nad Kri

stlchom. mělo 1300 řá).dek V Bůvodní torm7ě bylo
stem
odsouzen
k smrtí, sám zseArimath
usmrtil. ji;)Vyp
ra
sepsáno
koncem
ll. stol.
ování
(hyfégesís)josefa
e, v němž
Origenes,před
hom.
ín Luc.).
Poz 38hílosoph
ějí bylopzkráceno ma v
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apokryfy

Josef vyličlv Kristovo zatčeni, odso zeni, smrt a
lidskáVětbšla
přiodapoštolecuh
než při Kristu.
ma troufalejši
jich pochá zi
bludar
pohřeb, sděluje, kterak sám bylood idů uvězněn, obrazivost
od Krista však osvobozen, a kterak lotr kající byí ale některé z nich bly později pře racoványma
vzat do nebe. h) Pom
mst a Spasite lova (Vin bludařskeho rázu 5\ ho zbaveny. ejdůležítějši
dicta Salvatoris) vypravuje v hiubém odporu s dě jsou: 1. Skutky Petrovy (Actus Petri); byl to
jinami, kterak Titus, vladař v Lib
byi, b
Věrou
obšimý,
sepsaný
v duchu
gnostickém
nejspíše
v Krista uzdraven od hnus né rány v obličeji, vy spis
ke konci
ll. stol.,
který
po způsobu
románu
líčil

táhl s Ves asiánem protijerusalemu, abynpotrestal jŠizykem
řeckým
působení a mučednickou
sv.
etra vloživ
do vypravování
četné zázrakysmrt
a při
dy,
kteří více
rísta méněvytknutoub
usmrtili. — 11.Stla tato:
nde !"Evang.
ci biu
ařskou
hody sm.yšlené Zach0\án jsou z něho pouze větši
podle Hebreův či hebrejs neb Nazarej zlomky, z nichž tři uveřejnil Lipsius ve svém vy
ských. Bylo zpracoováno samostatně s použitím
dáni
apokryfních
skutků
apoštolských
pod
různlými
jmény,a to: a) Martyrium Petri apo to ]
evan
snadz evang.
i Lukášova
asanova,
a Lino
eop.ísc eonscrlptum; Actus Petri eum
to ta .Matoušova
,že některé avěci
Matou
ova b ly

Simone
3 c) (inou—167.01:
Mučednictví
(Mnozí
vynechány, jiné změněny, jiné ]knim přibájeny.
mo;
vou aytou
Hérgov).sv.2.Petrat
Sku
Pa
psáno
jest kolem
140 (ne-kloncem
řive 1. vstol.,
aramej
tině později
však, r.nejspíše
př
vlovy (ngáEeicHainan) jednaly obšírně o působení
ložerío do řečtn
Poněvadž se odobalo velice a smrtí sv. Pavla. esány jsou kolem 1r.70v řeč
tině od nějakého kn ze maloasijského. l.ZachOvány

kánon. evang.
o někte'
eh po
kládáno
(ov emMatoušovu,
neprávem) bylo
za prvo
is sv iatouše
oživalo u nich veliké vážnosti.
živali ho Na
zarejšti a starší (pravému křesťanství bližší) Ebio
nité. Zachováno jest pouze vn kolika zlomcích, jež
řipominaji Klement Alex., Eusebius a zvláště sv.

eronym. 2. "ang.

sv. Pettra jest sestaveno

s použitím všech evangelií kanonických, ale velice
zbarveno \'e sm) slu názorů nostických protižidov
ských,polovici
ato Vl!)yrii
(nejněpre
před
11.st. od
Jakéhov Antiochii)
stoupence krátce
sekty
východních Valentiniánů. zachoval se vša z něho
toliko jeden zlomek větši, jenž byl nalezen v zimě
14886 ] 87v Akhmimě, starém to městě horrno
egyptské rn, a vyličuie větší část utrpení Kristova
a jeho vzkřišem. Zda obsahovalo zprávy 7, (PléllO

'sovupře
v epřekladč
koptickém
(na
d několika
roky nalez
znepapyrusu),
v Kaiur ktery,

Schmidta, chován jest nyní v knihovně heidelberské.
Mimo tovvyskytují se dilem vr řeckém originále,
dílem v překladech některé části včtší, ktere byly
záhy od celku
agaoddnlctví
zvvláštními
jmény
opisovány.
Jsou odděle
to: a)eynMu
Pavlovo

(uagwgtoz rov Haúlov ánootólov
ov), b) Skut k Te
kliny Či Skutky Pavla &Tckly ("gáčetg Ilaú .01'xai

05x_7.:]g);
c) List ( treí) sv. Pav

eoK rint

s'k m a Ko
orintských k sv. Pavlovil (vikzeníže C) 4).

3.

kutky ]anovy

ličily v duchu gnostickém po

způsobu románu půsoobeni a sm
mrt sv jana. Se
psány jsou řecky ke konci 11.stol., ne--li již kolem
160, a to nejspíše od některého stoupence sekty
\r'alentinské. Zachovaly se pouze ve zlomcích, jež
života Páně,
není známo,
Česky uveřejnil Bonnet r. 1898 v Lil.psku 4. Sk tky 0 n
podáno
od Sýkory
v Cas.ač
k pravděpodobno.
duch 1894.
v.ang

odle Egypťanů

sděláno jest ve smyslu učení

gnostikůvVenkratických
použitím
evang.
5\. Má
touše
rk,a a tosnejspíš
e kolem
r. 150.Za
chovánosjest z něho
oepouz několik verršů, kter
uvedl Klement Alex. Užívali ho egyptští enkratité
(Klem. Alex. Strom. lll,9 63—66) a východní Va
lentiniáni (Klement, Epit. e Theod. 67) Sabelliáni
opírali osvén učení
své učen
0 božské
Trojici,
Naaos
senšti
o níjakosti
duše.
4. Výo
vědí ježíšovy
(Logla, Aorta'Iqaou) či zlomek
beh neský jes — V)ro
(osmý je nečite
elný)
uvedených jakožto výpovědi Pána ježiše, které byly
r. 1897 nalezeny u Behnesu (Oxyrhynchu) v Dol
nim Egyptě na listě papyrusmém. Je to zbytek
nikoli z nějakého evangelia předkánonickěho, jak
myslil Grenfell a Hunt, nýbrž z jakéhosi dila ta
kového, které obsahovalo pouze výběr výpovědí
Kristových, vzdělaný dilem z evang. sv. Lukáše,
dílem 7, evang. podle F'v)ptanů a snad ievang.
podlee.Hebreů
ečený rukopis jest z konce ll. neb

počátkulll.stol. 5. Ev

gEbionitů(e

9.

řejovy napsányvvdu chu gnostickém kol. r. l60

naejspíše
téhožnim
spisovatele,
který napsal
Skutky
novy odpůvo
znění zachovaly
se pouze
dva
malé zlom
mky o Maximille, které uvedl Evodius
Uzalský ve spise De fide c. anich. c. 38, zacho—
\ány jsou však 7. něho různé 3části v pozdějším

přepracováníkatolickém,ato a)S kutky On re

jo\yaMatěšovv
b)amučednictvi
Skutky PetrovyOndře
adOn
dřcjm
jovo; d)Ct)oknsti Oyndře'j.ovy 5. Sku
mášovy

'1o

líčily v duchu gnostickém cestu svatého

Tomáše
do indie,
ita_mni vl.
působeni
“eho
mučednickou
smrt. jakož
Sepsányjsou
pol. 11.
tel,a
jak
se zdá,Ujazykem
dle apostolikové,
některých (Masctke)
syrským.
ívali 'chřeckým,
enkratité,
Ori
geniáni, Manichej ti. Zachovány jsou toliko v po
zdéjšim přepracování katolickém; řecky jsou vy

dányk
úplně Tadeášovy
Bonneta,(Act
syrsk haddaei)
od Wrighta.
6.
Skutky
cta
potla

vaji nejprve
Ii_st,aPána,
kterym by
král
ss
Abgar
v. dva Z\kal
soběKn
tak edes
(Kristus)
unikl

nácti) jest zpracovánonnejspíše kolem r. 180 na nástrahám židovvsským, a odpověď Kristovu, \6
které oznamuje Abgarovi, že proto přišel na svět,
základě
s použitím
evang.
Lu aby trpěl pro lidstvo, ale že vstane zase z mrtvých
kášooav aevang.
to v Matoušo
duchuova
eblonském
m,
zálibu
v askesi zdržující se všech pookrmů masitých. Za a potom pošle
kn
mu svého učedníka Tadeáše;
na to liči, kterak sv. Tadeáš, dostav od Krista po
chováno
jest 30,
v několika
uvedl Lži
Epi stání,
íanius
(llaer.
13. 14.1 zlomcích,
16. 22). 6.jež
Evvang.
přišel k Abgarovi a pokřtiv jej 1 jeho dum,
ůsobl
v
eho
území.
Sepsány jsou řecky nejspíše
Matoušovo (Pseudo-Matthaeus),zpolovice V.st.,
vyličuje způsobem legendárním narození, mládí a coneml
nb počátkem V. stol. hlavně na zá
kloaděsyrského spisu „Učení Ta deášovo“, sepsa
zasnoubení
Marie,
jakož i narození
a mládí a—
e ného koncem lll. neb spíše očátkem lV. stol.
žise Krista. P.
Mimo
to připomíná
se 7. eva
.
tějuvo

as 7.konce 11.stol. ( rlogen.in Luci;l usee.b

základě starši legendysyrsk, zvané Acta edes
sena. Tiskemvvydal
ischendort a Lipsius,a

H.E.
.evano .Filip
ovo zpolovicelll.,
ne-li 3,
již 2a5)
z konsce".s
.(u Epifania,
haer.26, 1,3. r. 1891opět Lipsius s onnetem —C)
okryfni
jenž z něho uvedl maslýo
zlo
—B) Ap okryfnl
učení alisty apošt olskérntvořínejstparšiformu
skutkya
oštolské (ampoštolskéskřítky pod podvržených spisu apoštolských. Bylť sv. Pa\lu
vržené). T chto spisů složen byl počet zvláště \e
vžren
v Thessalonice
list, hned
jak ipo
ijim oslal
liký, nebot jednak lidská zvědavost toužila dovč podvr
rvni
list svůj,
ano rozšiřovaly
se list
děti se věci zajímavých o každém apoštolu, jednak nem Pána ježíše a P. Marie. Nejdůležitější z tělcmhto

apokryfy

spisů jsou: 1. List Pána ježíše Krista k Ab
arovi, králi edesskému. Eusebius (H. E.
13) sděluje, že v archivu edesském nalezl
list krále Abgara k Pánu ežiši, a list Pána ježiše
kaAbg rovi. Abgar žádal ána ježíše, aby k němu
přišel a ho uzdravil, Pán ježíš však mu nevyhověl,

nýbrž
s ním,učednikův,
že po své asmrti
pošle
k němu
cdnohosdělil
ze svych
ten že
ho uzdraví.
Pravost těchto listův uznával nejen Eusebius, nýbrž
lEfrem Syr. a M
žíš
Chorenský
(V.
stol.,;
dle
něhož však nepsalO istu k Abgaroví Pán ježí sám,
_nýbržkšeho
vy2\
ání ajménem
jehosv To.mášA
ivnove
ídobě
uznávalije
WelteaNírschl.
jinak však
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křesíanskýclh užil kul hlásání jich na dvoře cis ař

R. 1\/867
ay ljev Kra
ausncáv Ttlbinger
The_ol.
Quánrtalschr.
7. vList
lgn
k P. Marrii
a
lis tP. Marie k sv. lgvnáci. Sv. lgnác žádá za
poučení o Pánu ježiši; P. Ma
aria odkazuje ho
k sv. janovi, nabádajíc ho k pevné víře. Ve středo
věku někteří pokládali je za pravé. Po prvé při

[()omínáíjeao
Bernard
(Serm
7. in ps. 99). apokalypsi
D) Apo
yfn' sv okaly
pse,
napodobujíce
kánonickou a poušlějíce uzdu ohraživosti, líčí brzy
Antikrista, konec světa, vzkříšení a poslední soud,
brz radosti vyvolenců a muka zavrženců. Nejů

ležitějši jest 1. Ap ok. Petro va z polovice neb
po nrajípravost jejich ato právem skorovšeobecně, první třetiny 11.5101., z níž však mimo pět nepa
klad epůvode ích do polovice llí.stol. lpapež trnných zlomků zachován jest pouze jedenzzlomek
větší (as 143 řádky), jenž byl v zimě r. 1886—1887

Gelasitcis
áčprohlásili
je za
Nicméně hledíc
ke
ezpr áv
Eu cbíově
& . odvržené.
ojžiše Chorenského,
zdá zár0\eň 5 mag í etrovým nalezen v Akhmimě a
mimo konec jakési prorocké řeči Kristovy obsa
se
žegpodklad
ten, huje dvoje vidění, jež sv. Pe lr měl o radostech
že přece,
k
(rV) jejich
psaloljest dPéJepisný,a
ježíšipto osly
nebeských
a mukách
Naráži
na 2. list
k ně
mu přišel,
a Páunl__ležíšže
mu Petrův
vs prosbou
odpovědit,aby
slíbil
poslat
po své
sm ldO Sýrie
Cesky
podal ] gekelných.
ýkora vČ. k.
d. r. 1894.Méně
jednoho ze svých učedníků, ale toliko ústně, avšak důležitéjsouZ.první adruhá apook. sv. Pavla,
o poselství tom že byla učiněna a do královského líčí posmrtný stav spravedlivých i nespravedlivých.
B 'la zpracována také v češtině (viz Polívka, Vl
archivu pojata zpráva písemní, jež obsahovyalai žá
ní sv. Pavla,C. (,. M. 1893) 3. Apok. janova
dost Abžíl.rovu 1odpověď písemní, záznam ty pak : Vílí. neb íX. stol., liči vidění o konci světa, po—
"že pozd g byly omylem pokládány za skutečné sledním soudě a stavu oslavenců vnebi. 4. A o.k
lzislž'vym
a Kristem Pánem. "O etr,ova arabská, as 2 Vlll. stol., o tom, co se
ázání něné
Petr mezi
ovo Abgarem
(Kq
qotypa [Téma-)obsahovalo
zprávy, které (prý) podal svatý Petr jakubovi M. stalo od Adama a ještě se stane do konce světa.
. Bart olomějova o vykoupenílidstva
0 své činnosti. Psáno jest kolem polovice 11.stol.
nejspíše v Egyptě, jak se 7dá, od autora pravo a posláníapoštolů 6. Apok. Mariina, líčí sestou
věrného. Zachovány jsou pouze nepatrné zlomky peni P. Marle do pekel, kterak archanděl Michael
u Klementa Alex. a Origena. 3. Podání Mat ě ukazuje ji místo i tresty hříšníků a kterak Panna
u Boha přimllouvá & konečně vy
'ovo (nagaůo'oeígJIanWov), odlišne d evang. Ma Maria se zan
slyšení dochází. Pochází ze středověku. (Spisy
tějova,
ezprávusmésíz
apoštola apokr. vydali: 7
Matěje obsahovalo
o jeho půsoo(předstíranou)
ben,í a bylo iakousl
Fabri'aur, Cod. Pseudepigra
sad křesťanskýchs filosofii Platonovou. Psánoejesst “O hus V. T. collectus, castigatus testimoniisque,
vduchu gnostickém před koncem 11.stol. Zacho
censuris et anílmadversionibus
v Ha
am
'ŠSV. n.17;22 illustratus
Gf/órar, Prophetae
'valo se z něho pouze několik zlomkův u Klementa bnrce. &. l.

veteres pseudeplgraphi.. .latlne versi, ve Štutt

AlexŘgStrom.
val ke11.9,
Korintským Vlll.l3,82.4).List
(třetil)3akožto od gartě 1840 I'řifzrc/te, Libri a o.cr V. T. raece,
pověPďak listu, který mu zaslali Korin ané, sdělu vLipskul 1;871 Lagarde, Libri .T. apocr. syriacc,
jíce s ním, že jakýsi Simon a Kleobis šíří u nich v Lipsku 1861; Zú'cčlzr, Díe Apokryph. des A“ T.,
učení nepravé, popírajice vzkříšení těla i to, že se anich0\ č 1891; Neamier, Apocrypha, hoc est
Pán ježíš narodil 2 Pannn.y Sv. Pavel je odkazuje narrationes de Christo, María, joseph etc. v do
k tomu, co b 1 kázal od počátku, sám naučiv se
?. parvaa Mart
rich/.r
564 a k 567;
N.
datku
Catcch.
dgr. lat. Basil.
...

.tomu
áapoležlš
tolů,narodil
kteří byli
sježišem,
anás
potvrzuje,
žes od
Pán
2 Ma
arie
vzkřísil
v l-íamgcurcehus
1703N(2T.í-'abn
díl )Oda171190
TM,/a Cod.
ciani(vre1 díle;
libs
skrze své tělo a ve svémt ěl.e Ve H), stol. \ ysky collectus,
tovaly se oba listy v bibli syrské. Původně tvořily editis et manuscriptis cosllectus,recensitus notisque
utky Pavlový mi jeden celek a byly tedy
praelogom.
illustratus, vvLl:.ips
Tara/:m
dar/,
Evang. apocrypha,
Lispsku1853 2;1876,
Acta
zároveň s nimi sepsány kolem r. 170.:
lst sv et
Pavla
Laodicejsky rn, nezávadnýto list aost. a ocr.. v Lipsku 1851, Apocalypses apocr.
0 Z) verších, který obsahuje snůšku myšlenek vy
sdrae, Pauli, joh., item Mariae dormit.,
braných z listů sv. Pavla k Filip., Efes. a Kolos v osis,
Likups 1866, Hi!gm
Nov. Test. extra cano
/.'ip.nu.,rActa
ským.
nnějším rozsahu svém sepsán jest nem receptum,v ipskul
nejspí
"v. stol., a to v řečtině; zachoval se
toliko překlad latinský a z něho učiněný překlad a ost.T(Petri, Pauli, Petri et Pauli, Pauli et The
cTae, Andreae,
addaei) Acta
apoclXPh3,
v Lipsku
1891; Bonnet,
ndreae,
Passio Barthol.,Acta
arabskýa český, vyskytující se v některých sta Passio
rých biblích českých (již v bibli pražské z r. 1488. Ioannis. Lipsko
98; Klan—term
ma na

0 apokryfech rpoljednali
mimo jine: exeg.
0. F. Handb.
Fratava-bc
mv Kurzgeíasstes
zu
kovýc
avlovia6| isttůPavlov
dennApokr. des"I.AT. 6 dílů, v Lipsku 1851 až 1860;
nekovi 7.elV. stol., krátké to listy, jež tvoří spolu Dillmann a Hofmann, Pseudepigraphen, v Herzo
jeden celek. Seneka, naplněn obdivem nad hlou
; Valkmar,
kou myšlenek vyjádřených v listech Pavlových, Elově Real-E-nzykl. 1. vyd. Xll, ods.
die lircltmdarf,
Apokr. 3. sv.
Tubink.
Lipsku ]
De vapocryph.
touží vejiti s Pavlem ve spojení osobni, ale poza a andb.der81é.(\)nllin
staviv se, p udobrl'ě ako 1 Nero, nad nenhlazenou origíne et usu, Hagae 1851; Lipí—im-v Theol. ]ahr
formou
jejich
latinou,
spis„
De bericht od r. 1,880 Kasak, Bibliogr. bersicht der
ver orum
cop aahrubou
aby, osv
0 e siposílá
lepší mu
latinu,
vyja
biblischokr. Literatur
b dl.281aven,v
prot-a 'heologie
18915
27—1 / jahrbíicher
u'vhča, Ev.
dřoval své myšlenky hluboké také lepou formou. fůr
Mus 18
_ est však pochybno, zda bude lze představiti Pavla Nikodemovo v liter. slovasnskýclí,
eronovi, ano nebezpečno 1 to, aby Seneka vešel 1891; .S'c/růrer, esch.d sjild. Volkesř l,ll vsLlpsku
v osobnis styk s Pavlem, a Pavel varuje Seneku 1898; Síkorav ..k (1.13041,55; vÚvodédo Písma
Sýé.
před ukvapeností &vyzývá, by své známosti pravd sv. N. . l, 5. 74—101, v Praze 1904.
_jakýsl
list však
k Laodlce
ským
Zlomek
Murat.,ten
kbyl bíudak
ařskpři
ý. ngominá ujiž BSene
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Apolena — Apollináře sv.

Apolena v. Apollo

za svolení, aby kapitola sadská směla přesidlíti

Apollinaris, Apollinalriius, Apollinář ('Anollwá buď do Prahy neb na některé předměstí pražské,
0105/1. sv. muč. v Africce polu s Gyriakem
uvádéje k tomu důvodem, že osavadnl sídlo jeji

..

. na.—2.Ca u.dius,sv, je

místo osamělé v lesní krajing, kdež majetek ka
novníků zhusta bývá rušen a zte
tenčován, za vá
bislkuphierapolský
venFrygii
a apologela
okolo lenem, v míru paknákladným hoštenim šlechtícu.
.
,osl žil apologií za
křesťany
k císaři Marku
ežto úmysl žadatelův iod představených kapitoly
Aurelioví,
která
však
až
nla2
některé
úryvky
se
ztra
tila (ap. Mignc, PG. V., 3.) jakož | jiné spisy, byl schvalován, apež zmocnil arcibiskupa Arnošta,
o kterých se staří zmiňuj2í. Mart. om. 8 edna. aby k přesídlem přivolil. jak se zdá, hledání při
mu dekaan
Srvn. Hilf/er, Nomentl. 13(1903), 39. —3 ml
í, hodne'ho místa ke stavbě kostela a dom
ského způsobilo průtah ve věci; teprv po založeení
biskup
zakladatel
sekty Apollinaristú,
bylo laodicejský,
r362 biskupem
laodicejskym
a zemřel po Nvového Města pražského obrácen byl zřetel k hoře
1362p restěho
roce 380. jeho otec, též A. (starší) zvaný, byl Větrníku nad Slupi. Na podzim
knězem p_řitémž kostele. Oba, otec i syn,
sto valo se duchovenstvo ze Sadské l'ke kaplír sv. jíljí
v místech nynějšího kostela sv. ztpoll'mnáře. O stavb
valí
poesii,htčje
filosofii
a klassická
upadl kollegíátního chrámuu, jenž řípom á se nejpprv
v blud;c
jednoty
v Kristu studia.
uhajíti, A.přenesl
trichotomici z psychologie l'latonovy do christo roku 1364, nejsme zpraveni. a )ítola majíc tehdáž
logie &!učil: že jako obyčejný člověk skládá se proboštem Guidona, kardinála->ískupa portského,
2 tři části, těla, duše a ducha, ta k i Bůh- člověk a děkanem Velka ze Sedlčan, sk.ádala se z 11 členů.
z těla, duše a Slova; Slovo (Syn Boží) zastupuje Podací právo ke všem rebe ncnám náleželo arci
u něho lidského ducha (nvsůpa) a spojilo se s oněmi biskupovi, jenomp rebendy proboštská a děkanská
dvěma nižšími čáslěmi v jednu jednotu; nehot
byly kapitoly
někdy udělovány
milostí
papežskou.
(O Sa
stadt
v čassjejího
přesídlení
viz čl.
kdyby prý měl Kristus i lidského ducha, pak měl crch

by i svobodu
a s níspasení
i proměnlivost
(16tomól),a
ka.) anZ Kantor
nařízeníz arcibiskupa
janal. nástupce
Vel—
' ys enaše
stalo pochybným.Ne
kův
Litomyšle vystavěl
na Větrniku
ble7.pečnosl tohoto bludu poznali lmed a proti němu dům děkanský, velmí nákladný a úhledný (před
psali Řehořově,
mnozi církevnl
učitelé,
zvlláště aAthanasius,
oba
Nazianský
a .\'vs
aEpíta níus,
kteří pevně božství a nezkrácenč sčslovččenstvi Páně
držíce, nutnost rozumné lidské duše v Kristu do
kazovall. Učení A-ovo bylo zavrženo synodou alex
andrijskou r. 362; pak rimskými synodamí r. 374,
380 a 382 a_všeobecným snčmem cirkevnim v Kt.
r. 381. CísarTheodosius !. zakázal Apollinaristům
ustanovovatl si biskupy a jiné duchovní řebývatí
v městech a konali sbory. A. dožžil se s oro úpl

r. 1375). Brzy potom byla zbudována škola

svaato

agollllínářská
na blízku
nynějšího
domu
po p.
Ke jmční
kapitolnímu
přibyla
ves čís.
Bolevec
u lzně z daru byvalého kanovníka Svatoslava
z Netolic (r. 1382
měnou za statek sadský, to

šest
pozemky
kteréproboštúv,
vzdělávaliseděkan,
kolní,
sakristántamní,
a vikář
čtyřm
mi mistr
cha
lupami, dvorem děkanským, loukou a důchodem
ročním 90 grošů, dostalo se kapitole vsl Opočnice

3 kvorce
Kralovapostoupil
Městce. panu
. 1395
Olbraam dva
ze
Půtoviprobošt
z Častolovic
ného
zahynutí svézašly
sekty,[Lit
ejíž zbytky potom
v bludu
monofysitském
Nomencl.
l3 ostrovy u řeky Labe a vrclmosl nad dvěma hospo
dáři v kteresi vsi u Kostomlat a přijal za to od
(l
59, Pt/awurž De 111
. , . , . , . 2, něho zboží jiné. V převratech doby husitské ka
.
. vAistorii hristíanskoj
,Lžeučenie
Apollinarijaí1e7go
novník Petr přidal se ke straně
ia směl
značnie
dogmatíkí.
Spb.l
setrvali při kostele, kdy ostatni, mezdiními probošt
A.
S)!au/ey',
lstorpíčeska'a
d'ba sočínenij
Ap701 Oldřich 7.e Strašeclho a děkan Arnošt z ernčlc.
linarija
L. Serg.
P.os 1 95;suuDrábek:
Apollinarios
odešli do vyhnanství. Pražané odňali kapitole po
v. Laodícea.al..
1892.1—4.sv.
opatAcia
montecassinsky
817—828
m..27
Iisto Srvn.
Sr. N
lužní dvůr v Unčticích (roku 1420), kdežto císař
igmund svými zápis z let 1420—1437 odcizil od
Vl,447.3
— přišel
5. sv., smě.
ravennsgý,
ucčedník
sv.
Petra,
nima zbiskup
Antiochie
do mm
a byl ní vsí Věšťany, Rou níky, Ledčice, Toušíce, Ho
řany a Domašíice.
m, které zůstaly ko
od
něho Hlavního
osáln, byv
na biskupství
vysvěcenhlásdat stelu sv. Apollináře, obrátili zření mistři učení praž
Ravenny.
přístavu
rims ého loďstva,
evangelium. ůsobiv zde s velikým úspěchem &
pracujíee o! to,
aby
důchody
kapuitolm
jim
biskupovav 29 let, zemřel následkem vytrpenych ského,
l))ly propůjčeny.
dosáh
lí toho
úmluv
s admi
muk 23. července r. 75, dle jiných 78. Byl pochován nistrátory arcibiskupství strany podv jednou, že
v Classe u Ravenny
jeho cti zasvěcen v Praze Augustin Klatovský, mistr řečeného učení, stal se
kostel, při němž bývala kapitola (v. čl. Apollináře kapitolním děkane
r. 1442— ). Naproti
sv. ka itola.) — Bir/o, Leben und Wírken des hl. A.., tomu zůstalo administrátorům právo jmenovatí pro
nebst Beschreibung der neuen Apollinarískirche ln bošta a kanovníky z duchovenstva pod jednou. Se
svolením krále jířího děkan Augustin Klatovský
Re
1857.17araóuli',m
della viuta prodal ves Bolevec (r. 1460). Brzy potom kapitola
etemagen,
del cultoBonn
di S.
A. Ro
oma
. Storia
—-.6 Sidon
sv .
..
7. s 8bi.iskup valencský, vyplatila ze zástavy ves Domašice u Uštěku. Když

'bratr sv Avíta (v. t.), synVlsichiův (v. t), „. 450
ve Vienne, : kol. 520 ve Valencii. Více než 301et
spravoval výborně svoji diecesi: velikou zásluhu
získal si o obrácení se říše bur udské od aria

po
zavržení
a ohlášení
proti
králi r.kompaklát
1466 minula
shoda sttrestův czirkeivnich
,ad

mínistrátoři
jeanu
uazuati
Augustinova pod
M. \ác
laava nechtěli
Vrbenského
zaznásltupce
děkana;
nicméně král Vladislav ll., prohlásiv prebendu dě

k církvl
katolické; epam...111
5. října.
'vnísmun.um
Germ.
194 jeho„
násl.; Víta“
listy kanskou za svou kollaturu, udělil jl Vrbenskčmu
v Align: Ph. UX, 231— 73.
1472). Satalic,
K jeho Vysočan
důchodůma Býčkovíc
náležel) platy
ze visí
Apollinaris(Apollínariše Apolinára) Syn (.r
Domašic,
Po děka
M. Pavlovi Žateckéem, administrátoru pod obtl)l
kletika,
svpodpanna,
v Egyptě
oustevník
jménemžila
Dorotheus,c
.najako
poč. clinich (r. 5001—1517), děkanství u sv. Apollináře stalo se
art. Ro
om. 5. ledna Srvn. [(u/da Čírk rok 1, 281. obvyklým bencticíem úřadu administrátorského. Za
Apollinaris a s. aThom a O. Carn|., .rp „Enchi tím král Vladislav 11.r. 1503 připojil kapitolu „až
rídion polemicum dogmatícae theololgíae“ (Neapol do znovuzřizeni stolice arcibiskupské“ ke kapitole
1736.
metropolitní. Z té příčiny bylo upuštěno od dal

polonlliáře sv. kolleg. kapitola v Praze. šího jmenování proboštů a kanovníků (vlastně jen
Roku 1344 markrabí Karel žádal pap. Klementa Vl. jednoho kanovníka), a statky, 7, nichz oni důchody
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Apollinarísberg — apologeté
měli, při adly_ kapitole svatovítské;

ale kapitola

vEgyptě,
Mart.
8. března,
14.
pros.
(Srvn.
erlzr,Rom.
Kal.?
1, 353 vcírkviv
—5.s v„řeckě
biskup
právě
enámanifestova
jmenovalaůotomrděkanysvatoapolli
nářské,reaby
svěp vo k děkanství v Brescií (Brixiae) v Sev. líalíi ve 11.stol. Mart.
Rom. 7. čcc.e —-6. sv. mě v Egyptě za Maxi
u sv. Apollináře,
jfežlbylo
v rukou
l'utrakvístů.
1599
císař Rudolf
daroval
děkanství
se Roku
vším
miana. Mart. Rom. 5. června.
— 7.
e(šrvps
mnich—poustevník,
n. kol. 291,s_hromáž
kolem
jeho příslušenstvíml';(s kostelem, vrchnostenskou sebe asi 500 mnichů. Rufin, jenž jej navštívil, po
jurisdikcí na Větrn
nik gllatyz vinic a vsí prve dává jeho životopis v „Historia monachorunt in
jmenovaných)
ohci
Nov
ho
Města
pražskéhoz
ad
ias causas. Nežžpo 30 letech darování byloz
Aegypto“ (staročeské zpracování životopisu toho
eno od císaře Ferdinanda ll., jehož rozhodnutím víz v edici Em. mimčad_y, „Staročeské životopisy
metropolitní kapitola uvedena byla v držžení dě svatých Otcův“ 41—56).
(Apo lo), zvaný
upec“, b v zprvu obchodn,lkem opustils vět
kanství. Tak
1628 vznikla v kapitole svatovítské k„u
a žil na pou tí sketskě ve lV. století. Srvn. 1514/
prebenda děkana svatoapollinářskěho, jednoho]z ka
pítulárů,
jejž
sbor
k
děkanství
volil
a
11125
ladila-,
Historia
Lausiaca
c.
114,
apophthegmata
tvrzoval. Později název děkana svatoapollinářskh
Mart. 1Rom.
10. sv.uk řlsŽ
ená
M7g7'm, LXV,
3. —10.9.čce —
.mč.,
ován
určen byl pro kanovníka podle přijetí od kapituly uv lkoniu.
s,taršího než je t. zv. sváteční kazatel, a na
tor římský. muž vznešený a velice vzdělaný,
lIlČ. za Commoda kol. 184, hájil před soudcem Pe
goooží
savad
zůstává. správu
V kostele
sv. zástupce
Apollínáředěkanův
slnžhmy rennem podrobně a skvěle Vll'l.l křesťanskou, b 1
iduchovní
konal
(střídník), až r. 1784 byla při chrámu tom zřízena však odsouzen senátem k smrti stělitn (Eus. 11.
2.1) Acta se zmíněnou obhajovací řečí zacho
eráva
farní.
Srvn. Tomek,
Dějepism. Prahy
om.
11,1—1X
X1. Frina',
Klrchengeschichte
lV, str.lI—V,
191 vala se ve znění arměnskěm a řeckém. M.art Ro
nn. , Elten, Posvátná místa 11,str. 143 nn. Vac
1.8 dubna. Acia vydal Canyómrc 1894, 1896, Anal.
Bol/and.
1895, G. Ram:/zn ve „Florilegium patri
A ollln asbrlDerg u Remangenu (diec. trevírská),
stícum"
(1905);
pravost
jejich
popírá
sice
Geleta;
ěnk. kl. benediktinský (zal. 1117, ynt tkl. fran—
1,904
arnatk je obhajuje.
tiškáhský a poutní místo s kostc em vystavěným „Die Acta
rvn. Huf/zr, Nomenc1. 13(1903), 39, Harden/temer
1839 od stavitele kolínského dómu Zwirnera;
v kostele tresky znázorňující výjevy ze života sv.
623—627h —11.
mě. Mart om. 23
.
Fur——

12. _syn harseův, vmístodržícísyrský v Coele

apolllinaáře Ravennskéhb od Degera, lttenbacha a syrii a Fenicii za doby Seleuka lV. Filopatora, ne
v“ nřivrřnnf—í * "-1— | „u- -|1|
.
.;
přítel Židů, dal poodnět k oloupení chrámu jerusalul
(v. Apollinaris 3.).

Apollinarlus v. Apollina

pollo (Mrzel/.ws, zkráceno z r'AŽroŽŽóvwg),
sv., Žid

alexandrijský, muž vynikajici výmluvností & zna
lostí Písma (Skut
18*')_.nauce Kristově ze
vrubněí vyučen Priscillou a Akvílou v Efesu (Skut.
. 1*1'I),načež v Efesu a Korintu horlivě evange

lemnského
Mach 3-7od).—13.s
esteůvl-1elíodorem
úředník(2syrský,
Antiocha Vl.

Epitana, krále syrského, povolán r. 173 př. Krlst.
k Ptolemaemi Vl. Filomettorovi (2 Mach. 4*'); jest
nepochybně totožný s A-em „knížetenm nad berní“,
jenž jerusalem popleníl, krveprolití mezí obyvatel
stvem
do města
Macl|způsobil
.130 30,2a posádkusyrskou
Mac
). Padlv
bitvě, vložil
v níž

.:
lium hlásal.
O něm aleraví
sázel,
Apollo zaléval,
Bůhsv.
dal apo
vzrůtst“ (l "áo jsem
poražen byl r. 166
b6ícttl jSudyMachabejlskěho, jenž
užíval
mečejeden
A-ova
").
14.
jaké
autority vtamních
Korintěpokláda
požív,allaaj_ej
v_ysvítá
z toho,
3že potom
syn
enn ův,
z (1áčMac
ná elncíku3syrsk
ást křesťanů
za svou
hlavu
(| Kor. 1'*), tak jako jiní Pavla a jiní Kélu (Petra). kteří _proti Židům nepřátelsMy se chovali (2 Mach.
Sv. Pavel velice si ho važíl (| Kor 16'*, Tit. 313).
12), ado
i kdyžSyrie
Lysiáš
se sjudou
vrátil (2 achabeljským
).— mir
15.uza
vo
Někteří9.pokládají
za autora
k Židům Pa
mátka
prosince.A-a Viz
ké čl.listu
„Apollonius“.
jevůdce sy rs kl) a místodržící Ccoelesyrie, přívrže
mApollofanes ('Anollmpáttqg),vůdce s rský, jenž nec Dentetria l. Níkatora proti Alexandrovi Ba
Iasovi, poražen od jonaíhy, přivrženceeč
Alexandrova,
spolu Gazary
s Chereem
theem byl (2zašít
bytí
Judoua Tímoth
Machabejským
Machpři1do
037). u Azotu r. 147 [n'-.K (l Mach. lOW-85). — 16.

mě[
(nterarmnae)
se sv. Proculem
(v. v Terní
Mart. Rom.
14.u'n _spolu
7.zzTyanva_ap—
aApollonia
v Makedonii.1(Sk
p.175) v kraji(Ano/Žowzaj,město
zvaném „My donia"
mezi Amfipolí padocíi, dobrodružn' íílosoi novopythagorejský
a|:.Thessaloníkou; nyní ves lgolhn
pvrvěm století po r, 71.v Tyaně v Kappatlocíi,
žil vdo bě Neronově a Domitianově, zemřel ko.l
nbiskupa
Dionysia
(EuApollonle
us. H. E. Vsív.,1)dle
umuzgrávyll
ená ve
vzbouření
luzy r 100 nepochybně v Efesu; na svých dalekých ce
veAlexanldl'rili r.1248n 249, panna pokročilého stách seznámil se soríeníálnimí naukami nábožen
již věku (snad diakonissa); při mučení byly ji vy skými a snad is křesťanstvím; zaměstnával se ne
pochybně také magií. Pod jeho jménem zachovalo
tlučeny
zuby,za
kdšžíhojí vnuknutí
pootom vyhrožováno
lením, sama
zvys
vrhla se do upá
pla se 77 listů, jichž pravost jest pochybná. — Ž
tnenů. (Aug., De civ. Dei l,2
.
tlops_ A-ův zpracoval více než 100 let po jeho
Srvvn. Acta S: Februarius 2728—82.aVyobrazuje se smrtí Flavius Fílostratus ku přání julie Domny,
v rukou držíc kleště se zubem (víz obr. 77.
str. 249, srvn. D.:/zel, lkonogr. ll, 93). Uctívá se arnnželky císaře Septima Severa (z.č217); 'e to filo
solicko--náboženský román tenden
& ě; zóv
jako patronka proti bolestem zubů.

Apollonlus (11:1onon
1. sv. m ě., biskup
v Africe. Mart. Rom. 19. bř. —.2.sv m.,č kněz
v Alexandrii
za Maximíána. Mart. Rom. 10.dub.
— 3. Ant ímontanísta, spis. církevnív době cís.
Commoda a Septimia Severa asi vletech 180 210.
Řek orientální, nepochybně v M. Asii, snad v Efesu.
Sepsal
protizlomk
montanisíům
něhož Tertullían
zachovaly
se
pouze
u.Eus sHisĚ7.5,18.

Tvuvsa Analitůvlov“), v němž A-a líčí jako světce

a divotvůrce. Zdá se, že účelem spisu toho bylo
podati jakousi protiváhu vůči životu ježise Krista.
Sn\n.
zr
': . auf, „Apollon
nius von Tyana
und Christus" v Ttlblnger Zeitschr. sí. Theol. 1832,

jean (1886),
Riva/:, KacInn'k,
„La/£religion
a Rom
ous les
Séve
res
„Dějiny
filosofie“
, 83——
84,
Samrour, „Církevní dějiny obe cné“ 81.

Apollyon .Adba do
apologeté,

obráncové, zvláště obráncove kře

sťanství, v u ím významu obráncové z pravěku
ĚQŠOVMČIzl-ovi4.spisem
jenž
rovněž
nedocho[“ křesťanského.
3Srvn Bardmlzewzr1,
525, se
Í/urtar,
—
sv. mč.,
jáhen
vNomencl.
Antinoe
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apologetická kázání — Apologetika

apologetická čilí obranná kázání. Obhajovati 1:7;ánoloyía; — uam reddo rationem; Fil. 1, 7:

katolickou véro- a mravouku bylo vždy potrebí a
jest zejména za naší doby, kdy se na katol. učení
ustavičně ůtočí a téměř vše se popírá, nezbytno.
Avšak z ravidla se nedoporučuje voliti si různé
bludy, n mitky a pochybnosti za thema svého ká

zání a vyvraceti.
tak jejich Lep
nesgrávnost
dokazovati,
tedy je
přímo
i a vydatnější
bývá nepřímý

způsob vyvracení bludů, jenž se ,zove o rann "m

aneb apologetickým,

Pozustává v tom, že

deiensio; ! Petr ., 15,- satisfactio (omni poscenti

rationem). — Apologetika

(přid. dno/.quzmj,

totiž šmmjiu; n. pod.) slovně (v pozd. 'ečt.) značí
projev obranný, k obraně způsobilý; Balbinovu
obranu jazyka českého na př. jmenuje Pelzl „Dis
sertatio apologetica“, Tertuilían dílo své „Apolo
geticus“ :líbei') neb „A ologetícum“. Ustálil se
však v novější době (1834 Ani. Berlage, Apolo
getik der Kirche oder Begríindung der Wahrheit
und Gottlichkeit des Christentums; 1838 .S. v.
Drey, Die Apologetik als wissenschattliche Nach

si kazatel se zretelem na zvláštní poměry stádcc
zvolí tu neb onu pravdu, proti kteréž se bludy a
námit
pronášejí, za předmět své řeči,jí důkladně
Góttlichkeít
des Christentums
atd.)
vysvětí a dle pravidel homiletíky všestranně do weisung
název ender
(jako
'méno podstatné)
jen pro určité
káže, aby mohl důvodně souditi, že posluchači odvetvi vědy ná oženské a značí nám věde
ou obranu pravosti náboženství kře
jsou, nebo při dobré vůli mohou býti o projednané
Původní,povšechnývý
pravdě pevně přesvědčeni. Taktéž vyloží, jak toto sťansko-katolického.
učení, spočíva'lcí na nezvratných důkazech, jest znam náz_vu toho spatřuje se ve výrazech, jako
krásně i potěšitelné a jak důležitý význam má pro „apologetika židovská“, „a. patristická“ a pod..
časné i věčné blaho věřících. Tento okamžik pak jimiž vyznačuje se obranná činnost a methoda toho
jest nejpřimčřenčjší, aby kazatel též poukázal na kterého věku neb dila neb apologcty; v tomto vý
bludya námitky, které se proti dokázané pravdě znamu také zde název častěji kladen. Předmětem
mezi posluchači vyskytují nebo snadno mohou vy apologetiky jest pravost náboženství, jak se v církvi
skytnoutl — tedy jsou již znám anebo snadno podáva a zprostredku e, totiž jako Bohem zjevené,
mohou ve známost přijiti. Se zřetelem k těmto proto prave a jedin pravé; a-ka protestantská
řečník z projednané a dokázané pravdy dále do spokojuje se odůvodnčnim křesťanství vůbec, které
vozuje, že opačně tvrzení nemůže býti odůvodnéno pry na společné půdě různé cirkve připouští —
a pravdlvo a že tedy věřícím náleží příslušně ná nám jest počmati si důsledněji a zkoumati až do
mitky a pochybnosti rozhodně odmítati, i kdyby posledních podrobností, zdali a pokud která cír
jím od nepřátel sv. víry sebe krásněji a ducha kev smí s_evydávati za pravou a jedině pravou.
plně'i byly předkládány. Kazatel poukáže též na . Od apologie liší se a-ka jako odbor tim, že je vždy
zast nce a obhájce bludného učení, vytknc jejich soustavnou
a celkovou, kdežto a-gíe může býti
neznalost věcí náboženských a tedy nespolehlivost příležitostnou a částečnou, dle předmětu, který si
.v tak důležitých otázkách, dále i jejich převráce zvolila, nebo dle protivníka, jemuž má čeliti. A-ka
nost, snad i zloniyslnost a zvrhiost, tak že již dle neni _pouhou methodikou neb theorií obrany, jako
toho všeho mohou si věřící utvořiti úsudek o jejich na p_r.katechetika nebo homiletlka vzhledem k čin
učení. Možno zde přihlížeti k výroku almist vu:
nosti vyučovací
kazatelské,
nýbrž jest sama
.„Rckl nesmyslný v srdci svém: Není Boha“ ( alm obranou.
Zkoumáa daný
útvar náboženský
v zák již
a
13, l). Kazatel může, uzná-ii za vhodno, některé dech jeho dle příslušných sudidel filosofických a
důležitější námitce též větší pozornost věnovati, historickych, zdali oprávněny jsou nároky jeho, by
aby posluchačům dal na ruku, jak by po případě uznán byl za to, zač se vydává: zdali nadpřiro
vlastní a cizí námitky a pochybnosti proti víře zené zjeveni vubec dáno a zdali zachováno tam,
měli odmitati. Tot a. k., při nichž se na blud ne kde se udává. Pokud tu řeč o poznatcích, nábo
útočí přimo, nýbrž jen nepřímo, poněvadž se pravda ženské vcdě zcela zvláštních, na př. zjevení, pro
obhajuje. 'I ento způsob jest se stanoviska opatr roctw, zázraku, neomylnosti atd., a-ka je vysvětluje,
nosti pastýřské v mnohé příčině výhodný. ednak možnost a poznatelnost jejich rozumově odůvod
se posluchači zbytečně neseznamují s ruznými ňuje a skutečnost jejich dovozuje. Středem a-ky
námitkami proti vtre, jež by snad i mnohé pochyb jest božství Kristovo, 'ež dokazuje opět jen dů
ností u nich vyvolaly a dokonce jejich víru mohly vody rozumovými, z d jin, psychologie atd. vza
by ohrožovati, jednak však není nebezpečí, že by tymi: na základě tom pak dovozuje se podstata a
skutečně nebo domněle byli urážení a roztrpčo úkol cirkve jakožto zrízeného jíni ůstavn spásy,
váni. Neboť posluchač se obyčejně se svým náhle jenž jednak autoritou božskou pro člověka závaz
dem stotožňuje, útok na svůj náhled považuje za ným učiněn, jednak potřebám člověka ve všech
.ůtok na svou osobu. Avšak když kazatel bojuje směrech samojediný vyhovuje. Převládá tedy v a-ce
»proti bludu, snadno se rozhorlí a dá se tak uchvá vlastně stránka kladná nad zápornou neboli čistě .
titi, že pronáší ostřejší výrazy a příkřejší výtky, obrannou, ncoot prohledá hlavně k přesnému odů
kterými leckterý z věřících může ýti popuzen vodnění, pak teprve k vyvrácení námitek. Proto
i proti samému hiasateli slova Božího, jehož slov jmeno „apologetika“ hlavně u Němcův obvyklé,
již nepřijímá s důvěrou, ano naopak srdce své mezi pěstiteli této vědy nezobecnělo, jak z názvů
pravdě uzavírá a od n se odvrací, což by bylo příslušných děl viděti (v. dějiny): jelikož prý při
smutným úspěchem pro kazatele. Toho všeho není mym u_kolenia-ky jest, odůvodnití základy, na kte
-se obávali při apologctíckém pojednání ředmětu. rých vero- [ mravoučná autorita církve a jejich zá
Apologetického rázu bývají tez kon erenčni stupcu spočívá, a to ijen dle požadavku soustavy
řeči (v. t.). Srvn. Fňzlakourký, Kázání apolo etická. vědecke, byt i žádných protivníkův a námitek ne
King, Gottcs Reich (Padeb. 1909), Rot/gard, x'llara'.
innozí přednost
názvuzovou
„theologie
zá
Pomůcky, Vychodil,Apologie křesťanství. Pavelka bylo,
k adní“dávají
(tundamentalis).
Jiní zase
ji th. dog
matlka generalis,
ana neobírá se tak jednotli
Gióbanr, Víra našich otcův a j.
_
Kek.
Apologetíka, a ologíe. Tato je ojmem širší a vými oučkami víry, jako dogm. specialis, nýbrž
v dějinách dřívějt oné, značíc sovní obranu věrou nou autoritou vůbec; ovšem že pak i jedno
vůbec; předmět její bývá tedy výslovně jmenován, tlivé poučky o této autoritě stávají se rovněž před
na př. apologie jazyka, a. Sokratova, a. křesťan mětem viry, jejíž části probírá zase dogm. zvláštní,
ství. Přeneseně mluví se také o skutkové apo ale pod zřetelem jinym, t. věroučné závaznosti.
logií, na ř. život prvních křesťanů zove se a. kře Někteří a-ku dokonce jmenují theologickou (nad
sťanství. lovo samo v NZ několikrát se vyskytuje: přirozenou).logikou._ V tomto případě jeví se a-ka
Vulg. na př. Sk. Ap. 22, ]. překládá ázai'mmá pm 1dle jména tím, čím vlastně .bytí chce, vědeckým
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úvodem
k ostatním
přede
vším k věrouce;
ona odvětvim
všechna bohovědš,
Sice sv poučky
zvláště dokazuji důvody svými : Písma a tradice,
apokud přiměřeno, z rozumu, ale přetlpokládaí
předevšim důkaz, že autorita, která je predklád,
je k tomu oprávněna a že rameny důkazné (Písmo
a tradice) jsou správné.
le obsa hu dělí se a- ka

nelze jichznám
tedy y,odmitati;
avšaknauky
jisto kje potřebám
také, že
vnitemé
přiměřenost
ducha a srdce, účinky mra
atd. rovnněž velm
jsoup ůsobívy, i zaslouží tedy oboojí v apologetíce
náležiptépozornosti. Záleží tu opět mnohonna schop
nosti apologerově a na vnímavosti členářově. —

ticko-Brogressivní,ofilosolickohistorická,
dler pře
eče
něho ritícká Sice, ale více kladná
a irenická,
svědčivá, než polemíckká. Obrací se ovšem hlavně
k rozumu, avsak předvádí jemu iony stránky před
mětu jež dovedou nadchnouti a k souhlasu ochot
nému roznítití. Spor mezi směrem intellektualísti
ckým a voluntarístíckým, kdež ononíu vytýkás
nevábívý suchopar, tomuto pak pomíjivé horováni,
možno správně rozřešíti jen sloučením obou, při
čemž arciť důkladně poznání, přesný důkaz jest
nezbytným základem; závisí pak na povaze spiso
vatelově, kterás trárikasse mu lépe podaří, a na
čtenářstvu, která mu vice prospívv.á
ropu?)
lární není
apologetíka
čím dále tím
potředůkazy
nější,
avšak
bez jaké jest
051 nebezpečí,
jelikož
její nemohou byti tak zevrubně, jak věda žádá, a
mezerami svými pak nevědomcůni snadno zavdá
vají záminku k posměchu, jakoby včc hlubších dů
vodů neměla. —
jest uvésti až k bra
nám víry jakožto vlastnía vudkyně na cestě spás
ji připraviti půdu odklizením předsudkův a zje

ad Gracc ), Athenagoras (Legatio pro Clnistianíls),
Theophilus Antioch. (Ad Auto
chnm)í
Herm
(irrisío gentilium
phiulosophorum),Tertulll'an
logeticum,
Ad Sea
uam, Ad antioones, lDe (Apo
idolo
latria), Mínucius Felix (Octavius), irenaeus (Adver
sus haereses), kterýž obzvláště již proti rozkolni—
vmytýk nauku o církví a ústnním poodání. ukazy
zenžázrakůt ehdy ještě ustupují do pozadí. — Od
stol. ili. křesťanství stává se známějším, a proto
ustávajíeonŠyk
a nejapné
pomluvyterými
dosavadni,
útočls
akhrubé
tim cvie
na důvody,
kře
sťané svou věc hájili: popírá se přednost nauky
křesťanské, bozsky původ proroctví a zázraků,
věrohodnost Písma, a přičítají se veřejně pohromy
zanedbáváni
dosavadních
jenž popírá
vyplnění
proroctví
anebkbkohů(Celsus,
ladej za vaticinia
ex
eventu, Porí)rius, Hicrokles, julílan 0dp..) Naproti
tomu dovozován tím zevrubněji božský a vzne
šený ráz nauky křesťanské, převyšující obsahem
i umravňujícim vlivem nejen obecnou p0\ěru, nýbrž
i filosofií, dokazována pravdí\ost a závažnost pro
roctví i zázraků. význam jich v životě Kristově a
pro život křesťanský, na rozidl od běžných kejkiů,
ve službě pravdy božské, po které lepši duchové
ode dávna toužili a pro kterou Bůh lidstvo z da
leka v)chovával. Ori enes (c. Celsum) neznámé
teď spisy proti Po yriovi (Methodius a jiní),
Eusebius (adv. Hieeroclem), Cyrill Alexandrijský

v deníonstratío christiana a d. catholica,

Um

V prvých
stoletíchKrista
vede Messiášem
se obrana
protijiay.idům,
kteří dvou
neuznávali
Mnozi pak neváží se vůbec společným názvem, v SZ slíbeným. a proti pohanům, kteří křesťany
nýbrž pojednávají raději způsobem dogmatickým a křesťanství víníli z bezbožectvi, jelikož neuzná
va
a
li
model
a
bohů
v
nich
sídlících,
z
nenáůisti
po
o jednotlivých částech a-,pky íče mž rozumové
odůvodnění následuje; tak zvláštní traktáty o ná kolení lidského a z požívání masa dětského (epulae
boženství, o zjevení, o cirkvi, o neomylnosti, prí Thyesteae). Proti oněm oukazováno hlavně na
vyplněná
proroctví
a
pře
obraz)
32.
na
život
a
máté, o Pismě a tradici atd. A v tom se opět apo
logetika stýká s apologií, že někteří obhájcové, aby
skutky Kris
stovy is taktéž
apoštlyy,
na zkázu jernsalema
s obětm
předpověděnou.
Proti poa
vyhověli širšímu, mimoškoiskému obecenstvu, pro chrámu
obrana z části oběma společná, co do
lraiíají
celou
látk a-ky
ve sbírkách
samostatných
ozp,rav
jež nazývaji
„apolo
iemi“. Právě
tato po atheí ua anemrv ností, a tu čerpáno značně z apoo
třeba širšího čtenárstva, je nemá potřebné prů iogetísky židovské (Flavius, Filo) i poukazováno na
pravy k apologetíce, príměla mnohé obhájce, že jedině rozumně ednobožstvi, na mravný a o
vlastnim rozprava'ní o náboženství zjeveném, 'ímiž tovný život křes anův atd. Oběěma však
apologetíka jinak začíná, předesílají rozbor n kte véjši badání ((jeiřcken a j.) ukazují, zna ně látky
ych zásad noetických, inetafysickych a psycholo filosofické poskytla Stoa, bojující též proti pošeti
gických, jež by sice odjinud známy a uznány býti iostem anthropomoriismu a hrubého modlářstvi.
Apologeté křesťanští toho věku sou více velíkán
měly,
avšak
zhusta,sea zovou,
to právě
proou:
náboženské
důs
edky,
spornými
jakols
možnost náboženství než vědy, aproto híavně tam vynika'[,
a jistota poznání, jsoucnost Boží, duše lidská du kde líčí vlastní zkušenost v životě bolíuíníléín. U n
chová a nesmrtelná, náboženství, svobodná vůle kterých známe pouze jména neb í'ír)vky ze spisů:
Quadratus, Apollinaris. Miltiadés, Melíto, Aristides
(předpoklady
víry, da
ipraeambula
iidei v synthe
užším (Apologia), justin (dvojí Apologie), Tatían (Oratío
lu).—
n-ky jest přirozleně

nánim rozumného přesvědčeni o věrohodnosti

věrozvěsta a toho, co zvěstuje. Důkazy její, ač vě
decky přesné, nevynucují souhlasu jako na ř. ma
thematíckě důkazy, jsoull řádně pochopeny; rávě
proto, že ve skutku a obsahu zjevení, e'líko jest
nadpřirozený a božský, člověkem poc open býti
nemůže, zůstávají i uejvzdělan' šímu theolo u, a
tim více ostatnim věrcum a nevěrcům vždy 11jaké

julíanum)
protiad temto
nik" m
Alex. směřují
(Cohortatio
gentes, protivn
Stromateis),
nejasnosti a možné pochybností, kterých však i?lement
iaclantius (Divinorum institutionumll. 7), Eusebius
věrec
nepěstuje,svněbrž
vědom
soběkejsazjevujícímu
přirozené (Praeparatio evangelíca, Demonstratío evangelíca,
nedostatečnosti
7 úcty
a lásky
je Bohu dobrovolnou věrou překonává a takto ja jakési to již pokusy soustavné),ood něhož zacho
kousi obět rozumu, vlastně nerozumu svého (po vány těž úryvky dřívějších spisů, Theodoretus (De
věstné sacríiícium intellectus) přináší. akto a-ka ín-andís Graecornm aťíectíbus) jednaji o nauce
neposkytuje sice vlastnich dukazů víry, jelikož by křesťanské již více ovšechné. Orígenes důkladně
mem, ypria npíše proti modlářství
to již nebyla víra, ale vštěpuje pohnutky viry obirá se Pism
(motiva credibilitatis) — ne všechny, ani ne hlavní De idolorum vanítate), Arnobíus (Adv. gentes),
rosius (Adv. paganos historiarum il. 7), Augustin
pohnutky, ale dosti závažně, aby k víře, kdo toho

potřebuje aschvá lně neodporuje, záporně ] kladné (Ommstě Božim, De cív
\iat te Dei contra paganos)
oclíotnějšíní učinily. ] zde jso

sudidel neboli kriterií

zevnuějs ic

o významu vyvracejí výtku, že křesťané zaviňuji říšské pohromy,

(na př. zá Proti štvavým Židům píši Cyprian, jenžtossAuuug

stínem a Optatem Milevským háji jednotu cirkve
rotiZlatoústý
bludařům,
z Nyssy,
vnějšími známkami věrohodným státi se může, jJan
a,i-Zusegus
j — mí Nemesský,
se pokusy Řehoř
vyznačiti
určí

zraků, doproroctví)
a vnítelli.rných
(přednosti
na
ogma jest (Vatíc.l
3, 2), že
zjevení ze
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tými hesly jednotlivé směry této obranné činnosti
starověké co do ideového obsahu a časového po
stupu; na př. rozlišuje se (Wernle) obrana lidová
(osobnost a činnost Kristova s apoštoly), paulinska
(vnitern' zázrak, státi se a býti křesťanem),jo
nejská Kristus dovršení veškeré pravdy, křelst'an
ství pravda sama) aneb (Koch) obrana z proroct\ ),
paak ze zázraků paak neb souučasně z předností
pravdy křestanské (joannejsko-alexandrijská, ratio
nálni & málem rationalistická), od lll. stol. 2 osoby
a dějin Krista a křesfanství, a konečně paulínská
(prakticky zkušená přednost a nutnost křesťanství).
však rozvrstvení takové neb onaké zůstane vždy

tickými vzácné myšlenky zásadní důležitosti pro
katolicko-náboženský názor vůbec. Vůči protestan
tům nastává potřeba objasniti nauku o pram
emnech

víryaocírkvitkontroversistéx Hosius(Propu atio
verae chrlstiano- catholicae fidei), Melch. anus
(Loci theologicí), Bellarmin (Dísputatíones de con
troversí_is íídei christianae), lladrian a Petr Wa
beninmrl)
(r_ůzné
Tractatus praescriptíones),
(le controversiís Euseb.
íidei),
ravina
(Catholicae
Amort (Demonstratio critíca religionis catholicae)
a mnoho jiných toto odvětví, kterým apologie se
docelovala, buď pro školu nebo pro širší obecen
stvo pěstovali. — Deismus XVlLstol. oba protiv

opět na čas spogtge
proti
útokům
na nábožen
jelikožaninení
tu určité
soustasvnosti
uumělým,
protivníkův,
u obhájcův
; pouze
nd prvani
ní níky
stv1 nadpřirozené
vu
V obraně
vynikají
tu opět
období proroctví) a pozdější alexandrijský směr
ne pouze
theologov_é,
i učenci
od
jakov
An
Fr.nýbrž
Bacon,
Newton(jin 'ch
bserva
iest určitéji vyhraněn. (Oté odobě srovn m. j.: boruv,
Gre Schmitt, Die Apologietder ersten Sjahrh.; tions upon the profecies of Daniel and the A o
calypse
of bu
Stdjohn),
Rich. zvláštěa Clarke (Verity
et
eitz, des
Die l\.
Apologie
den ných
jmen
tež uvedeni
Griechen
und V. des
JahrChristentums
,L. Laguíer, bei
La mé
thode apologétique des pěres dans les troís pre and certitude of natural and revealed religion),
miers siecles) — Od sto.| Vll. mohamedan nis Tillotson, Addison, Lardner (Collection of the an
mus ohrožuje křesťanství nejen hmotným násilím, cient jewishand Heathen testimonies to the truth
nýbrž i nauu,kou že on je zdokonalením zjevení of the Christian religion, The eredíbilíty of the
kresťanského, žido vštt učenci pak také svým Gnnspel hislor ), Paley (A view of the evidence of
dílem k potírání křesťanství přispívají. Podivná Christianity), Butler, v ltalíi Segneri (L incre
směs živlu arabského se židovským na účet vzdě dulo senza scusa), Valsecchí (Dei iondamenti della
lanosti křesťanské veřejně a hlavně tajně se šířící r_elígione),ve Francii Houteville (La reli ion chré
značí pro tuto opravdové nebe7.epečt. Apologeté tienne prouvéee par les íaits), Bullet (Critique des
dob' té jsou: jan z Damašku (Disceptatio Saracenl nrincipales objections, proposées par les ennemls
ct hristiani), lsidor (De fide cat
ath. adv. judaeos , ie la toi), Guenée (Lettres de quelques juífs por
christolo ie), Agobard (De íudaícís superstitíoníbus, ugais, allemands et pooailonsá M. de Voltaire),
p_ro_tiTa mndu)g, Rabanus Maurns (Tractatus de di šerrier (Le deisme refuté pasr soi-méme, a cei
vinis quaestionibus N. \t'. Testamenti contra Iu ltu e des preuves du christianísme), romantik
daeos), Petrus Damianíeprotí Zidům, 'lheod orrAbu Chateaubriand, v Německu protestanté přírodo
kara a Niketa
tas B_vz.,Turrecremata proti islamu, vědec Haller (Briefe íiber die wichtigsten Wahr
Ra mund Martini, 7. rvních odchovancův obran heíten der Olíenbarung), mathematik Fuler (Rettung
né o ústavu, založen ho 1250Raymundem de Pen der gbttlichen Otíenbarung gegen_die Elnwilríe der
naforte (Pugio fídei adversus Mauros et lurdaeos), Pích?
Frei___geistey,D'óderlein,
Planck a j.polemíca
U katolíkůmluvě
Vít
13 ve své Theología
Alfonsus deetaal.)
Spina
tideíc a?)otmagetiky
a,l.ud o controversiaíundamentalis et generalis
Saracenos
a _(Fortalítium
—Zakladatelern
bývá jmenován sv.
máš Akv. (De veritate íidei poprvé spojuje pojednání o zjevení s naukou o cirk\i,
catholicae contra Gentiles 11.4), an dovozuje po později Mart errtbe ve své Demonstratio verae
třebu aprose ěšnost zjevení. přiměře
enoost 'eho duchu religionis vcraeque ecclesiae contra quasvis íalsas

podalprvní soustavnou apolo etiku (i760);

IidSkému,sea _probžirá
kriteria
zevn jší. ani
Avšak
neobirá
ždálezvláště
zjevením
skutečným
na následovali v témže století Kilber (Principia theo
logica), Thom. Ma
ayer (Prodromu
„oThe lo ia
uko
ou ovlastně
církvuí,
tak že býti
vzácné
jinak —
díloOto
dsapologie-_
tikou
zváno
nemuže.
dogmaticoStattler, Gauzzaníga
a Ksliipel
humanismus
přináší nové myšlenkO,davšak též ve
eVídni, olcmica“),
esataj. Souviselos
rozvojems
nové útokv přeceňováním vzdělaností ecko-římské matiky vědecké vůbec a s úpravou školského studia
naproti křesťanství. Proti strohému aristotelismu theologie, že odboru tomuto věnováno soustavně
v methodé dřívějších obhájců vzmáha' se plato a ne pouze příležitostně, vzhledem k tomu enb
nismus nynějších, jenž se zdál vhodně vysvětlovati onomu protivnéms,uměru více péče, zvláště když
ba i tajemství křesťanská. Marsílius Ficinus (De i nově šířené nepřlznívé nauky (rationalismu, pan
reli ione christiana et tidei píetate), Pico de Mí theismu, materialissmu atd. se ustalovaly. Odtud
ran ola (Heptaplus; Contra astrolo os), Hieron mus se dělí práce obranná vž y určitěji v apologetiku
Savonarola (Trium
muphsscrucís),
udovicus íves vlastní jakožto předmět učebný, spojovaný nejča
(De veritate íidei christianae) snaží se proti huma stěji s dogmatíkou speciální jakožto prvá úvodní
nismu pohanskému obhájiti přednost nauky l mrav část, dále v apologií křesťanství, též síce soustav
nosti křesťanské. Někteří pri tom ještě stále mají nou a celkovou, avšak ve volných rozpravách slo
co činiti se Židy a Mohamedány; proti těmto eno akoneěně vobranu mono raííckou, o jedno
zvláště Nic. Cusanus píše Cribrationes Alcmaní. tlivých aotázkách (biblických, přírodovědných, lilo
První a_pologil v řeči lidové po Ondřeji Abdallovi,  sotiekých atd.) samostatně jednající; otázky tyto
jsou namnoze čisté odborné a neměly by vlastně
jenž,
přestoupivConfusio
z mohamedanismu,
španělsky,
atinskyvvydal
sectae moham
anae,npa__k s theologií býti spojovány, avšak jednak protivníci
psal 1579y)rotestant Filip de Mornay (De la vérité ze všeho mozného proti křesťansko-katolickému
de la rell on chrétienne, Anvers). Protestantis
názoru útočné zbraně kuji, tak že třeba jim na
mus síce šiky křesťanské rozrazil a síly jejich roz všech ceustíěkách čeliti, jednak tento názor nábo
ptýlíl, avšak s počátku obojí strana obrany kře ženský sám přímo či nepřímos mnohými otázkami
sťanství se__
zúčastnila
ještě
svorně.surPiotestanté
se jeho
stýká,býti
tak že
nemožno jich
Labbadie
bl'Abbadie
(Traité
la vérilé dejak.
la odbornými
má—lijednota
zachována.
jesta pomíjet_i,
až pl'l
religion chrětienne), Hugo Grotius (De veritate re pochopitelne, že "ako za všech věků, tak i nyní
ligionis christianae) platné _službyii prokázali. Pro apologetika častěji s protivnými názory více než
slulé aforistícké dílo jansenisty Bl.Pascala (Pensées potřebí smlouvala, ale nemožno též upirati, že ve
-sur la religion) obsahuje mezi nesprávnostmi skep mnohém jimi byla opravena a od neoprávněných

apologie — Apologie stavův království českého
nárokův coočištěna,
l uznáno mnohé
zayo-p
přl
pustné,
dříve odsuzováno;
taktočasem
védecký

krok vůbec i po mnohých bludných oklikách slouží
náboženské ravdé. Apojogelických děl v Xlx. a
našem stolet přibylo a přibývá tollk, že možno tu
ouze čelnéjší uvesti; apologetiky vlastní beztoho
ším dále tím méně se od sebe liší i mají mono
gratické roz ravy pro obecenstvo větší význam.
lačátkem X1 století psali () fundamentální theo
logií: Dobmayer (v Systema theologiae catholicae),
Acílius (Atzěnberger, lntroductío in theologiam

cath.),
Fejér (v seu
lnstitutíones
theologiae)
(v
lustitutíones
prolegomena
theol. aaZhiegler
h. ve
V1dní,pozdéjl Liebermann, Klee (Generaldogtmatik),
renner (Fundamentíerung der kathol. spekulativen
'lhcol.), Prunyí (Dogmatíca generaaliss) a Schwetz
ve Vídni, euEnzyk
(Allgem.
Theologíe,
enthaltend
theologische
opádle
und A ologe
etkl, na die
zá
kladě Apologetiky Dreyov ), Ehrlich v Praze (Leit
faden fůr Vorlesune en ii er die all emeine Ein
leitung in die theol. issenschaít un die Theorie
der Religion u. Offenbarung alsl. Teil der Funda
mentaltheologie; Leitfaden fůr Vorlesungen iiber die
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Kovači.č — Vůbec uloženo obranné práce: nej
více v časopisech theologických a filosofických,
jejichžto spolupracovníku v této části jest nepře
hledná řada, nelze pak upřiti, že německá apolo
etika nade vše ostatní množstvím í cenou vyniká.
&řehledu poskytují Werner, Geschichte der apo

logetíschen
u. polemischeu
menclator litteraríus;
Den iliteratur;
er, Vier Hurler,
Bacher No
von
der religiósen Erkenntnis; zKihn Enzyklopádie und
Methodologíe der Theologie; Weber, Kurze; Weg
weiser nder apologetischeln Literatur; protest.
Zíiacklelr,Geschichte der Apolo
v liturgii,
gia počátku
sacerdo/tis,
sloavoulegie
on modlitby,
kterapolo
knčzgna
anebo

Žéhem mše sv. pronáší jako na omluvu, že odva
se přinášeli
sač vědom
hřu'ešnosti
své. Srvn. Bohu
Cab/al,obc-':f,2
l, 51——
2601. si jest

Apologle augšpurského vyznání víry v. Aug

špurskc vyz

Apololgle45
českýcháhratyří.Jednota
bratrská,
'ivšis
'e r. 145
ákladě dogmatlky
Petra ustro
Chel
lcjtého, záhy 7budila odpor u katolíků a utrakvistů
vLechách i pokládání byli bratří za píkharty, kteří
se protiví právu a zřízení zemskému. Zvláště Mr.
lOtfenbarung
Gott
ttes als Tatsache Heinrich,
der Geschichte,
Teild Fundamentaltheologie),
Hurter, ]an Rokycana
aostře proti nim vystupoval, k čemuž
Sprín'll, Heltinnger (Lehrbuch
amental
bratr
odpovídal
sedmi
listy odpovč
obrannými.aBu
jinou
i seRehoř
psal asi
bratr Luk
káš jako
h ologle oder Apologetik), Stadler uv Záhřebé adinský mandát krále Vladislava z 5. července 1503,
(Theolo
ia tundštmentags),
Schill
(Theol. Prinzipíen
lehre), esch,
E,gger Ottíger,
Maushach,
Kueihaj. pokorným slohem v)dávaje počet 1 víry bratrské.
Apologie křeslanslví vydali: Vosen, gettinger Když král přes tuto zla-ivydal r. 1507 ostřejší mandát
Schanz,
Schell, Rundsc
Weiss,hHammersteinaj.
asopísy
Apologetísche
chau, Magazin fůr volkstíim
ráliapologí č. Žr.,azjevné
se přiznávajíc
k jednotě.
nna Marta
z Boskovic
otřetí vys oupili bratři
se svou
a-í r. poslala
"
liche Apolo etik, Natur und Offenbarung atd. lĚrotippíkhartům,
obranu prot utrakvistům; podeppsána byla od 12
logetik,
podobně
E rard,
orner,Steude
Z protestantu
Fr.Baumstarck
Delíízsch nags
sal S stem
d. Apo pánů a 33 v adyk, a zvláštní deputace (Vilém Kři
necký z Ronova, Jiří Domooussky z Harasova a br.
givangelische Apologetik); časopis Beweis des jan Augusta) doručila ji ve Vídni králi Ferdinandovi
Ve Francii X. Baoíll
(De ecclesia),
Regnier se žádostlzza svobodu víry bratrské. Král sice je
v laube-ís
XVlll. sto.
enrenciéří
Frayssinous,
Lacordaire, Ravignan, pak0Bouvier, Bonal Lehreton, odbyl sIOvy: „Vkládáteese do věcí, kterym neroz
umíte!", ale pronásledování byli až r. 1548. Tatáž
Leboucher,
(La grsande
avec a. poslálna byla na schválení předním učitelům pro
ses
preuvesdeetMaistre
ses témoi
s, 22 Christologie
svazků), Nicolas,
Migne (Demonstrations évangeliques, 20 sv.), Duilhé testantství do Vittenberku, Štrasburku a Ženevy.
ikurfirstu saskému. Posléze podali bratří svou
de la
Saint-Projet,
]augey
ue konfessí s a- i císaři Maxímiliánovi 11. na dlouhém
de
foi catholique,
nově(Díctionnaireapologetiq
vydávvá A.d Ales), Didiot
(Logíque surnaturelle. _jakpapologetiku zove; ča sněmu v Praaze r. 1575 prostřednictvím dvorského
lékaře Kratona, ale nedostavše žádoucí odpovědí,
sopis
Revue
pratíque
d
apologétitLe
a
j.
V
Belgií
Bo
oone (Manuel d'apologi ste),
abis, Jungmann sjednotili se s lutherány k jednotné konfessí české.

(Tractatus de vera religione), v Hollandsku

jan

sen, Groot (dle Canovych Loci theologici). V An
glií Wiseman, Newman, Murray, Tepe, v

1533Vilím.u Zí,órla

Bibhograf. česke histor. 111,227,

Apologl e stavův království českého. Vzbou
rice Kenrick
ltalil Perrone, Passaglía, ACuatti
(Institutiones apologetico- polemicae de verítate ac řivší se stavové čeští, chtéjice počilnánisvé ospra

divinitate relígíionis et Ecclesiae cath.), Zigliara, vedlnítí, daliv všpracovati obranu, ]CÁÍMŽautorem
ryt. Martin
Fruvein
1 Pod při(ddlesk ch zeGneíských
nepochybn
prokurátoro
Pacetti (Logica theologica), Mazzella (Praelectiones jest
člen vlády direktorske Petr Millner zHMilhauzu);
scholastico-dogmatlcaeede arelllgioneet de Ecclesia), stavové
]1 25. kvčtn 1,8 dva dní po svržení mi
Franzelin
am principiis theologicís
lich siBalmes,
aarrié,
Mendive (De
aj.
aso is stodržícich „uvažovalíla koní ovalí bedlivě“, načež
jí
dali
ve
shromáždění
pře čítati a otom i vy
Razóny fé. U| nás a ostatních Slovanů pěslov na

ižto osvéd
apologeytická
věda
a v aso
čení všecpodtřínázvem
stavův „Apologia,
království nebo
českého
tělo a
plssech. Známá
jsounejvíce
menapříležitostné
M. Procházka,
tulc, tísknoutl
krev Pána našeho Ježíše Krista pod obojí příjíma
sofií
sv. Lenz,
l'om. Borovy, Kaderávek
Hlavinka, pos
aek,|š|l Vychodil
Škorpik,
(ve Filo jících, z kterých příčin jsou jistou defensí a hoto
m Městě Pražském
(Důkazy jsoucnostil )Boží; Apologipeakřesťanství); vost nařídití musill“ (v
muela Adama z Veleslavína 1618.16 listů v 4");
Poláci Morawskí (Wieczory nad Lemaenm a I:), vydána byla také německy, latinsky, francouzsky a
Barac,
(pravosl.)
Pawlicki, DGabrgšli
Ča ]. azman;
CharvatiRussové
]. m,Stadler
r. hollaudsky (viz Zz'b/l, iblioo.gr čes. histor. 111,str.
568—569. Vn íhledl dokázatl, že k počínání svemu
N.
Rož evsDtvenskšíli,črt).Butkevič,
M.
..D
V enžv le'a
Kuzněco
dalTari ěev
soustavný

ukazovatel apološetícké literatury (Čto čítat po
bogosloviiuuS'P),
ulgakov,
AI.encyklopedie
Vvedenskii, A.
lomíchíu,l
vvdavatel bo
oslovné
a ].j.
Debanti
zky rotí náboženským modernistům
obsahuji „Zapíski petersburgskich religíozno--filo
sofskich sobranmj“
90
90 ,
agoleev,
Slovinci
Al. Ušeničnik ]. Krek, M. Slavíč, Fr.

bč"kterých,
dohnánísvětských
usílovánim
„zlých
a nepokojných
lídí
i duc
ovních“,
zvláště však
„fe tomuto království uejškodlívější sekty jezovit
ské“, jejichž prý„ usilování všech casův nejvíc bylo
oto, aby netoliko samého krále, ale i toto celé
království, obyvatele jeho a stavy pod obojí chytře
a poodvodné římské stolici a tak cizi vrchností
v moc uvetllí“.

Ti prý rušili pokoj v letech 1609
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apolusia — apostasia

apolusia (dnolavoa'a,rus.0“01!e"10.obm
ti)
a 1610 učiněný,aa„skrze jezuity a jiné své nástroje
vydali se v rozličná haněni a odsuzování vší strany v řecké a ruské církvi obřad, při němž omývaj se
pod obojí“, obviňujíce ji z kacířství a ponoukajíce
„'VlChnOStÍtohoto světa k tomu, aby náboženství

křtěncí
onasvmísta
na obřad
těle, na
při tikřtu
po
mazán byl
olejem;
ten nichž
koná se
'ní hned

pod
obojí mečemdi
ohněmzkazití,
vyhlazeno
bylo.“ Chtěli
prý konsistoř
pod bioj
detensory
i jiné
osoby ze stavův slí_byzviklatí a ke straně své pří
vésti. Nekteří z nich pry' dosáhnuvše vysokých
úřadů osadili přední mista úřednická sv)'mi pří
vrže nci a „skrze ně rozličnými způsoby lidi pro

pořlěnci
křtu.nosili
Za dřívějších
dobtěch
konal
se osm
dne,
na místech
obvazky,
ježhoodklá
dalí osmého dne spolu s bílým rouchem křestním.
apolysis ((L-záznam:absolutío, dimissío) vcirkví
řecké zakončení ollicia nebo liturgie, propuštění
věřících a závěrečné požehnání kněze, analogické

ašemuchrét.
„lte mlssa
est; 2Srvn. Cabral, Dict. d'ar
náboženství
trápili,kn žeží pod
politickýcha na
chěol.
1, 2601—2
příčin
vy ovídali,
pod zástěrou
obojí, majestáten.
porovnániin pří kollaturách a farách zastíženě, vy
apolytiklon
(izoluumov sc. 011177961!
11.toonáotov)
zdvihovali, odbývali a kněží pod jednou dosazo
Diet.na
d'archéol.
chrét lpředzapolysí.
ř.ec Cabral,
lit. hymnus
konci ofticia,
valí.“ Také prý ve městech přední místa uřední Srvn.
stoupencům svým zjednávali, kteří prý způsoobo
a_pomnemoneuma t,a tř.-to_urqyovsvymunbv

vali nedorozumění mezimměsty a defensory. Činili aTóZwv,„pamětiaaoštolů“

tak nazývájustin (Apol.

66) l'evalngelia.1rvn. Sýkora, Úvod do Písma sv.
prý se neopnrávněiiě soudci majestátu, a aby pry kZd
M. C.
njakěmu týmž majestátemo lzla ovMětlě
Apdonulusv. Aopponlus.
nému své
poručení
jso umajestátu
Apontev
zdání
psanětptřivěsti
ako,vě mohli, zdali
téhož
nenachází, aby lidé poddžcanis
cklášterští k stavění
Apo hthegmata ePatrum, sbírky výroků zna
kostel ův jaké právo míti měli “
im že přivodili nitých Otců iiiiiišstva, srovnané někdy abecedně
zákaz danný Broumovským, aby akostela již zača
ritonín— Or [Qo|), někd věcně,
tého nestavčli. Ačkoliv prý stavové uvážívše vše dle jmen Otcův gain
bedlivě přiznali právo Broumovskjm i městu Hrobu, podle toho., kkter ctností nebo kterého hrichu se
týkají. spoLV
rk)v'.stol.,
ty. půvo
odeem
vznikly
asi
a již
předřecké,
počátkem
Vl. stol.
k arcibiskupství pražskému náležejícíinu, siaiěti dvruhé

kostel, a sneseni své a spolu i mnohé stižnostl
přel. do
latiny./1 .překlad
Rv vyd. apo
Mág—„eh
PG. LXV,
71 až
440.
Staročeský
phthegmat
uveřejnil
zneslí,
přeceepry
odpovědi
ne Em. Smehínka v pubhikaci „Staročeské životy sv.
ob iželi;. C.v
nadto
— nepr
mprýžádné
—-od
sv ých pro
1909.
tivníků obviňováni byli vzetoho, že „proti vlastni Otců

.3

osobě
ezd byili rozepsalí, cizích podda
ných věci neslušné
pro
.M. jich
C. se pro
ujíomlalií zjevné
neposlušenstv
i a pozdvi
ení
Prolívnící
jejichaby
prý„
divtné praktiky
].iijimali.“
M. C. tak
opanovali,
se skrze
lm všechno,
co by
sobě jen na koho smyslilí, věřilo,“ toho prý pak
užívali k nes ravcdlív ostem a ůtiskům; pročež prý
dva z nich, lavatu a Bořitu z Martinic, se sekre

AportF er,rante ». v ban Martino dell' Argine
v rovincíi mantovs ké 1793 z. v Tur mě 1858, prof.

bí Iického
d jin university
v semináři turínské;
crcmon
ském,
1855studila
stalsea círk.
rektorem

:p.
„Memorie
dí storia ecclesiastica
(1835,z
v)., „lntroduzione
allo studiocremonense“
della Storia
ecclesiastica“ (t. 1827); získal si nemalou zásluhu
o školství italské, založiv r. 1827 v Cremoně první
školku mateřskou, která byla vzorem podobných
tářem jejich,
rušitele„obyčeje
práva az obecného
p.o cjakožto
le starobylého
oken vy ústavů zakládaných v italských zemich pod vládou
Eodilli,“ a pro obhajování své zc nařídili „po všem rakouskou. V)dal paedagogické spísk „ll manualc
království deiensi a hotovost, tím\ ak že nemíní
„činiti ]. M. C. jaakou protimyslnost,“ aniž chtí ubli pet le scuole ínfantili" (lCremona 1ě33)a „Silla
barío per
l'inf.-_in7ia"(1.1
.Sr rvn. Hin-ler, N0
mencL
lll2 (1
žovati pokojným lidem god jednou, okudž sami
aposiopesis v kázání. A. jest slovo řecké, slo—
pokoj zžachovati chtíti
ze vyslo
'l-ljl
naději,
nedá udou.
sluchuPosl
rušitelům
maje
žené zpředložky: d:! — oda
v:esa aiwuáw:
státu, a žpo otýkajic, žně hodlají „i další apologií a m1ěím.V českém jazyku sluje számlka, zamlčeni.
omlvuu dle potřeb
rede vším světem učinltí.“ Latinící nazývají n-i. reticentia nebo praecisio. A.
K této apologií připojen dodatek naaedepsaný „Dů
Lest
řečnícká
figura
věcná,
jež
se
po
vodové, že lidé podnda 1 k duchovenstvím neb klá nuti mysli řečníkovy, tak že kazatelzakládá
v řečinanena—
šterům v království českém náležející vedle Maje dále stane a v započaté větě nepokračuje, nýbrž
státu a porovnání mezi stranou pod jednou a pod
k
jiné
větě
spěje.
je
tu
ížm
1:1.
eúnliyslné
a
nenadálé
přerušení řečí,
slepého blouda, že
obojíM.učiněneho
k tomu právo
mají,cže sobě jako jsem neviděl, conkapždé dítě nvidí! A touto cestou
i_l.
Císařské poddaní
na panstVich.Mj
]51er k Boží službě vystavěti a volně Pánu Ěohus se dada, jak hezky bych — ale pozdě bvcha ho
niti! — Takovou nedbalost, kter0u jestliže uzna
sloužiti
mohou".
lapologií názvem
další vydali
sta menám — ale k čeemu jest potřebí více slov? „
vové
ještě
téhož Slíbenou
roku 1618
„Druhá
apologie stavův království eského tělo a krev A--c užívá kazatel, chtějc budipti přímý ařfckt v srdci
Páiia ježiše Krista pod obojí přijímajícíchf' vytišt.
Cfr. Dsrt.
rA.92 aoačdplz,
Př. kn.
boli.
v Starém Městě Pražsukěmuoj naty Bohutského posluchačův.
past. Praha 18901,
Yung-mann,
Theorie
z Hranic, a ještě jeednou roku následujícího 1619 der
. Beredsamtkeí,92Freiburg im Breisgau,
tiskem Daniela Karla z Karlsperka v Novém. Městě
.382, 461. Bílý- Ěcli, M. Slovesnost, Brno
404.
V.
Zikmund,
Mluvnicej.
č.,
Prrha
Pražském (564 str.) Tato druhá apologie nazývá
firma
se větši na rozdil od apologie prvni, jež nazývá 1876,br.397)
se menší. Druhá apologie vydána byla také ně
apostrasia (odpadlictví) est církevní zločin, jehož
proti Bohu dopošutí se irřcsfan, který zcela od
mecky
a francouzsky.
Apologie
hledí vobšír—
něji odůvodníti
a doložití
tvrzenívětši
obsažen
vapo víry své odstupuje, buď žec5přestoupil k vyznání
nekřesťanskému, aneb proohlásil, že nemá žádného
logž'i menší; za tou příčinou otištěn lu značnýspočet náboženského přesvědčení (a.aatide, a. períidiae).
listíist
t(seznam
jich víz
ZíbrtověloBib1.hist.
Ill..
r.—-570572i.
roti vdruhé
ap
ii v ersacoval Apostatou lest po právu církevním takké ten kdo
polemický spis P. ebestian Scipiol( erli a) S. j.; prijav vyšší svěcení, odkládá šat duchovní a do
stavu laického se vrací, nechtěje konati povinností,
práce jeho tiskemDr.
nevyšla
ani v igěopise se ne z přijatého svěcení plynoucich (a. ab ordine, či a.
zachovala.rvn
ref aVa!fv1907,127
129; Kryštufzk, Protestantství v Čechách 341. clericatus), jakož' i řeholník se slavnými sliby, který

apostasie — „Apostolatus oiticium“
o své újmě řád 0 _ouští, nemaje úmyslu navrátiti
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buch des kath.

der lil.
kath.
422.Kincásl.;
A. B. „It!"/fík,
Schmidt,
he 1893,
se (a. a religionc ia. monachatus). Obatyto zlo D Austritt aus KRs.
činy jsou zločiny g_rotlVsta_vovským povinnostem.
Poněvadž
křtem (bi_d.
(_rid XXllíí.c. 4.) vtiskuje
8 de se
ref)duši
vyšším svěcenim
nezrušiteíně znamení, jest, jak pr vně tak i po
smyslu učení církvve kato lickě úplně vystoupení
z církve a od ad od stavu duchovmho rávě tak
.h).

nemyslitelný,
odpad
od slibů
(Trid. blahacjest
XV. 19
e.),ref z niccííažkoš
šak
v zájmu
veřejného
meožná)dispens právě tak, jako od povinností stavu

duchovního. Každá a. jest v přiměmoood

spo

vinnostmi na křtu, ve svěcení a při skl dainmíslav

'ch slibů převzatými.
aííde je odmítnutím
všech článků viry, a proto"každý apostata jest ka
ciřem, zločin jeho však kacířství těžší a trestnější.
/í-e
lze senem
dogustiti
je sicenásle
těžkým
hříchem,
všakjenvmysli,
trestních, což
právních
ků
(de internis non judicat praetor). Lze ji však spá
chatí i v mysli i zevně slov, aneb skutky, aneb
jen zevně. jen a. zevně sp chaná stíhá se tresty,
právem stanovenými. Tresty církevní, kterým ao-p
stata a fide ropadá, jsoutytěž, jim
miž právo
oka 
ciře stíhá. .ákonniky občanské, holdujíce zásadě
ú lně volnosti náboženské, nestihaaji dnes a- e '_ako
zočinu
státního,
jak bvlo
ve apos
státech [. 7.)
ře
sfanských
pravidlem
( od. druhtdy
jus de
Pokus odpadu od ví trestá se církevně tklatbou
latae sententiae, zvlá tnim způsobem papeži za
drženou (Ap. Sedi.sl l.), odpadlík jest irregular—
ním, což platí i o jeho potomcích do dru hhěho ko

Die kirehl. Stratgesetze str. 1C62.násl.,
Miincdhen,
D. kanon. Gerichtsvcrfahren 1,1 1874.)

apostasíe jednoho z manželův od viry klře
sťanské k bezvěří, byt i druhému manželu nehro
zilo nebezpečeenstvi, že bud
adu sveden,
jest pro manžela katolického ezákonným důvodem
k žádos tl o povolení dočasného rozvodu od sto lu
a lože, na základě sovl Písma: „Nolitei iugum du
cere cum intídelibus“; Vodpadlík pak jest horší ne
věrce. (buh-ucho pro iudic.
apostati byl jeden z potupných názvů, jimž
stoupenci sekty Novatíánske zvali pravověrné ka
tolíky, jelikož tito drželi se papccž_c Cornelia, kte
rémuž Novatiáni vytýkali příliš prý velikou mírnost
v jednání s padlými (lapsi, a ostatae), dle níž ti,
kdož na Kapitolu modlloam btovali, opět po uči
něném pokání měli býti přijoatido církevního obco
vání, akož to stanovila také r. 252 synoda kartha—
ginsk
zvali posměšně
syne
rlum). (kterouž
Odtud téžNovatiáni
původ jiných
otupných názvů
katolíkům dávaných, jako jsou:
orneliáni, Capi
tolini a Synedriání. Srvn. Krum, Real-Enzykl. der
christi. Altert., 1.474.

a posteríor
ort viz 3

apostllla
_tež apostillaer
(postilla', k te
složenina
: post
a i lla)
zovou se poznámky
etux
tuuči
něně a text vysvětlující. Také souborná vydáni

takovychtopoznámekzvánaa .V prrávn kanon.

byla
jednnim ze zůps
usůob, imiž právní sbírlšy
lena, jestliže klajícně se nenavrátil_ rl(cV69. D. 50; kanon. docházely výkladu a p stčni. Nejznáměj i
Extra a
.1. C. 1. q.
2
2. p.
V.] V 2;__S. z a. těch jsou „Apostillae a“
_gantes Pa ae Ioannis XXII.“, 'ichž autorem
congr. lnquis. 41111.
1898), aCje--li zllotžinnveřejný,p

pada bezectnosti c.
C..qG ..1) Mimoto zctrácí
krávo na křesťanský pohřei) (cq l. C.24 q.2
til _28.)a
_Brávo patrronátní (c. 13. g 5. X. V7
c. 19. in
ikověapřirozeně
pozbýva7jí
vedle
tohoIúřadůvv, obročí
výsad stavovských
a stávají se i_teschopnýniinabýti novýchc_(c..D. ')0.
ano7;lze
(c. 17. nižších c.21
C. od
1.
q.
c. je i3de adovati)Odpad
kleriků
stavu duchovníhotrestá se ztrátou \ýsad stavov
skýchaobročí (c. 1, 3, 7, 9. X. |||.3; c. I. X. V..

est
joannes
ranciscus
de sPavinis,
profes_s__or
a.non
na universitě
padovské
(z. 14
86);j ngráva
hap

puis,
licenciát
práva
na uni\ pařížs_ke,
ke
svému
vydáni
X--vagar_itůjana
XXll. pri_poul ji
též vebývaji
vydáních
Corporis iuris canon. _kXtěm
připoovn
rce-vagantům
dekre
tálekí Řeh oře íŠL vydal Bernardus Compostel

lanns juniorh(nedokončený) kommeníář,který kromě
jiných názvů (Casus decretalium, Notabiíía, A pa
ratus, Lectura) má též titul a. _, 'la ke a. arla

poněvaadžduchovním
však nenívázána
takový _klerik
stavem
ze mu neodvolatelně
i manželství du
Moulm
(Molinaeus),e
a advokáta,
„.
l.)OO
aříži,
z. l568, právníka
./. katolíka
stal se kal
uzavříti, nedo ouští se a- ae a'b ordine, o níž mlu ívncem, ale _pře
ed svou esrhrtí opět do církve se
víti lze jen pri svěcencích vyšších. Ápostata ab vrátil (v. t.), jsou známa. Avšak tato jeho a. k De
ordine
or— samého,
kretu Gratianovu,
pokud na
se sv.tOc
týkajíetextu
Dekretu
dinnis, c.jest
4. b_ez_ectný_,
It. 3), irregulárni
a nevrátí-li (exse abu
k usu
třetímu
jsou plna potu)
ea pa eže,ía
že z rozkazu papeže
lementa Vlcíi. (15 —-1605)

vyzváni biskupovu k 3svým povinnostem, ozbývá dána Moulinova vydáni „“Dekretu (Lyon 1554 a
práve stavovských
(c.
3.9) 1559) na index na tak dlouho, pokud by a. ty buď
něho zakroačitxii
klatbou, v, 45
níž eo ipso
nebyly 2 vydání těch _vyneclíánv nebo oprav.eny
upadá, _ěok_ouši-lio
se manželství
uzavříti
(c. právo,
un. in rvn. Lam—m,lntroductio n.C ]. c, 61 211,
Apostaty
a religione
trestá
nepřihlížime-li k trestům stanoveným konstitucemi
Apostol (AHOCTO'lb),v církvi ruské kniha, obsa
hující
Skutky apoštolské alísty sv. apoštolův suka
řádovými,
snspensí,
ztrátou
výsatll
stavovských
a
l_psofacto klatbou (Trid. XXV.
19. de re .; c. 2. zatelem,
co z nich čísti se má na každý den cir
in Vl. til. 24., jejíž absoluce jest z pravi la za kevuího roku. je to jedna z nejstarších bohoslu
držena řeho nímu p_ředstavenemu. Pokouší- li se žehných knih ruských; zachovaly se přemnohě

takov' ()a manželstvi,
biskupovi
zadržené
írreguíarítěc propadáC. klatbě
27. q 1.
. Právo
státní rovněž proti apostatům tohoto druhu nevy
stupuje,
ano některá
zákonod_árstva
vaji volnost
řeholníků
vrátit se ksvětská
životu uzná
svět
skěmu. Pokud týče se a--e a fide, zrušena bvla

vzácně rukopisy starobylé toho obsahu, A. jest
i prvotiskem ruským, vytištěn byv ívanem Fedo
rovem v Moskvě 1564. Srv č.1. Apostolos.
aposstolatus

(au-10010117)
značilo také tolik co „bi

skupská důst
stojnos
ots“; žveo výz_namu tom vyskytuje

paak
názevt
tředověku, jak vidno
v Rakousku
čl. oev
Vll___
_zákona
ze dne
9. z ustano
768.1it.
ao.bč7. květn
-2., a1368
ěnmž z různých dokladův ahžistorícs c.h Tak píše na př.
odpadiictvi bylo důvlo em k vydědění, a uslaonovení Sidon. Apollín. (Epist. Vl. 4) upovi, biskupu Tre
12.2 llt. c, d. trestn. zák., že zločinu rušení ná
boženstvi se dopouští, kdo křesťana k odpadlictvi

„Praeter officium
em
minenti :! osto
lcatuituo sine fine debetur“;dĚnnodius (Ep. .17),

Avitus (Ep. 10, 23, 37, 59) a jiní.
svádí, aneb kdo snaží se___rozšiřovati bludy, křest.
„Apostolatus offieium“, konstituce papeže Kle
nábož.
(Srvn.;lea C.
23, 24, 26;[tí,Grot-z
X.V. 9
Lí.bVí.2od3p_orné.
le.mV.
.com..V3.4
menta XII.
z 11. října v1732,jednající
a zakazující
55 (jak to ojižvolbě
Plus pa
lV.
Lehrbuch des kath. KRS. str. 351; .S'á'gWAůÍler,Lehr pežskě

526

apostoleíon — Apostolicae Sedis moderationi

v konstituci
„In ciígendís“
z 9. října
by
„iiitercessiones
principum"
při1562
volbbšltéučinril),
spektovány ne
apostoleion (ánooroleíov,apostoi ium) 1. zove se
u bozomena (H.
lX. 10, V.lll 17) kostel
ku
poctě sv. apoštolů vystavěný a posvěcený. Optat
Milev. (contra Parmen. líh. Il. 32) místo názvu toho

Apostolicae Sedis moderationi jsou počátečná

slova důležité encykliky Pia lX.z

ne 12. ří na
869, jakoov předvečei obecného koncilu vatik
ského. Veliké množství censur čas od času vyhla
šovaných a různá mínění novějších bmoslovcův
o posavadní platnosti čí neplatnosti mn01ých měly

za následek, žeuuvěci této zavládla ne ístota, že
kaiionistě,pastora1ísté a svědoniíti zpovedníci hý
vali veetra pných roz acích, když o jisti censuře
měli ve praxi rozho noutí. 2 této příčiny dovolá
valy se vážně hlasy biskupů & theo io
žádoucí
nápravy od té doby, kd smýšlení správně církevní
se znova probouzeti od poloovíce století XVIII.)
a církevní zákonodárství zase vážností nabývati
po.ěalo
Žádáno
nápravy
takové,
aby
každý
komu
thůmer,
.
na tom záleží, mohl na jisto věděti, které censury
apostoii (též litterae dimissoriae)gest listina, latae sentenlíae skutečně vážou svědomí katoli
v niž soudce oznamule vyšší instanci, e strana se ckého křesťana. Potřebě této vyhověl pap. Pius IX.;
odvolala,
icooodvol
ní tom
soouditi. jelikož
jméno nařídil jednomu ztehdejšich assessorů Kongre ace
jest
od řeckého
omotá/2m
t.jdlužno
rpoouštím,
$. Otticii, aby sdělán byl seznam všech ode d vna
až posud platně v_i/nesenýchcensur latae sententiae;
přepředává
\: nižšího
soudce gimj
k žádosti strany
se
qukprojedndn
í jednaná
soudci vyššímu.
(Srvn.
tento jež
seznam
že uraditi
sloužiti obude
za podáklad
c.23. C.2
miessorii jsou ty,o nichž gaci,
má se
žádouCi
ná ravukongre
a ko
byla čp::áv
nit ales, pouze
jimiž se
do nečně návrhy své papeži předložiti. N vrh podaný
svěd
u',e ěřelč.GAAredvle
že bylo odvolánir připuštěno
z úcty
k vyšš mu soudci, a nikoli 2 vnitřních důvodu. A. schválil papež a prohlásil /.a disciplinární, v celé
relutatoríi, jestliže soudce seznav odvolánina církví platný zákon. V encyklice „Apost. Sedis
prosto neodůvodněným, frivolnim, je zam
mi.tá
moderamíni“ obsahují se tyto censury: a) Excom
conventionales,
když strana, proti níž druhá municatíones latae sententiae summo Pontificí re
se odvolala, i sama s odvoláním souhlasí a žádá servavtae, b) exconiinunícationes latae sentenlíae
od vyšší instance, by rozsudek vynesený potvrdila episcopis sive Ordinariisaa.excom nemíníreservatae;
nebo změnila, ale v neprospěch appellujíciho. List c) suspensiones latae sentenlíae a d) interdicta
latae sentenlíae s. Pont. reservatae. —i. Ex.commun
ten sluje a. jen ztoho duvodu,
st
jakousi podobnost. Dle dekretálů dlužno soudce,

užívá pojmenování:niemor iae Apostoloriim.

2.
Názvem tim
označovn'áz
někde též
listy bi
skupské,
z toho
zajist důvodu,
že důstojnost
biskupská zvánna druhdy apostolatus; avšak nelze
nepodotknouti, že na některých místech slovo apo
stolia jest snad jen chybným přepsáním slova epi
stoiia. Srvn Kruta, Real--Enzyki. der christi. Alter

latae sentenlíae uvádí encyklika noejiorve d v aiiáct.

od
strana
za
a-y jehož
běhemrozsudku
třiceti din
ode se nodvolává,
oznámenéžádali
a_ppel
lace. Soudce však může urěintítaké i lhůtu jinou,
a nebylo-lí v době té o ně požádáno, má se
za to, že strana od appeliace upustila (cap.
in Vl. 11. 15; c. 2. in Cie

11. 12

Soudce

nižší

vyhrazených
papeži
specialim
oo,potomosm
nác
cí modo
jemu vyhrazených.
Rozdil
meziteoběma est ten, že z vyhrazenych prostě,
simpliciler, muže po právu obecném rozhřešovati
(a v jednotlivých příhodách kněze zplnomocniti)

i biskup pokud tajny jsou, t.j. okudoněkom

pak jest povinen, aby během dalších 30 dnů a- y není vůbec povědomo, že dopuusti se ěinu cen
vystavil, nebot jinak appellace i bez nich by se suiou pokulovaného; z klateb speciali inodo vy
vyřídila. jakkoli dříve se požadovalo žádali o ně hrazených může však rozhřešovati jenom papež
či s Poenitentiaría, a komu by ku odané oto
vicekrále
žinstanter,2instantius,
instantissime),
dle žádosti byla odtud dána lná moc (facultas absol
Kle
em.
l 11 til 12. cap. 2. le
appellat._) stačí
požádali o ně „instanter et saepius“ v je iné žá _vendi)v určité příhodě. latby papeži vyhrazené
]. Exconimiinieatíones latae sentenlíae
dos tí. Ve smyslu sněmu tríd. ses. Xlíl. capl. 3. de jsou tto:
reform. a sess. XXV. a 20 de r.et nutno sice speciali modo RomanoPontilicireservatae jsou
s a christiana
po ohlášené appellací posiati k soudu vyššímu stanoveny na tyto osoby: 1.
ííde apostatas, et omnes ac singulos haereticos,
všechna aktohledně
a, aniž by
se všakůpředpísovally
nějaké quocunique iioniine censeantiir, et ctiiiiscumqiie
formality
žádání
A dle nstriikce
v. kon r. bisk. ze dne 11. června 1880 dane seclae exsistant, eisque credentes, eorum ue re
Bisskupům italským a rozšířené na mnohé jiné kra
lautores,2. ac mnes
generaeliter
quoslibet
rum de ensorse
tsingulos
scieeillo
nter
jiny (připojena jest i k ánvodu pro pražssk arci ceptores
diecesni sond), netřeba dle 9 39. odvolávajícímu se legentes sine aiictoriate Sedis Apostolicae libros
a--y žádali ani je zasílati, a kurie má po ohlášené eorundem apoostatarum et haereticorum haeresim
appeliaci bez odkladu poslati všechna akta k in propugnantes, nec non libros cuiusvís auctoris per
stanci vyšší instrukce ro soudy manželské v Ra Apostolicas litteras nominatím prohibitos, eosdem
kousku nemluví v
112 o a-ecc,h a též navedení
lque
retiiieiites, lclilipl'ilnenles
quoniodo
libet libros
defendentes.
maticos etet eos,
qui a
dané soudu pražsk mu v zál. spor. a trest. v 5
se o nich nezmiňuje; stano ví jen, že spisy mají Romani Pontilicis pro tempore existentís obedi
býti ve 30 dnech od dodání rozsudku v šši instanci entia pertinaeiter se subtrahu nt vel reccdunt.
4. Omnes et singulos, cuiuscunique status, gradus
'laslány. Kath.
(Ságmiillcr ii,Lelirbueh
katiudicils
ol. KR. ecciÍ
685; seii eonditionls luerint, ab ordinationibus seu man
Harm-,
71- L,:gadesDe
datis Romanorum Pontilicum pro tempore existen
kib.
1184
.L, 625n., Ri'zŽner-zilab, Cirkevní rávo tium ad universale futurum Conciiium appellantes,
ato ll.vo
84)
nec non eos, quoruni auxilio, vel iavore appellatum
eA ne
ostoíícae
konstituce
papeže Lva pro
Xl.íl fuerit. 5. Omnes interíicientes, mutilantes, percnti
13. září eurae,
1896, již
svěcení anglikánská
hlášena neplatnýmí. Viz ji v Canoniste contemp. entes, capíentes, carcerantes, detínentes vel hosti

liter insequcntcs

ardinaíes, atriarchas,

sttr01559n
Apost
cae Sedis gratia („z Apoštolské Sto Archiepiscopos, Episcopos, Sedisque Apostolicae
llee mílosltii“),slovy těmi asi veeXl.l stol. rozšířeno Legatos vel Niintios, aut eos a snís Dioecesibus,
rčení dřívější „Dei gratia“ („z Boží milosti“) řed Territoríís, Terris, seu Dominiis eiícientes, nec non

titulem
arcibiskupa,
tak že od té Sedis
oby iea
inandantes,ve1
rata habentcs,
seu praestantes
neis
auxíiium, consílíum
vel favorem
. p
ddones bisku
užívušiasenebo
rčení
„DeieetApostoiicae
entes directe vel indirecte exercitiummiurisdíctionis
gratia“ (z Boží a Apoštolské Stolíce milosti')

Apostolicae Sedis moderationi
ecclesiasticae sive externi fori, et ad hoc recur
rentes ad forum saecuiare, eiusque mandata pro
curantes, edentes, aut auxilium, consilium vel fa
vorem praestantes. 7. Co entes sive directe, sive
indirecte iudices laicos a trahendum ad suum tri
bunal p_ersonas ecclesiasticas praeter canonicas
dispositiones; item edentes leges vel Decreta
contra libertatem aut iura Ecclesiae. 8. Recurrentes
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cumque sint dlgnitatis. ll. Reos simoniae realis ob
ingressum in Religionem. 12. Omne
nes qui quaestum
tacientes ex indul entiis aliisque ratiis spirituali

bus, excomm_unicaionis
ectuntur
tutione
S.
. Quam censura
pie num p 2.
januarii Consti
1569.
13. Colligentles eleemosynas maloris pretii pro
Missis, et ex iis lucrum captantes, faciendo eas
celebrari in locis, ubi Missarum stipendia minoris
pretii esse solent. 14. Qui per se vel alios a ere
ad laicam _gotestatem ad impcdiendas litteras vel stu
tuedant sive insinuare vel suadere Romano on
acta
velofecta,
ab eiusdem
“= quaciip et_a Sede Apostolica, pro
eorum
allenationem
vel pcrtinentium
infeudationemexcivitat_um
seu
locorum
adS .Se dem
quov sprae
que promulgationem vel exsecutionem directe vel tifici
textu,
etiam necessitatis vel evidentis ultilitatis.
indirecte prohibentes, aut eorum causa sive ipsas
partes, sive alios lacdentcs vel perterrefacientes. 15. Reiiginsos praesumentes clericis aut lancnsextra
9. Omnes faisarios litterarum Apostolicarum, etiam casum necessitatls Sacramentum extremae uncti
in forma Brevis ac supplicationum gratiamvvel iu onis aut Eucharistiae per viaticum ministrare absque
stitiam concernentium, per Rom
manum Pontiiicem, Parochii licentia. 16. Extrahentes absque legitima
vel
Vice-Cancellarios seu Gerentes vices venia reliquias ex Sacris Coemeteriis sive Cat
eorum aut de mandato Eiusdem Romani Pontificis
Romae praebentes.
eiusque territorii,
auxilium,Urbis
vel favorem
C e_insque
uni
signatarum: nec non falso publicantes Litteras Apo cumbis
cantes cum excommunicato nominatim a Papa in
stolicas,
etiam in formahuiusmodi
Brevis, etsub
etiam
nantes supplicationes
no fa_isosig
cRo crimine criminoso, ei scilicet impendendo auxilium
mani Pontificis seu Vice-Cancellarii aut mGerentis vel favorem. 18.Clerici scienter et sponte commu
vices praedictorum. |O. Absolventes complicem in nicantes in divinis cum personis a Romano Ponti
peccato turpl etiam in mortis articulo, si alius Sa fice nominatim excommunicatis et ipsos in ofiiciis
cerdos licet non adprobatus ad confcssiones, sine recipientes. — ||. romě censur uvádí konstituce
gravl exoritura infamia et scandalo, possit excipere Piova ještě: „Sus ensiones latae sententiae
morientis coniessionem. Non excusat ignorantia Summo Pontifici reservatas“, a konečně „l_nter
crassa. 11. Usurpantes aut sequestrantes iurisdicti dicta latae sententiae reservatat'. Prvni čty:ti z vy
onem, bona, reditus, ad personas ecclesiasticas hrazených suspensi týkají se bisku ů, kteri by na
ratione suarum Ecclesiaarum aut beneficiorum per kněžství světili, nešetřicez konů cir evntch; sedmá
tinentes. 12. invadentes, destruentes, detinentes
ímětuostatntni dvě jsou
_perse vel per alios Civitates, Terras, loca aut týče_se pouze kněžstva
5. ipso
Suspensionem
vperpšetu
excrcitio
iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia; vel usur ato
rdinum
iure incurruut
eligiosi ab
eiecti,
extra
pantes, perturbantes, retinentes supremam juris Reiigionem degentes. 6. Suspensionem ab Ordine
suscepto ipso jure incurrunt, qui eundem Ordinem
dictionem consillum,
in eis; nec
non adpraebentes
singula spraedicta
auxilium,
favorem
||. Ex recipere praesumpserunt ab excommunicato vel
suspenso, vel interdicto nominatim denuntiatis, aut
communicationessimplicite r reservatae: .
solvere praesumentes sine debita facultate (etiam ab haeretico vel schismatico notorio; eum vero,
quovis praetextu) a casihus Romano Pontifici re qui bona fide a quopiam eorum est ordinatus,
servatis. 2. Docentes vel defendentes sive publice, exercitium non habere ordinis sic suscepti, donec
sive privatim propositiqnes ab Apostolica Sede
damnatas sub excommunicationis poena latae sen dispensetur, declaramus. |nterd icta_ latae senten—
reservata
uvádějí
se tato
dvě:reservatum
lnterdictusm
tentiae; item docentes vel defendentes tamquam tiae
Romano
Pontifici
speciali
modo
i
licitam praxim inquirendi a poenitente nomen com— iure incurrunt Univeisitates, Collegia et Capitula,
plicis. 3. Violentas manus, suadente diabolo, inii quocumquc nomine nuncupentur. ab ordinationibus
cientes in Clericos, vel utriusque sexus Mouachos, seu mandatis eiusdem Romani Pontificis pro tem
exceptis quoad reservationem casihus et personis, pore existentis ad universale futurum Concili um
de quibus iure vel pl'lviieglo permittitur, ut Epi appellantia. 2. Scienter ceiebrantes vel celeb rari
scopus aut alius absolvat. 4. Duellum perpetrantes, facientes divina in locis ab Ordinario, vel delegato
aut simpliciter ad illud provocantes, vel ipsum Iudice, vel a iure interdictis; aut nominatim excom
acceptantes, et quoslibet complices, \el qualem municatos ad divina officia, seu ecclesiastica sacra
cumque operam aut favorem praebentes, nec non menta, vel ecclesiasticam sepulturam admittentes,
de industrla spectantes, illudque ermittentes, vel interdictum ab ingrcssu Ecclesiae ipso iure incur
uantum in illis est, non prohiben es, cuiuscumque runt, donec ad arbitrium eius, cuius sententiam
contempserunt, competenter satisfecerint. —|||. Jako
___ignitatis
sint,sectae
etiam Massontcae,
regalis vel imperialis.
5. No excommunicationes latae senntentiae bisku
ům
ndantess
aut Carbonarlae,
autnaliis eiusdem generis sectis, quae contra Eccle vyhrazené jmenuie encyklika: 1. Clerici in sacris
siam vel legitimas potestates seu palam, seu clan constituti, vel Regulares aut Moniales post votum
destine machinantur; nec non iisdem sectis favo solemne castitatis matrimonium contrahere praesu
rem qualemcumque praestantes, earumve occultos mentes; nec non omnes cum aliqua ex praedictis
coriphaeos ac ducessnon denunciantes, donec non
matrimonium
contrahere
praesumentes.
Procurantes
abortum eticctu
sequuto.
3. Litteris
denuntiaverint. 6. immunitatem asyli ecclesiastici Bersonis
violarc iubentes, aut ausu temerario violantes. apostolicis falsis scienter utentes, vel crimini ea in
7. Violantes clausuram Monialium, cuiuscumque ge re cooperantes. — IV.Jako klatby (exkommunikace
vyčítá
neris aut conditionis, sexus vel aetatis fuerint, in latae sententiae) nikomu nevýhrazené
earum monasteria absque legitima licentia ingre encyklika: l. Mandantes seu cogentes tradi eccle
diendo; pariterque eos introducentes vel admit siasticae sepulturae haereticos notorios aut nomi—
tentes, itemque Moniales ah ilia exeuntes extra natim excommunicatos vel interdictos. 2. Laedentes
casus ac torramm a .
in Constit „Decori“ aut per-terrefacientes ln uisitores, denuntiantes, tes
praescri tam. 8. Mulieresoviolantes Regularium vi tes aliosve ministros s.tf1'cii, ejusve sacri tribunalis
rorum c ausuram, et Superiores aliosve eas admit— scripturas diripientes aut comhurentes, vel prae
dictis quibuslibet auxillum vel favorem praestantes.
tentes.
9. Reos
simoniae
realis
huscumque
eorumque
compl
ces.in _Beneiieiiss
OosRe iqui
mo 3. Alienantes et recipere praessumentes bona eccle
niae confidentialis in Beneticiis quibuslibets, cuius siastica absquc bencplacito Apostolica. 4. Negli
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gentes sive c'ulpabiliter omittentes denuntiare infra
mensemíuerint
contessaríos
a quibus
sol
licitati
ad tursiive. sacerdoteis.
5. Quil bros
dc sacra
scriptura tractantes silne Ordinaríi approbatíone
imprimunt aut impriml tactunt. 6. Raptor es mulíe
rum, eor un\demque consocii. 7. Qui libertatem ma
trimoníí contrahendi víolant. 8. Qui cogunt multe
rem ad ingrediendum monasterium, vel impediunt.

krmů, tvrdili, že hříšníci nemohou platně přisluho
vatí svátostmi, anl jichp řijimati, zavrhovali kato
lické kněžství, připisovali každémuzze svého středu
moc
konsekrovatí
sobě
tělo asvátostmi
krev Pán grísluhovati,
podávati; zavrhovali
křesta dítek,
ctěnt svatých, očistec, modlitby za zemřelé a při
.Sv. Bernard dovolával se ve__svýchkázáních
srotui ním světské moci. — 3.4. .
ratří italští od r. 1260—1307. Zakladatelem jc

9. Qui docent falsas proplositiones, damnatas a
arelli, svou
mladýžádosti
řemeslník
ze vsi
XIV.
. Oa soluci
Conc. cTrid. sess. Xlll. can_ ,de Euchar.b
et sess. jichajeStuGerard Se yv
za p_řijeti
doZřádul'lfrantiš ánskěho odmrštěn, usmyslil si za
zabsoluce
censur l\'lskron3451ítucitétmo
obsažených \ovědnice“
bs.rvn čl. ložítí bratrstvo, které by úplně po apoštolsku žilo.
(Sn nPec/rdz'z/ž,„7
Se svým záměrem vystoupil okolor .12 , nabyl
str. 70 nn. , 1221721101515,
Pastýř. bohosl. 1. 24611
Opíelíúski, Komen arz do censur košcielnych; Ko stoupenců, kteří nazývali se mezi sebou „bratřími
estrami“, živili se žebrotou, odívali se nápadně,
pyuúrki,
O sakramencíe
strana 178
Spine/zr, Verwaltung
(les gokuty,
szsakramentes
str. nn.
304 ohlaešovali blízké království Boží a brojili proti
nn.; Femax/zi, Commentaría ln constlt. ap. Sedis církvi, již nazývali velikou nevěstkou a zvířetem
2 tom
čp:.
se 7 do
hlavami.
r. 1280
pro blouznivec
své bludy
dán
vazby, Segarelli
z kteeréž byl
obeldrž
jako
bulla Pap.
Benedikta XÍV.
ze Rpols)tollcilm17nisterít,
16.
neužíván
propustného
listu
áčelníkem
spolku
se
prapuštění, nbě'lupá
polzdnčjioNpětjako
bludař
jat stal
a roku
mi, kdož
zl gigovostvt
přestoupili
(Bull.
Bene.d
XlV.,
.266n ke katolicismu. Dolcíno, rodem : Prata v hrabství navarrském, muž
Apostotlel munerís,abreve Benedikta XlV.z 8 ún. výmluvný, nadan a znalec Písma svatého; roze
1745, jež obsahuje vysvětlení konstituce téhož pa znávat v říši BOŽIčtyři doby: 1. dobu Star. zákona;
peže „Sacramentum Poentte ntlae“ z roku 1741 2. čas od Krista až ke Konstantinu Vel., kdy žili
adversus solicitantes. (Bull.eBened. XIV., Pratil,
tzbožnta chudí křesťané; 3. čas od císaře Konstan
497 nol.)
tina a papeže Silvestra, v němž zejména od času
Karla \ el. lakota a bohatství do církve se vedraly, —
Apostolíet regímtnls, bulla Lva X. z 19.p
1513 na obranu kattolického učení o nesmrtelnosti B)
obu, v níž ravá ctnost a chudoba ku
lidské duše proti n0voaristotelíkům. Srvn. m platnostiu zase přijde. ři tom ohlašoval den po
zmgar-Bannwarl, Enchirídion symbolorumlo, 255
sledního
soudu, jehož
lhůtu několikrát
prodloužití
ž 256.
musil. Potuloval
se v 'lyrolsku
a v Dl macíi,
shro
apostolteita, apoštolskost,
jedna ze čtyř máždil své stoupence v Navar.rsku ivíli se tou
peži a zavedli společnost majetku a žen. Tomuto
známek
církve Kristovy.
Pravá
cirkeva muast
pocházetipravě
od apoštolů
(a. co do
původu
a ráděni učinil konec sousední biskup vercellský
tione originis), její učení musí býti v podstatě to Rainer, jenž prooti ním v čele křižáckého vojska
tožné s učením apoštolů, rovněž tak i její boho vyttáhl a po dvouleté válce jejich opevněného vrchu
služba a ústava (a_.vzhledem k totožnosti, a. ra Zehella (1307) dohoyl. Dolcino byl za velikých muk
tione ídentitatis); její představení musejí býti ná odpraven, jeho duchovní sestra Markéta s álena,

stupci apoštolů (a. co do posloupnosti, a. rationc

a totéž stalo4
se těm,kteří
nechtěli
— 4A—ky
měla tež blud
větevodpřis
Anahnoutt
baa-p
successíoms).
Srvn.B:11armi,n De notis eccles. tístův; žili v chudobě, vykládali Písmo sv. slovně
c. 8. Viz čl. „církev

apostolicum v. apoštolské

v znání víry.

Apostolicum zove se v Ordo om. epistola
ríum: „suodiaconus autem, qui lecturus est, sub
cura sua habebit Apostolicum, et archidiaconus
Evangelium“ (,'aóan'l., Expos. líturg. c. 22 má pro
knihu tu výrok 'Anoarourov 6457407.

Aposto
tolicum pascendi munus, bulla Klementa
Xlll. z 12. ledna 1765 na obranu Tovaryšstva

_le

žiovš
Apostolicus (scl. dominus, domnus) byl původně
ve staré cirkvi název každého biskupa, jakožto ná
stupce apoštolů, načež b 1název ten omezen zprvu
jen
metroBolíty,
ve otf.terémžto
smyslu
užívá
ho
ešt ro
Alkuin
( e divin.
c. 36), až
v době
Karla
olého reser ován výhradně jen pro pa ežc, tak

a pokládali
též
Pedonitemytí
se nohou
zvai. za
—nutné
. mkurlspasení,spročež
oolů
po zakladateli svém Samuelovi Apostoolovi(s.1644)
měla větev Mennonitů ze strany friesské, kteří byli
odpůrci Galenístů

l_aptostotinév.
apostolikové

3. a apoštolštt

l.Apostolios 1. Michael, spis. řec. ři dobytí
Ktple 1453 od Turků zajat; by ropušt n, žil ně
jaký čas v ltalii, potom na Kyrét,žlglvsě se nuzně
vyučováním a opísováním; skládat veliké dílo ex
cerptů, z něhož se zachovala sbírka přísloví. —

2. Aristobulos (jinak:Arsenios Aristo

los),
syn s.předešL,
tit. přepracoval
arcibiskup monenui
basijský,
v Benátkpáozději
1535,
literární
že již papež ehoř Vel. v listě V 37 dí: um multi pozůstalost svého otce a zaslat dílo to, nadepsané
sunt Apostoli, pro ipso tamen príncipatu sola Apo 'Iww',apapeži|l.vu
stolorum principts sedes in auctorítate convaluit.
apostolíumv. apostoleio

Srvn. Krum

ncylop

upostotoevan

elium,

(i.-zootolo-EUa'/?S).tov,liturg.

Apostollkové sluli bludaři, kteří zavrhovali man kniha církve řec é, obsahujíci perikopii epištol a
želství a chtěli apoštolskou chudobu učiniti všeo evangelií.
becným zákonem křest. života. 1. A. ke konci
Apostotorum. . viz Apoštolské.. .,Apo

neb na po

t u

stol. žili v Pisidii,

Apostolos (Ano'otolog), v řec. cirkvi kniha litur
nás edování již do svých sbor ův a zakazovali sou gtckých perikop ze Skutkův apoštolských a z listů
m
apoštolů, v ruské církvi slove kniha ta „Apo
kromý
zakladaltel
neznámý neb
Dle stol“
Epifaniamaetek.
(iíaer Jejich
61) pochá
od'est
Tatíanovců
nkratitů; na všechen zpzůsob b li s těmito blu
Apostootiovév. apostolikové 5.
daří s řízněni. Trva 11 do konce V. stol. —
aostrofa (ůnwwotyú, aversio, obrácení jinam)
Xll. s oleti žili hlavně v Kotínsku n. R.a
v k zání jest řečnická figura, záležejíci v tom, že
rigneuxu ve Francii, nedov olovali vstupovatia vvman řečník oslovuje přimo (vokattve m) ty, k nimž
želstvt, nanej\ýše jednou, a požívati masitých po vlastně řeč nemá, a to Boha, nebo osoby nepří

Frya il),Kilikíi a Pamfylií, nepřijímali padlých v pro

apoštol — Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
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tomné, jakoby přítomny byly, 1osoby zesnulé anebo
apoštol národů, čestný název sv. Pavla.
apošttolát znamená vůbec úřadapoštolský, který
i věci neživé, jakobyz'ily nebo cítily, jako na př.
vlast, město atd. , někteří považuji za apostrofu, se vsak rozlišuje hlavně ve dvojí t'tv '
v užším a vlastním smyslu slova, pokud znamená
když“ řečníkaotslovuje
posluchače
slovem
„i
“
místo
cké soudní mluvě označova se apo zvláštní, pouze doča ný amlmo řádný, dva
stvrofou případ, kd ž řečník se odvrátil od soudce nácti sv apoštolům od Krista přímo a be zpr
a oslovil buď žaio ce nebo obžalovaného. — “C O středně odevzdaný úřad, aby na základě posláni
strofa jest výrazem mysli poohnuté a proto před jeho směli všudy bez \'ýiučnosti toho kterého
pokládá vroucí cit a veliký předmět. Z tohoto dů místa v celém světě s neobmezenou autoritou ká
vodu se apostrofa nepřirozeně vyjímá hned po
2815, Sokutk .uap.
sv. svátosti
udileti
úvodu kázání, když kněz se obrací přímo k ohu zati
(Mat.(M1.atc.,jan
i(.221130),
) moc
zákonodárnou
a soudní cvykonázvati(Mat. 28'5 ", Luk. i“',0 l.rKo.
nebo některému
svatému
a vyprošuje
žehnán
i. (lt/(111g
gen,
Ars dicendi,
etdi si jejichlpo it“) a na své nástu ce v úřadě učitelském, kněž
Spad/ta, Homiletika 18493tr. 168; yang/nami, Theorie
skémpřenášeti
a pastýřskémi
moci15"“',
apoštol
(ii.T ádné duchovní
! Tim. 522,
415,
der geistl. B_eredsamkeit,skillsinigcr, Grundziige der ské
Bereds.a
lípIza
51-7,192'. Oni byli „rozldavači taje msství Bo

apoštol (dnómolxzposel, vyslanec)v nejšir

ším smyslu

znamená muže, kterýž byl poslán

žich“ (. Kor. 4')„,
“Kristovými (Skutk.
pls) a „konalina místě yKristově Roseisstvi,

přímo
od tom
Boha,
vůli
jeho oznámil
lidem. jakoby
510),
souce 135thlsk léze ně anagomínal“o s(ll.
věta“ (Mat.
e smyslu
sloveaby
a—em
ve Starém
zákoně Mojžíš,
'“ "
Sstojlíceztak ke aKris'stu Pánus ve zvláštním
starozákonní
rorociv a“v Novém zákoně Kristus
sám(i
ejlužším
slove stupci,ru,měli
jakozto
bezprostřední
jeho svou
vyslanci
od něho
i každý pro
os azá—
tak
jeden z bczprostřvedníc
svědků smyslu
Kristova vzkří
šení, které Pán ježíš sám vyvolil a poučil auúřa zvlášthi práva, přednosti a dary, protože tvořiiui

iundamentum

ecclesiae“

(Efes. 220),totiž
ničímne

dem učitelskilým, kněžským a královským či pas týř autoritu v celém světě co domista
ožínna
zemi|_,šířili.
to konci,
imon,abyilkriálovství
pri mPetr,
ským
mobdař
a to kByli
tomu
a bratr eho Ondře', Jakub Veliký neb Starší a jan obmezenou ku rozšiřování círklve, dar

jazžlků5

(Evangí
synové ebedeov
Bartoloměj,To— n eo my ln osti v hlásání evangelia aspisováni sv. Pí
máš,
Matouš,jakub
Ma
alý abi,rFilip,
tjrehojudat'l'adeáš),
Šimon z Kány (Zelotes či Horriitei) ajidáš iškariot
ský, na jehož místo po jeho zoufalství nastoupil
sv. Matěj.
Hlavou jejich
Petr, kterýž
oto
slove
knížetem
apošŠbyl
ostsv.kým.
ozdějipro
při

stoupil k nim jestě sv. Pavel, kterýž sice P. ježíše
_zapozemského života jeho neviděl, avšak spatřil
jej, když se mu z mrtvýcch vstalý na cestě do Da
mašku ukázal. Byl tedy také svědkem bezprostřed
ním Kristova vzkříšení, a mimo to od něho samého
poučen (ve zvláštních z'evenich) i vyvolen, a proto
šettéž apoštolem v nejužším slova'smyslu, akož sám
Dastěji tvrdí
(Skut.a
p.,9půso
13.,
l, l.). vjem
o seslání
Ducha
svatého
a-ové
obilíalnejprv
lemé; později rozešli se do celého tehdy známého
světa a vvkonávajíce trojí úřad sobě sv en,ý ši
řili víru Kristovu; ač v stálém byh spOjeni s ostat
nimi učedníky avěřicimi, tvořili přece sbor od nich
zcela nezávislý; po vůli Kristově přenášeii ak
duchovní moc zvláštním svěcenim i najině
ud'
z menší neb větší části, neb i úplnou, světice tak
jáhny, kněze a biskupy. Až na jana zemřeli všickni
smrti mučednickou, jak_ tvrdí podání převiáda"ici,
a jak církev oslavu íc je jako mučedníky uzn vá,
ač gnostik Heraklešn (v polov. ll. stol.) tvrdí, že
Tomáš, Filip, Matouš a Matěj zemřeli smrtí při

rozenou. — V širším srn siu rozuzmí se a-em
pomocník apoštolůuve smyslu nejužším, jakoBar
nabáš, aneb iten, kteerý na pokřestaněni některého
národa neb země tak mocně ůsobil, že set
křesťanství ujalo a zakořenilo ěv. Cyrili a Method
uSlovanú, Bonifác u Němc
ců, Ans ar u Normanu,
dAuustin
ojtěchpřenese
v Polsku
hrách, vFraAnglii,
rnttišekPatrik
Xav. vv irsku,
lndii). rrrrrV

sem (jan 14'“'",l Thess.13,
.28—0—
o„dona
superaddita“ s ostatními zde uvet'ienými0 znak_y
přesně vyměřují pojem tohoto a--u, jakožto speci
tdickyosobního
v mimořádně
dočasně formě apoštolského,
se jevicího úřadu,
jak ho kapouze
zaklá
dání a rozšiřování církve třeba b lo. Tatok ozsobní

dona superaddita s původní do asnou a mimo
řádnou formoua oštolátu nemohla na nástupce
apoštolův dědictvím přejití. Naopak však řádný a
zauúečlem rozšířeni církve od Krista sboru apo—
štolskému odevzdaný úřad učitelský, kněžský a
pastýřskýslova
pře—šelna
čili smyslu
a. v širším
smyslu
. A. vepiskopát
tomto širšim
slova

jest
právě cpi—skopát
čili úřad
biskupský trvalýco
ařádný
a v jednotlivých
jeho vykonavatelích
do pravomoci na určitý territoríáiní obvod
diecesi) obmezený. Biskupové jednotliví nejsou
nástupci (jednotlivých, určitých sv. apoštolů sosob—
ními pře
nostmi pokud
těchto,apoštolové
nýbrž jenom
jsou
jejich
nástupci,
bu(Potud
ve svém
souboru jakožto collegium apostolorum, anebo ja
kožto členové tohoto collegia bjli orgán onoho
řádného úřadu, jejž od Krista přijali a vy onávaii
V tomto směru jsou biskupové skutečnými ná

stupci
protoze
něžepřešly
řádné apoštolů,
apo olské
moci,natak
souborvšeekš
jejic
čili epis kopát nastoupil na místo sboru apoštol
ského čili apoštolátu; prroto jest collegium

episcoporum v církvivzdy trva 'tcím

ol

všĚsium
apostolorum,
acelý
episkopát
t“trvajícím
apoštolátem.
— 3.
A.
konečně
ne
<
nejširším
smyslu
slova
znamenávtudiž
téz

rajtn |'\l'lěrověstný missionářský úřad v pohanských
lsu zván bývá a-em ten, kdo xůabseclc

po příkladu apomštoslúhorlivě, neúnavně, ze všech

A oštolát sv. erllla

a Methoda pod ochranou

sil věnuje se nějakému zásiužnému působeni, ne bi. anny Marie jest církevní spolek pobožný a
missijní, jehož účelem jest katolickou víru mezi
šetře animluv:
majetku,
zdravi, anichudých,
života. "Vmoc
toom Slovany rozšiřovati, hájitl a zvelebovati, a proto
smyslu
se o ani
apoštolech
ných, malomocných, sirotků atd., činnostn jejich
podnikati abyo
Podgorovati,
co zřetelem
by kotomu
zvána apoštol áltem (milosrdenství,péče ochhudé, všecko
konci prospěšným
ždy se
ku
platným církevním předpisům. Založen by r.
o dítky, () vžzně, sirotky a pod.) nebo činností
na Velehradě ve smyslu a na základě cyrillo- metho
apaoštolsk
oštoi xat'uěšopír zván bývá sv. Pavel pro svuj
dějszkéencykliky
Xlll. „deGran
um nus“ zeznámi
dne
vynikající význam co do hlásání evan elia mezi 30.
rí1880. MeziLva
zakladateli
byliejmenovitě
tolika národy a velikou spisovatelskou innost.
horlziterlléa prac0\ nici cyrillo- methodějšti: dr. A. C
Ceský slovník bohovědný !
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Stojan,
nyni probošt
a jan překonány
Vychodil, ných
dánímpublikací
asyiů, pořádáním
v dávánim7
a p. Srvn. missíí,
llzimóuczzr
ll.3 vhod
n
m assessor
a tarář vv Kroměříži,K
Cholíně Když

Apoštolát modlitby

náleží k pobožiiost7em na

všechny
obtíže, r.byl1891
spolek
asvětskými
úřady
konečně
potv církevními
A. má
ústřední uctění nejsv. Srdce Páně; jest volné sdružení vě
sídlo na Velehradě apúsohi l.jzíopředněna Moravě, řících, ku kterěmuž mohou se přidávati jednotliví

avšak práce a snahy jeho přesahují daleko hranice
Moravy, ano sáhají ke všem národům slovanským.
Správu spolku vede ústřední výbor na Velehradě
adáte
výbory
arcidie
cesi olomou
ucké,díecesních
v diecesi odboruv,
bměnskééa atovvrakouské
části díecese vratislavské. Prostředky k účelu A-u.
jsou
modlitba
peněžní příspěvky
členů (2
h ,mě
s.íčně)
Členovéa modlisse
denně na úmysl
A--u.
r. 1905 bylo j'ch a.,50000 v roce 1910 jest jich
MoravyaVídně naa.60
R 1909zzaved en „Apo<
štolát“ též u Slovinců, r. 1910 v Chorvatsku a též
v Bulharsku a Tureckunmezi Slovan má býti za
veden — tedy zaa'istě veliká armádna, která svými
modlitbami ustavičně útočí na milosrdenství Boží,
zvláště aby všichni národové slovanští brzy byli

katolíciacelá společe
esns,tvajakocírkc nířádyako n
ace, jednotlivědomy(konventý)řeholní, nábožné
spp ky, rodiny. Apoštolát modlitby není bratrstvo
ani
spolek
neb organická
jednota; protož
nenívlastntěeba
přihlašování
_a zapisování
členů.
Sdružení toto spoléhá na víře, že ]ežíš Kristus,
věčný
velekněz
a prostiřed7nik,
živvjest
orodování
za nás“
(1 7,25), „vždycky
že ustavičná
tato
modlitba božského Srdce v nebi a na oltářích čelí
ke spáse duší, nápravě hříšníků, záchraně nevin

nosti, posile spravedlivých, slovem: k zachování
:: rozširování království Božího na zemi a v srdcích
lidských. Apoštolát modlitby béře úmysly a zájmy
božského Srdce Ježíšova za sv(3, a tak 'est účel
jeho: modlili se v jednotě se Srdcem e_žíšovým
s ednoceni u víře v církvi řimsko—katotické. A. za za spásu duší a za církev, a skutkem přispívali
.— 
řizuje každoročně duchovní cvičení pro různé k cih tomuto, jak ednnomu každémum
stavy na Velehradě a v Přře,rově pořádá na růz vazků zvláštních romě modlitby ústní arozjimavě
ných místcch sv. missie a duchovní přednášky, není. Clenové Apoštolátu mohou se úžeji mezt
sebou sdružovati a jakéhos ředitele či dozorce
poskytuje Biodpory na školy, chrámy a jiné dobré
čely rok
na odvádí
oravě. Propagandě
Polovíci člens
příspěvků
každý
do ých
tma odkudž
se sobě vyžádati, abš označoval na každý měsíc
úmyslmají.
zvláštní,p
ur tlý, na
který se
modlitby
ko
—
modlitby
vznikl
v jesuít
evzdávaji na missie a nejdůležitější nstavy mezi nati

skěm seminářiAtprantcoluzskéhoměsta Valsu (diecese
Slovany,
na Balkáně,
na kterýž
účelpůsobí
věno Puuy) r. 1844 a rozšiřovat se rychle po všem světě
váno
již zvláště16.000
K.
.vůbec
mnoho
ve prospěch unle SIovanůvAa proloc těž věnuje péči katolickém. Papež Pius lX. schválil jeho stanovy

a podporu příloze .,Časo isu katol. duchovenstva“ a obdařil církevními odpustkyr r1866;

znova ej

nové odpustků
stanovy mu předephsal
vpa
Lev xčle
11
„Slavorum
, kteráž
eologíckouliltcrae
literaturuthcooogicae“
slovanských
národů. p(ěsltuje
1910 schválila
r. 1879.Aby
dosa
ai,?ež jsou
začal A. vydávali v Kroměříži illustrovaný měsíčník nové _povinni pri modlitbě rannhi,okterěž opomíjeti
nemají, všecky svvé modlitbyy, práce, obtíže neb
Cňrílla
a Methoda“, vkterý
šířínárodě
zájem utrpení nastalého dne obětovali Bohu s těmi úmysly,
o„Apoštolát
myšlenkusv.
cyrí
lo-methodějskou
našem
a všímá sí bedlivě ostatních národů slovanských. se kterými se Kristus ve mši obětu e; mimo to
Podává přehled o náboženskem životě a církevních zůstavuje se dobré vůli jejich,modlitise kaž
otázkách všech větví slovanských, především o úspě dého dne desátek růžence za papeže a za potřeby

šíchn.vy
katolíck
missíi vydává
a hnutíseunionistickém
Slov
V chzepak
od r. 1909, mezi
ele
gradskij Věslziikzeh'
kterýlé eu.lům „Apošt“ slouži.
4. pořádá každoročně slav. use
chůze na Velehradě,
kteréž
bývají vclíkolepými
katolických
vanů různých
naro
odů Zuprojevy
u, kteréžs
si A.Slo
vy
tknul, náleží uvésti zřízenízvláštních docentur pro
starocirkevní dějinymmoravskě a vůbec otázku cy
ríllo-methodějskon pří fakultách a bohosloveckých
ústavech v našich krajinách, aby se tak v této
otázce usílovnějí bádalo a pracovalo; dále zave
dení svátku sv. Cyrilla a Methoda jako svátku za
svěceného zvláště v Čechách a jiných zemích slo
vanských. A. plni horlivč svůj vznešený úkol a
může se již mnohým pěkným uspěchem vykázati;
tak značně přispívá k uskutečnění veliké myšlenky

nebo nesnáze cirkve.

tomuto nepovinněmu

desátku nak
růžencověmu
připojují
určitě
úmysly
aždý měsíc
ohlašovsenobzvláštní, čp
Apoštolát tisku. Na podzimr. 1883v
vydaal.P Placid
Matho
.S. B., ře
edilel tehdy založené kníhliskárny
rajhraodnsk.benediktinů v Brně, provolání k založení
spolku, jenž by co nejúčinněji podporoval katol. tlsk.
Spolek nazván „Apošlolátem tisku“ ačlennem mohla

býti každá katolická dos ělá osoba. Platilo se roč
ního příspěvku lzlatý.
očátkem r. 1884 byl or á
nem spolku časopis nazvaný „Zprávy apoštol tu

tisku“, které vyšly 010

číslech a 1925straa.nách

vhodic
8, přinášejíce
a zprávy
o knihách,
ích se prohlavně
ltd. kritiky
ll. ročník
měl již
název:

„Hlídka literární“ a ppzdtitul zněl: „Zprávy apo
štolálu
(roěně12čísel
str.) věnované
V 11.roč
níku bvltisku“
podtitul
změněn a znal 16„Listy
LviaXlll.
— sjednocení Slovanů
u víře v pravé církvi literární kritice, což zůstalo až do konce r. 1895,
ově—vprav
andemunu!
neboť 1896 byl dán titul „Hlidka“, objem značně
KrApoštolátkatolickygi-i.„Zbožná společnost
katolického apostolát u od oc ranou rozšířen (až na tisíc stran ročně); „Hlídka“ vychází

královny apoštolů“ ,jednak kongre ace,jednak

až doposud
(ročník
1909je XXVI.,
lOK
ročně)
v Brně
Redaktorem
prvýchpředplatné
dvou ročníků
sdružení
laiků, tudížrt
zal. rt183_5 kon
Vincencem
(v t.), zvaná
regací allo
Palltot
byl P.
MvathonO.S.
počínajíc
1896j
tinů, byla schválena Rehořem Vl. r. 1835 a od jím
dr.Placid
PavelV
chodil 0. SB.,'ÉB
A oštolát
tilsku
řízena přímo sv. Stolicí. A. k. má tři odv lví:
s počátku zdárn kvetlv diecesí brn nskě, později
1.ace
kongregaci
a bratřílaiků; kon
nrge pak,
úmrtíAle
P. Placida
28.č
886),hlavně
úplně po
zanikl.
pússobil Mathona
dobře a (z.
úkol
svůj
tato v nuje kněží
se činnosti
missionářské
vnitřní
aspoň částečně vyplnil, nebot členové dostávali za
(oonánt
míssií
a exercicií)'
! meziepomhany,
jakož IV
chovávání
mláde.že
KOngreg
provincii
řím
elba mezi
1.1dobrá
dobré lid1katolické spisy, čímž vnikla
skou (kl. S. Salvatora v mé), Cněrmneckou(Limburg <podíl

apoštolskostv apostoliclta.

nad
(Kamerun,
vikariát
apoštolští abbreviatoři viz čl. abrevíatoři
Záp.Lahnou)
Afriky); a2.africkou
kon gregaci
sest tapoštlz-ho
a-tu
(t.
zv. „Payllott
hlavně
chovou
ženskěttinek"
mládež), zabývajícížse"
3. sdr
laiků vý
ku 'str.
6, nti
k čemuždodati
že konstitucí1]Pia
X,
„Sapie
consilio“ . dlužno,
..
rvna
1908 kollegium
podpoře činnosti obou řečených kuongregací zaklá

prelátů-abbreviatorů zrušeno a úřad jejich přenesen,
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s ambrosiány milánskýml (v. t. čl. sub l.) v kon
peokudse týkal odpisování bull apoštolských, na kol gregaci zvanou Congregatio tratrum s. Ambrosii
esgium
apošto. novuzřízení
rotonotářů particip
(le numero.
Srvn. lít/mar,
kurie římské
24 n. ad nenu set 3. arnabae sub regula s. Augustini“.
Konstitucce „Sap. consil“. v ČK
KD. 1916
Srvn.
:kis'móuc/xcr,
Orden
apoštolské
breve
viz u.brKeongreg. l, 189.

32)

apoštolské
církve založ
(obcee)"nazývají se církve kře
apoštolský
ablcgát,
ablegatus
apostoelicus
(srvn. stansk
od apoštolů
článek
„ablegát
papežský"
str. 22),
slu papežský

apoštollská Data ! vizeDéatarie apošt.
apoštolští delegáti víz delegáti apsbírky
ošt. ].
apos-tonskádidachévapoštolské

vyslanec
smvslu
1. novým (ve
kardín
álům negiplomatickěměrv
v imě dlicím č , ljenpždonáši
ný klo

bouk, který jim papež ve \eřejné konsistoři na
adí; 2. „zlatou růži" osobám knížecím nebo
vynikajícím kostelům Apoštolský able át brán

s

bapt'ťztonskádídaskalía
viz apoštolské
11'

apo toiská doba, doba, v níž apoštolové žili.
apoštonský džbán („Apostelkrug“), džbán ozdo
bený rel
a
Venezia 1840. štolů ; n.d
kové oblibeny byly

bývá z počtu
uď sku
tečných
nebo papežskychbt_ajnýchkomoří,
če t
5an Mor-mu, Dizionario

di
Vol.erudizione
bAlegattstorico-ecclesiastica,
s r.

v. čl. administrá
toapoštolskýkadministrátor
rp apeežs
r.88

ělileCKu v d b

v rel
panujícího slohu
maaipoštolští
akosity'thé
(accoliti
povinnost
obstarávali
službu ceroierarii),
svétlonošů při naissaněniho
boahoslužhách v papežských kaplích, kd ž papež a XVíl.1=.toletí,byVl|
celebruje. Povinnost ta řislušípraelátům ignatury. zhotovovány hlavně
Alexander VlLzrušil zv áštní titul apoštol jáhn n v Kreussenu v sev.

a akolythů,

a stanovil, že na zvýšení lesku pa Bavorsku. jsou z ka—

pežem celebrovaně mše sv. maji příště úřad apošt.
jáhnů zastávati auditoři Roty, a praeláti Signatury
úřad a-ských a-ův. Tato obojí starodávná instituce
byla
řenesena na dvě praelat. kollegia ja
kožto zvláštní
čestné
tituly.obyčejní
V zastoupeni
vy
konávají
příshi
ušné
funkce
kaplani jich
(capel
lani comuni di Suab antita). Srvn. [fat/m! Kin/te,

meniny: relieíy na

nich jsou pestře po
lychromovány vpá-_
leenými emailovymi
barvami (viz obr.

a oštolského ho
on. Goran/tiu tatto/mz 910.
T:
sp cla přednosta
apoštolské almužnictví spravováno jest perso (magister) (: ma
gister sacri hospitii

nálem elemosínerie, vjehož čele stojí velikýálmužník
leho Svatosti (viz čl. anlmuž ík str.
se se
kretářem, viccsekretářem (s právem nástupnictví),
knihvedoucím,
a zagisova
teleem. Správasprávcem,
sama jest pokladníkem
původu prastaré
0 (viz
výše str. 314 nn.), ve středověku byla velice
obsáhlácož
a patřila
k nejdůležitějším
álním,
platíp odnes.
Přešed

Obr. 211. Apoštolský rízhán.

Apostolici, maestro
dei Sacro os izio) jest název papežského praeláta,
kterému sv řena péče o nbyttoiáni a pohotosln
přijetí králů, knížat, kuriálův a vznešených osob
cizích, které papeže navštívily. Apošt. hospic (ho
sttínské komnaty) nalézal se ve středověku na jižní
straně nádvoří basiliky svatopetrské; později užito
k ubytování hostí paláce Giraudského nebo jiných
paláců v obvodě vatikánském Nyní, za změněných
poměrů, je to arci více úřad česstný. jeť povinností
magistra sacrihospitii, aby souvereny a král. prince

zřhízenímkuri
mčasu na
různé dvorní úřady papežské, bylo a. a. .
opět spojeno v rukou velikého almužnika Rozdě
lování almužny týká se hlavně města Říma a okolí,
jaak jeedontolivých chudých, tak celých rodin,
klášterů, kněží, škol, dobročinných ústavův a pood. a princezny při příchodu jejich k návštěvě sv. Otce
2 ústavů nalézásse pod správou apošt. eleemosi u schodů (u Cortile di San Damaso) pozdravil &
nerie hospitál sv. Klementa a Krescenta, zvaný le dámy po Scala nobile doprovodil až
Anti
came_rypapežs ke, resp. do trůnniho sálu, a chtěli-ll
zoczcolctte,
kde 5vychovámjí
chudí
slrotcí
až by si tito vysocí návštěvníci po té prrohlédn0uti
do 21. roku stáří;
ústavem timsejest
spojena
škola
pro ruční práce dívčí, jakož i dětský asyl s pěti galerie a musea ve Vatikáné, má je provázeti a vše
třídní školou. Dále spraxuje elemosinerie apošt. jim ukázatl. jmenován jest a-ého /1.m. od státního
hospic Neposkvrněného Početí a sv. Aloise, v němž sekretáře, úřad jeho jest doživotní. jest prvním
skutečným komořím ze stavu laického, musí se do
chudé
služky
titulek,
též spo kola
en s dívčí.
timto staviti ke všem tunkcr
ústavem
jest nachlázeji
asyl dětský
a obecná
cim papežské kapelly a ná
Zcela vydržována jest apošt. almužní správou škola čelník apošt. kursorů musi ho vždyzzvlášť k nim,
ve Vicolo Brunetti a hospic u Arco dei Gimasi se
pozvati.
Nyní jest
m-emI. 31
a;).1hu2r8.p.7
kníže Alex. Ruspoli.
všemi školami závislými na ústavu učitelek sv. Fi Srvvn. Kal/m!.
Kim/le,

olštoská
aulaKat/ml.
viz al(irz/feJ. 438n.).
lipapaNeri.
(Srvn.

Tyc/z.

the
ati áusk
apkoštolskábíbliothekt;lvatikánská
viz biblio
apkoštolští bratří, tratrres apostolor

váapoštolůikonografiev.apoštolů

zobrazo

;aťcštolský
východní
jest ústav
r. 1883
apucmu vinstitut
missijníní
jejich území
na východě

zřízený, který má 4 rádové domy a semináře, a to
Apostolini,
řeholní družina poustevníků v ltalmii, ve Filippo poli, Sv. těpánu u Cařihradu, Sofii a
utvořivši(vizt.
se začl.
timsuh3.),
účel,emkteří
aby čelila
sektě
apo Bud'a u mymy.(Heimbuc/1er,()rden u. Kongreg.
„ff
stoiiků
a. b.
se nazý
vali. BL Piacidus z Foli na (z. 1398) řivedl a-s-ké
apoštolští
ájáhní viz
apošt.spolek
olthy
hé špa
b-ry k rozkvětu a založil pro ně kl šter v Reca
apošto ájunta,
obranný
katolíků
nati. Papež lnnocenc VIII. dal jim r. 1484 ora
sací dle řehole sv. Augustina a jednotný ře olní něllsk' ch, lszaložený 1820 proti vládě církvi neprá—
oděv. Název a. b., jenž původně značiti měl apo  alapoštolská kancelář viz k a n c e l á ř a p o
Uk

štolský
způsob života.
vykládán
mylně
tím
způsobem,
že založení
a-ýchbžlrupozději
odvozováno
z dob apoštolských, a to od sv. Barnábáše, jenž
prý v Miláně působil. Později sloučili se a. l;.

;

apoštolské kanceláře regule v. regule kan

celáře apoštol

apoštolské kánony víz apošt. sbírky 4
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apoštolská kaple — apoštolské kříže

apoštolská kaple zove se soukromá kaple pa a va oštolske', v něž zasáhla nad to i nej\yšši
pežská. jejíž správa svěřena jest zvláštnímu, od
stolice. zed
Dledkonstituce
pa
peže acírkevní,
ei Svatá
providentis“
ne 16. če
ervce
papežejmenovanémupraeíek tu či sak rlstovi, autorita
kterýjest dle starého, bullou „Ad sacram ordinis" 1906 nelsméjí ':biskupové nyni novou kongregaci ve

z l5. října 1497 stvrzeného zvykli vždy brán z kněží své díecesi zříditi, leč za souhlasu Apošt. stoliice.
Dán-li tento
souhlas,
aee' est
přece
jen ještě
řádu sv. a.Augustina,
i o titul.
jeho biskupem
zástupci. diecesní,
a sice
potud,kon
poouiregswe
tolice
hud'toje
ic
Praetekt
tjest odcož
dobplatí
Pia lV.

portyrským, assistentem papež. trůnu a domacim
praelátem papežským. jest \ždy konsultorem kon
greg. ritův, odpustkův a ostatků, členem theol. kol
legia římské university, komise pro křesťanskou
archaeologji, správcem zboožny'ch darů Madonny
del Parto in 8. Agostino a rozeným členem kon
klave, do něhož může od dob Klementa Xll. vziti
eště dva členy řádu augustin. (kněze a bratra
iaika). je též zaroveň farářem apošt. aláců (v. t.),
má vrchní dozor nade vším posv. n dobím a né
čin
ním a. k., střež mítry, prsteny, tiáry a \ubec
celý poklad
Sixtinské
kapclíeakapli.
správuKdyž
re
liquií,
které sakristiev
chov
své dom
papeža pontilikucje,
hostii,
víno
vodu, jlc plochlíží
aež sakrista
při mšinapred
sv. užiti.
Pri
určitých příležitostech assistuje apežl u oltáře, na
Bilou sobotu žehná papežské po oje, vyjímajíc ten,
kde se papež nalézá a jejž pape .

konstitucíaneschválila,
aneboIaudis,
aspon jimž
jich neprohl
hlgdla
a nevydaa
z.v decretum
kongregace
podl.lřízením
gener. pak
představeného
se schválí
a do—
čuje. Teprve
nabývá kongre
ace výsad

! kongregace)

Srvn. konst. Lva Xll

Condi

lac a (,'/ui;.rlo" Kačpar, Cirkevní zákonodárství
šříslušicich
kongregacim
apoštolským
Žvizn'o„ČM
tom
o náboženských
kongregacleh,
zvláště části.
.eu/01. duc/lov.“ r. 1 ',sG

.

lat.)

salpzšttolske' konstituce víz apoštolské
salpošytolské konstituce zovou se zákonná usta
novení a výnosy římských papežů ve věcech disci
plinárních, jež tito jako nástupci knížete apoštolů
sv Petra a nejvyšši hlava církve se závaznosti buď
pro celou církev nebo pro jednotlivé ejí části vydá
vají, akteré tudíž jsou pramenem bucřuniversálního
nebo partikuiárniho práva církevního. Proto píše

udělujepapeži posledni pomazání Není-li praeíekt

papcž
(352—366)
novipř(Ep.
4. c.Liberius
3. Miglia,
P. L.8 císaři 'Konstanti
,F.t nun
k. ovýšen, zůstává doživotné ve svém úřadě. na
Mn 21 z nich byil též papežovými zpovědníky. quam mea statuta, sed a ostollica, ut essent
Ny|?í
Zam
mp|(o_dlist.
ní 0. S.1910)jest

tirmatakterý
et custodita
nebo pro
pae la
praefektem
I: P.vice
Au . sempher
stu
pucem jeho:: jest
Agatho (680),
ustanovení feci“,
papežská

šuje za ustanovení sv. apoštola Petra: „Sic onmnes
sakrista
(sottosaerista),
izvanýtéž subpraetek
mSacraríi
Apos 1ci.lten)est
vždyzrádu Apostolíeae sedis saanetiones acclplendae sunt
tamquam ipsius divini Petri voce firmatae sínt“
ausgustiniánského
a jmenován
Nyni (c.2
2.0 19.11)
A..!: vydáványbuď ad instantiam,
tjlm P. Aug. Pifíeri
O. S. A.jest
(Cr.papežem.
Kal/t. Kim/:e,

esZSón;153.)
Td.
t.j. k žádosti stran, jako odpovědi a rozhodnutí
Apoštolské katakomby viz čl katakomby. na předložené dotazy a záležitosti, nebo motu
proprio,
z vlastního
popudu
či z vlastní
inicia
apoštolský kazatel sluje kazatel při dvoře pa 'tivy
papežův,
a to buď
aporady
jejich senátu
pežs
sék rnřádu
Odkapucínského.
r. 1743 zastávají
úřad ten
výhradně
lenové
Do nynějšl
doby
zastá nebo jako prosté listy. Sezzřenim k jejich obsahu
valo úřad ten skorro 20 kapucínů. Kázání konají se a rozsahu jejich závaznosti dělí se na konsti
ve Vatikáně v době adventní a postní, z pravidla tuce vevlastním slova smyslu (v.t.) a reskripty
v trůnním sále, k nimž přichází papež, sv. kollegium
celý dvůr. Papež sedává při tom v pokoji k trůn
nímu sálu přiléhajícím, jehož vere nahrazeny
jsou dřevěným mřížovím. Kázání musí býti dříve

v. t.); dle vnější tormy rozcznávámc pak bull

M

v. t.), brevia (\. t.), prostélisty apoštolsk,

vlastnoruční

Iivsty pa ežské a ene lŘlik

čili nn.;
okružn
lkky Lehrbtůch desrvn.P/1212'Lip.r,
613
„Sc/míle,
KRs.22
len'll.
revidována
od magistra
apošt.
palácet(vizt)
AJ da, Die Lehrre voon den KRechtsquellen 9 nn. —
má
též svého
koadjutora.
Nyní
jest a-ým k-em

P. Pacifico da Seggiano 0. Ca. ,jeho koadjutorem
2.41 l:. jako sbírka pseudoapoštolská, viz7_apo
Tcl/p
pak jest P. Luca da Padova .Cap. (rv n. Herm štolskésbírk

ům/ter, Orden u. Kongreg. 1.325: Kal/ml. Kira-In:,
apoštol sklý(999
\ udělen' ráli
papežem
Silvestrem
] král, lčestnýsuaz
uštěpánu,
uher
].
, , raft/Ifa rat/alma na r. 1910).
T):cit.

apootsšolká klausura v. klausur r.a
skému, v uznáůi jeholzáslultvo pokřesťaněnlnároda
uherského, potvrzený pa ežem Klementem Xlll.
apoštolští
esuaté.
1758Marii Terezii a jejím nástupcům, císařským
apoštolské klerlkovékv;
klíče v.
rozhodnutím z 26. pros. 1851 přeedepsán pro cí
aapaoštolů knížata, názeve sv. apoštolů Petra a
saře
rakouského
jakožto
krále$tuherského
titul
a otštolskě
Vellče
".
aapoštolů kommemorace, ap 0 stol o r u m o mn i „.c a k.
apoštolů královna (Reginanapostolorum) jest
um commemoratio,1.snčkd.svátek
všech název Panny Marie v litanii looeretná ské.
apoštolů
v apoštolů
. —2. komme
morace, jež ve svátek svsapotštolů Petra a Pavla
apoštolské kříže slove dvanáct křížů, které při
(29. června) vkládá se do officia i do formuláře svěcen kostela maže biskup křlžmem řikaje slova:
mešního na památku zrušených svátků sv. apo „Sanctiticetur et consecretur hoc templum: ln no
štolů. Pro Rakousko nařízena kommemorace ta minc Patris, et Filii, et Spiritus sancti: in honorem
Klementem XIV. r. 1771, pro jiné země Piem Vl.
r.

7

.

apoštolská kon
komora
v. komora
oštolskái.
apoštolské
regace
církevní. a ongregac

církevními rozumě)í se společnosti osob téhoaž po
hlavi, které dobrovolně se uvolily žltl společně dle
určitých pravidel, církevní autoritou schválených, po
složení jednoduchých slibů čistoty, c_hudoby,
slušnosti (a sledujících nad to z pravidla zvlágtroti

Sanctorum
adn ViernginisMariae,
ne memorams
Pax
Dei, et gloriosaeo
atsquet|N.
omnium
tibí.“ Dle předpisu epontilikálu římského ma)) býtl
kříže ty vyznačeny po třech na každé ze čtyr stén
chrámových, nelze- li je takto umístiti. může se dáti

šest křížů na pravou a šest na leevou stranu chrá
movou,
tak a chrámové.
y dva bylyKblliže hlavnímu
oltářl
dva
u brány
dle pontifikálu
mají býti na stěnu malovány,žmohou však býti tež
mramorové anebo kovové, ale ne dřevěné anebo—
ještě
etl, huggo vychovávacl,
nebo
ošetřování
ne z látky snadno porušitelné. Kříže ty jsou známkou,.
mocnýcha
Dle autority,
která
je schválila,
ělí se v díecesnt, schválené místním biskupem, že kostel byl posvěcen a ve svěcení jich záleží
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hlavně konsekrace kostela. Proto jest ustanoveno,
kdyby biskup onemocénl pří konsekraci kostela, pežské) již záhy byly kopírovány a kopie ty uscho
varchivur ímské skurie zanášeny jsouce
dříve než těchto 12 křížů posvětil, aby konsekrace vváá
knihyzvaných
eesž
č'li již
registrum
počala znovu od začátku. Je tudíž o to péči míti, do
(v t.).
jednotlivé otíšt
ny bývaly
ve starých
aby kříže ty, byly--li _malovány, nikdy nezašly, nýbrž dobách ve sbír ách ánonů vůbec ve sbírkách
sněmovních, paak ve vydáních sv. Otcův a hlavně
na
vždy
znatelny
zůstaly,
a
kdyb
nějak
se
ztratily,
aby znovu byly malovány Obracř, jímž biskup tyto
v
bullariích;
později
sbírány
a
vydávány
kříže světí, lest jeden ze slavnějších úkonů celé Učinili tak na příklad Antonius ab Aqu nosouborně.
r. 1591,
konsekrace a odpovídá významu těchto křížů. Bí P. Coust atnt,1721 Kar Fra.nt Schoenemann 1796
skup intonuje antifonu „Lapides pretiosi“ & mezi— Ondř. Tthíel 1,868 Boehmer (vyd. Alf. Huber 1877),

tím co chór pokračuje: „om
|tui et turres
Ierusalem gemmis aedifícabunturP a připojuje žalm ]afté lí3511(2. vyd.Aod Lówenfelda, Kaltenhrunnera

1874,Elie
147 (Lauda jerusalem), maže počínaje na evangelni a Elvv1885),A.Pottl|ast
Moř. Píou 1u , G. Dlgaard
s olu sBerger
Moř.
Grand
straně jednotlivě kříže křížmem a říká uvedenou Faulconem a Ant. Thomasem 18\4——
formulí „Sanctítícetur“ ; na to odloživ mitru su o ean 1885, Lang10151886 1891, Auvray1890—189
ressuti
1885
nn.,
Hergenríítlíer
1884n
.
rvn.
každy posvěcený křiž. Cí. / onlifcal:
nou
íncensgee eccleesíae dedicatíone seu consecra Schneider. Die Lehre von d. Kírchenrechts uellen
Romanum,
tíone S. R'tu um ("ongregah'nnú Dear-ela authen
C. es
genniéRPglti/lnlpx,
KR.
111.613
nn.;
behal/c,
LeTrbŽtch
tica: No. 3l9. 1939. _3lS7. 3651, 3729. Mar/muni,
"O'—'

apoštolský legát v.

.

apoštolská leeenda,lelegenda o apoštolech

apoštolskéměsícevizalternativa
ovaní
benet 112 ( r.323n
n..) při obsa
apoštolský mlsslonář víz míssionář.

staročeská, z po átku XIV. stol., veršované zpra
cováni lat. legend 2 „Legenda aurea“ , z něhož za

apoštolů
mistremv („Magíster
apostojlorum“)sluěe
Kristus
v invokaci
lítaníi k nejsv.
ménu ježí

chovaly
se pouze
legend oo sv.
evang.,
o sv. Matěji,
o sv. zlomky
Marku evang,
sv. j:a_n_u
ílipu,
o sv.

jelikož aSpasitel byl vskutku „mistrem“ učedníků
Švíczv
tak také od nich ba i od nepřátel svých
Y

Petru, sv. Jakubu étším a o sv. _lakubu Menším
Zlomky otiskl souborně dr. V. Mají/ram ve spise
(regďstalršíparé-látky jazyka i písemnictví českého“ !

apoštolské listy, listy sv. apoštolů viz epi

što

apoštolské listy (litterae, epistolae apo

stolicac)
zovoumravúo
se listydřímiskýchpapežů,
ve vě
cech
víry nebo
hvydaně, a to
7. vlastního popudu nebod z.“popudu cizího (k žá

dosti někoho jiného),p ocelou církev nebo jej

0 avpoštolech mše votivní v. mše votivní.
apoštolský nuncius v. nuncius

apoštolůvobrazy v.apoštoolů zobrazování.
apoštolské odpustky (nebo papežské od

pustky)

jsou věcné odpustky (v. t)., které římský
přípojuge
některépapežové
posvátnéposvátné
předm.ěty
Již
vappež
starých
dob ch na
světívali
před
měty z různých
kovu
ktere' r.pap
arem žp sílali
kře
sťanským
knížatům.
Tuaknap
ehoř Vel,
když na Stolec apoštolský vstouiil, edal zhotovití
zlaté klíčky, dotýkatí je na hro
vePt tra nebo
vložiti do nich částečku okovů sv. Petra, a pak je
darem rozesílal. Odpustky však bývaly k osvát

část, nebo též 1pro jednotlivé osoby (mravní nebo
tysieké). Listy takové zasílali papežové biskupům
a obcím křestanským již od nejstarších dob, buď
se o jejich obsahu se svými rádci poradívše, nebo
předmětům
dob
Podnět
k tomu sepřipojoviányteprve
stal př opravě eod
arclbasillkyxlate
bez porady té je vydavše, při čemž míval mnohdy ným
větší závaznost a význam, než jaak adressa svédčiti ránske', kdež ve zdivu nalezeno bylo množství
se zdála, nebot papežové často nařízovalí, aby listy zlatých medailí znamením sv. kříže ozdobených a
od prvních císařů křcst'anských ke cti knížat apo
jejich i jiným biskupům byly sděleny, nebo též
tam vložených
z nich Sixtu
byly spak
listů těch resp.
stejně zasila
znějící exempláii'eŠje
darovany některým
kostelůmMnohé
neb osobám.
jic0 nejednotlivým
biskupům
—
ším štolských
udělil odpustky těm, kdo navštívili kostel, v kterém
slova
smyslu jsouvtudíž
a. !.(technickém)
tolikcco a-ékkonsti
tucce (v.
'
žším
smyslu, taková medaile se chovala, nebo těm, kdož ji u sebe
se zřením kz vějši formě papežských výnosů, nosili, vykonali--li některé dobré skutky nebo mo
l ' Rovněž mnohým panovníkům křesťanským
zovou se tak papežské lis_ty(dopisy), jež ve jménu
apežově od římských úřadů kuriálních nebo od
jejich sekretářů bez podpisu papežova bývají vy a kardinálům rozeslány byly tyto památky. Od té
dobyřipřipojovali
pape ovc
astéji amnohé
ke
ům, krucítixům,
růžencům
podo odpustky
mp0
dány,
aniž
by
byly
vázány
na
nějakouaurčitou
formu
(buly nebo breve — li
apostolicae
svátným předmětům, které sami světili a ?)ůvodně
simplíces též brevetti). jsou--li vlastnoručně
jen
členům
panovnických
rodů
křesťanských
zasr
ali
Znenáhla
dostávalo
se
i
jiným
věřícím tako
papežem psán neb aspoň odepsány, slují chi

rapha;
ány-li jsou v em biskupům světa
nebo jisté říše (národa, kraje), zovou se enc
kliky, které mají svů' stil, tak totiž. že po uve
dení adressy (, Venera ilibus fratribus. patriarchís,
primatibus, archicpiscopis“ at.d) nás le
eduje jméno
papeže (na př.,. oP. XllL"), oslovení a pozdrav
(„Venerahiles Fratres, Salutem et Apostolicam Be
nedíctionem“) a po té text. jehož zač. slovy (alenga)
encyklika se citujeí „Sapientiae clíristianae“). Dato
)d'áni
elócstJanuaríi
občanské
Romaeea ,Pontííicatus
ud S. Petrum
Anno(„Datum
MDCCCLXXX

výchspředmětu
s papežský
mí odpustky,
konečně,
ab
všem věřícím
jich dostalo,
uděliliažpapežové
nejprve biskupům a posléze i všem kněžím a pro
bovaným k z ovídání, kteří o to u Apoštolsk sto
licezzadají, pnomoc posvátné předměty světíti a

k nim apoštolské
stolice,
po prvé zaodpustky
Benedikkpřšťojovati
ta llI vydalaPapežská
i úřední
seznam
ěchto apoštolskych odpustků,
Lakož'
| podmínek
jich
získání.
kte
svěcení
těchto platného
předmětů
dostal
od Kněz,
Apoštolské
stolice plnomocenství, musí to biskupu diecesnímu

Nlostlriduodeclmo“) s úplným podpisem papežovým oznámiti a teprve sjeho svolením fakultyté
nesmí světíti
(„Leo
X.|ll"). Prosté listy apošt. se píší, a to užívati, a to vždy soukro
na papíru nebo na pergamenu, encykliky se tisk předměty ty v kostele nebb
wveřejtng
kapll ve spo
pled shromážděnými
nou a rozešlou jednotlivým biskupům. 'laké jedno jení se službami Božími nebo
tlivým mužům zasloužilým bývají posílány listy
véříclímí,kteří
oby ásti
posvátné
předmětysnadv
rukou
drže
je natynějaký
oltář a vsvětíti.
papežské,,gimiž
činnost
jejich
literární,
charita
tivní,
socí lní &sepod.
chválí.
— Listy
apošt.
(pa Obeřladue se k tomu nevyžaduje žádného stačí
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'zpoue, aby kněz rukou předměty t požehnal
znamením kříže s úmyslem. že je c ce žehnati
a papežské
odpustky kk nimž
nim lze
pripojim,
Co od
se
týče
tvaru předmětů,
papežské
pustky připojiti, mohou to býti križe každého
druhu, krucifixy, medaile a malé sošky, které
nejsou 7. cíiiu, olova nebo nějaké látky, která
snadno porušení béře, l>u že se 7.1áme nebo
zkaazí nebo brz opotřebuje; proto těž nelze pa

apoštolských palacův auditoří vlz aiidltoři.

apoštolských paláců farář pečuje o farní funkce
a ých p-ích.
Ve Vatikáně,
jest jeho
farním
kostelem
nyní kaple
sv. Pavla,kdež
zastupuje
ho
ovíce
r,lsta v Lateráně koná místo něho prvnifiinkce
fsara'řarcibasiliky lateránské, Kvirinál pak jest od
roku 1870 přidělen provisomč faře sv. Vincencce a
Anastasia. Farářem tím jest praefekt čili sakrista
apoštolské kaple (v. t.), kteeryy, jakož i jeho zá
stupce, jes
est vždy z řádu augustiniánského. Po

pežskétinště
odpustky
k obrazům
malovaným
_nebo
ným _plřaipojitdi
dailích
nebo soškách
jsou
přípustny jediné podoby svatých, kteří byli kano úmrtí Msgra. Viléma Piřferiho “est nyní (godr. 1910)
a
P. Augustin ampini. ( fr Kal/zal.
nisováni nebo uveden 1 jsou v martyrologiu schvá farářem l-šsšip-ů
Salzó. Ital/tal. Kfrt/tmzeí_tune
1910,
leném od církve. Rovněž mohou býti papežské str MB;,3).
TPC/l
apoštolského paláce _mag—ister(maestro čili
odpustky
k rúžencům
formy,
o 5, magister sacri palatii jest vždy z řádu omi
6,10
nebopřip(geny
15 esá'cícli.
Takový každe
předmět
posvvátný
nikáiiského,
což
souvisí
se zřízením tohoto úřadu
jest věřícim nositl při sobě, aby získali odpustků
papežských, anebo chovati jej v obydlí svěm na skrze sv. Dominika, který dle bezpečného podání
slušném místě a tam prřcd nim se modlili to, co čettněmu personálu u kurie římské pravidelně Písmo
k získání paperských odpustků jest předepsáno. svaté vykládal & hlásal. Od r. 1218 existuje nepře
Odpustky ty jsou velmi četné, plnoinocné i neplno tržitá řada více než 80 dominikánů, kteří úřad ten
iký a sv. Tomáš
mocně, a zejm na též plnomocné \: hodln smrtí. zastávali. mezi nimiž Albert

Předměty
k nimž
odpustky
připojeny,posvátné.
nemůže ten,
kdopapežské
je o,bdržel
jinému dyly
áti
ani půjčiti k zlskání odpustků. Kněz nesmi bez
zvláštního dovolení papežského umírajícímu uděliti
požehnání spojené s plnomocnými odpustky kruci
tixeni, k němuž byly papežské odpustky pripojeny,
poněvvadž,
uvedeno,
17.e epředm
alzp0 po zri
skati
tomu, jak
kdovýse
takový
posvátný
Srvvn. P. Militaria/mer O. C. nterrichtsbtichlein
iiber die apostolischen Ablássc, lnnsbruck. Berme"

Aquínský
vynikají sv.
jakoclektoři
paláce, loannes
de
Turrccremata,
muč.,ap.
kardinálové
Bausa,
Pierotti a Lepidi jako cmragistři. Během času uží
váno magistrii apošt. paláce v různých úřadech, ale
hlavní funkcí jejich jest vždy, že' jsou papež. the
logy. jakožto pap. bohoslovci prohlížejí text ká
zání, jež se u přitomnosti pap_,ezově kardináiův a
apežského dvoru konají, ze “měna v adveně a
postě; provádějí censuru kni jež mají v ímě
vyjití, a dávají svolení k tisku; jsou rozenými kon
sultory v mnohých kongregacich. Bydlí ve Vati
8. 1., Die Ablasse, ihr Wesen und Gebrauch.b1)a káně. elikož k úřadu tomu povoláni bývají nej
_derborn
(Schónlng)
poštolech
officlum votivní (officiumb vo
lepšito unení
encipravidlem,
z řádu dominikánského,
bývaji častol,
ač
povýšeni za kardinály.

tivliilama
de sanctis

apostolis)

v. čl. oífici ia

vmapoštolští otcově nazývají se církevní spiso
vatelé,a kteří
žáky]. sv.
apo
štolů
jichž byli
spisy bezprostředními
se nam dochovaly
B. Cote
lier (51686) první užil souhrnného názvu „patres
aevi apostollci" ro spisovatele Barnaliáše, Kle
menta Římského, gnáce, RolykarpaaHerrnu, jejíchž
spisy vydal („Pat-res aevi apostolici, sive ss. Pa
trum, qui temporibus apostolicis floruerunt . ..
opera“, Paříž 1672). Gallandi otiskl ve svvě B„i
bliotheca veterum Patrum“ B
65—67) vydání
Cotelierovo a připojil ještě list k D7iognetovi (V.t.)
a zlomky api0\y (v. t.). “_ejnovějipřipojuje se
k spisům
a—ých ()-ů obyčle'ně
také je tě dídacliě
(v.
apoštolské
sbírk
yl Názeva-ých
O-ůzů

jest
P. Alb.
O. Praed. magistra
(Cir. Ka! zal.
Áíft/l771(,cm1.2a.p. n.)
— VLepidi
nepřítomnosti
ap.

paláce zastává úřad jeho zástupce, který se zove

„pomocníkem

agistra

apošt. paláce“

(compagno del Maestro del Sacro Palazzo ). Ale
ježto nyiií mag. ap. pal. dlí \; kurií, nebývá misto

to obsazeno. (lbzysd

apoštolských paláců

.

u.

raefektura jest název

úřadu, kterému svěřena p če o udržouiní pap. pa
lácův a bytu apežova v náležitéiii stavu. V čele

úřadutoho stojí praefekt či majordomus

(vrchní

dvormistr),
ovolán
s místa
k hod
nosti kardínJenž
lské-bývácpo
k po pořc
míval
četnétoho
úřednictvo
a kanlceláře; dozírá též na pap. musea, galerie a

personál
Lva ma
Xll.
stal sbírce těchto spisů i pak, když se shledalo, celý 2služehný
aehŘ hoře
XVI. zpapežský.
1832 byla\'ýnosy
ůsobnost
že některé z nich pocházejí z dobym la.dší Vy jzorldsomáatupřesně \yznačena &rozšírena, a zřízena
dání mimo
'iž zmíněná: Haje/e v Tubinkách
knávr
toranu
konci zvlástní palácová
Po
tuPial
a5
0kongregace.
ma pone
1839, 4. vyd.oiBSŽ, Fr. X. Funk, t. 1878, 1883, 18%,

chánja'tu
prostředky, praetektuře k vydržování paláců

papežských, kard. kollešia,pap.
cm a nunciů
nezměněny.
yžl však
r.d1870papež.
byl papež
ovykázané,své uzemí
přir evn,Kujal
es právy
dů

1869n

překlad s vysvětlivkamia chodů [stát.-sekretář kardináls Antonelli, přibrav si

ajustina

Mučedníka“ 2. vyd. 1849, 3. vyd. nákl. vedl správu tu kardinál státní sekretásřmSimeoni

úvodyn\ydal suši/s„ pisyysv. Otcův apoštolských k tomu jen něco málo úře
edníků. Pos mrti jeho

a stanmeno, že úřad jeho 'ako praelekia apoštol
ůchodů (haiéře svato
etrskeho)va statků
trvati sv
i za
sedisva
ance.
lll. kepapež.
správěmáhalěře
-petrskeho
zřídil zvlášliií komisi kardinálů a té přikázána
í mnohá práva bývalého praefekta apošt. palácu,
kdežto jiná ponechána majordomovi. Nyniokonsti
tucí „Sapienti consilio“ ro správu halcre sv.-petr.
zřízenzvláštní „Coetuso lis. Petriadministrando'.
Praefektura apošt. paláců pečuje též o bezpečnost
v paláci samérni.aGerarchia cattoL z r. 1910uuvádi
mezi funkcionář
;).; čar?praefekta,
vrchního
ubytovatele
ere), jehopodpraefekta,
koadjutora

„Dědictví
“ 1874.
éClz.E. Freppel,
„Les
Peressv. aProkopa
ostoliques
et Srvn.
leur époque“
(Paříž ských palácův a správce

, 1859,4
,7. Sýririzl, „Die 'lheologie der
a ostolišc en Váter“ (Vide
Baldur/mat;
tur'athlogie“2
„Základa-ých
y pa
trologie
(Brno(11901)14
907, 4—116;
11— Samraur,
Ojednotlivých

O-íchvviz pod ;:řislušnýlmi3hes

apoštolské paláce zovou se tři papežské pa
l'áce římské:
rKviriii'ál (od r. 1870 v držení
vlády
světské)Vatikán,
al.
apoštólských palácůn architekt jest stavebni

úřegcník papežsky, patřící k praefektuře ap.oštol
pa
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svěccn(18316—
ng3bisk1upa
part.rovněž
8. jan svěcení
Michaelbiskupské,
Leon
s právem
nástup.,
i sottotoriera,
archi ahrd
tckta
paláců
apošt,jakož
prokurátora
ap. palldáaled
d(Viz
863)inměl
těž čl. majordomus.) Srvn.Kal/1.hrami. 321n. byl velmi dobročinný, proslul jako bohovědný spl

;:l:.

r áapjtěštolskýchpaláců prokurátoři viz proku

sovatel, věnoval velikou péči voj. ústavům vycho
vávacim Vydal také příručku prov oj. duchov

sto. 9. Dominik Ma r(1863—1875) stalcse
apoštolských paláců vrchni ubytovatel (to z ředitele kníž. arcil). semináře ve Vídni apošt.

riere
lici)

iore (lei

Palazzí Aposto

pol. vikářem a byl pvosvěcen na biskupa in part
Landt (1875 1878)narodil se r. 1809
v Nov. jičíně na Moravě, sloužil dlouhá léta jako
vojenský kněz, až stal se apošt. polním vikárem.
Zúčastnil se r. 1866 válečného tažení v ltalii. ll

jesta úeedníkem ze 5stavu laického, původu 10. August

starého. Nyni jest co do vnitřní správy ap. paláců
prvnim úředníkem papeesž kým po majordomovi,
maje vrchni dozor nad stavbami, zahradami, vodo
vody, nářadím pap. paláce. Úřad jeho jest doži
votn jest zásstupcem majordomovým ve všech
Správních věcech, jc--li týž zaneprázdněn nebo ne
přítomen. Při poby papežové na venkově a jeho

cestáchn obstarával být pro celý dvůr. Nesen-ll
rape
atruně přen
nosném přísluší mu vrchni ve
ení přinosítkách,
by markýz
vše rádnč
správně byl'o
konáno.
Nyni jest jim
Urbana Sacchetti.
á
těž svého koadjutora s právem nástupnictví, kte
rým
mž jes tou dobou mark' z Klement Sacchetti.

Dr. An
ín ]. Grus cha (1878—1890)byl ka
novnikem u sv. Štěpána ve Vídni a bisk. in part.
Velikých zásluh
získal si ovesplolkryitolvarššůKoje
kardinálem
a arcibiskupem

loman
Boelogv toczky
(odrřcdiltclcm narozenOr.
1845 v Rožnav
Uhrách, byl
Fríntanea.

jako apoštolský vikář 'menován kanovníkem kapi
tuly ve Velkém Varadjně a posvěcen na biskupa
(trikalského). mZískai si četných zásluh o vyučo
vání náboženství na voj. ústavech, V)učování re—
Srvn. Kal/ml. Kin-IteJ. 287. craft/zin callol r. 1910. krutů se stanoviska náboženského, reorganisaci
voj. kléru a j. Visituuje Bosnu a Hercegovinu byl
prvním katolickým biskupem, který po několika

„apoštolská Poenitenciarie viz P 0 enite ncí a

staletíchl do akončin
těch zavítal.
je rady,v
vyznamenán
l.lApoštoiský polní vikář c. a k. vojskai
ak. hodnost
k.s tenčého
tajného
evlko—
válečného námořnictva, čili c a k. apoštolský polní
vikář 'esl nejv šší církevní hodnostář nan klerem run
křížem tlřálduFrantiška joseía a řádem žel eznZél,
ko
voje ns ým a n mořníckým v říši rakousko- uherské,
AyLt
oštoldskýpolní vikariát, c. a k., jestRnejvyšší
který jest vždy biskupem titulárním a má bi duc ovní úřad pro vcšechny katolíky c. a k. vojska
skupskou duchovní pravomoc nade všemi kato i c. a k. válečného námořnictva v říši rakousko
líky obřadu římského i řeckého v c. a k. vojsku uherské. ——
Dě' iny. všech národúv, o nichž vy
i c. a k. válečném námořnictvu. jako nejvyšší du kiádají dějiny, shledáváme náboženské projevyv
v míru)íve válce. jako kněží pohanští
chovní pastýř stará se o duševní blaho svých vé vojště,
řicích a uděluje kněžím, vedoucím jejich duchovní provázeli vojsko, tak i s národem vyvoleným vtáhli
správu, potřebnou jurisdikci. Proto posílají mu vo— o země zaslíben kněží, nesouce archu úm uvy
jrerně jmenuje 'e Pism sv. u ler
ericha. Rovněž
jenští a námořní kněží zprávy a výkazy o svých Zře
pastýřských racicl), ap. polni vikář ak sám na křesťanští králov a vojcvůdcové od těch dob, kdy
vštěvuje kažaby
ý rok
ustavy,
škol), kříže
římskýna
císař
Velikýupevnil
nemocnice,
se vojenské
pře
esvěd gosádky,
l na místě,
jak)
svéKonstantin
prapory, starali
se o to,znaamenisv.
by vedle
postaráno o duchovní potřeby vo 'ínů. V řízení roz žoldu pozemského dostávalo se vojínům v každ'
sáhlé agendy jeho, která objím celou říši rak. čas také drahocennéjšiho poučeni duchovního. ji
uherskou, jsou mu nápomocni: ředitel olni kon Písmo sv. předvádí vojín, kterak dychtivě přijí
mají slovo Boží (sv. jan řtitel a vojíni u sv. Lukk.
sistorni
akanceláře
a dvamájeho
sekretáři.c. Právo
'.
ppo.l vikáře
ak. jmenovali
8,14;setnikv
Kafarnaum
:)
,5—13;s etnik
pod kžříu sv.Luk. 7,M1—10, 54,
Veličenstpv.o
vikář jestministerstva,
pomocným
orgánem c. a Apošt.
k. Í'líšsk golni
ho vojenského
setník jeKornelius
ve ve
Skutc.gšloštu.
10,Vel.
l—48).
známo, že
vojšt Karla
byli Histo
kněží,
jurisdikci
a fakulty
duchovní
dostává
Apc; ricky
štolskě stolice
v Římě.
“af—P
dapařtpřímo
po0.1odvídňk
kteří sloužili níší sv. a udělovali sv. svátosti voil
1. Dr. jin řic hj. z Kerensau (1773—1792)ZlSkdl núm; výslovně nakazuje to první národní koncil
si veliké zásluhy organisaci voj. duchovní správy. německý v Mohuči dne 21. dubna 742. Císařské
2. Z mund A.hrabě Hohe nwarthů v Ger vojsko provázel dovávlky a ciziny vždy některý
lachstmeině (1794—1803)stal. se ap. pol. vikářem biskup a kněží, rozdělení dle plukův a sborův. a
kovým biskupem byl také Antonin Brus, velmistr
po dvouleté
sedisvakanci.
jako 'aehonhopřed
chůdce
biskupem
ve Sv. iByl
pol.ytě
za křižovníkův a napotomni arcibiskup v Praze. Byv
ložen pro zasloužilé voj. kněze ve válce nstříbrný r. 1541 vysvěcen na kněze, následoval na pobídku
a zlaty kříž „Pro iis meritis“. Stal se arcibisku— vojevůdce indřlcha Meržického z Lomnice vojsko
rj.
Crtits
z
Creitsu.
pem ve Vní
. ohum
na jeho v lečných taženích; za války turecké byl
jmenován armádním
mgeuerálnim vikářem. V dobách
(1803—15),jlsazároveň
m, těch byl k vrchnímu vedeni duchovní správy nad
vedl
apotol ský polní biskupem
vikariát svatohippolytský
v tycěžkhod bách

válek napoleonských. 4. jos

fCh r. Pacner (1815
až 1826) byl biskupcme in partibus a kanovníkem
vbyli
Ostřihomě.
co 5.to,
ab); Al.
vojenští
knězi
dostatečněStaral
dotování.
josef
Schacht
nre (1827—1830 byl Moravan z Olomouce, pu
sobil přes 30 let ve vojenské duchovní sprrávě, až
dosáhnul nejvyšší hodností. Byl titulárním opatem

vojskem povoláván jen v příaaě válk
ky zvláštní
biskup nebo prelát, jako delegát Apoštolské sto
lice. Kdyz
zpo válce vojsko se navrátilo do země,
podléhalo pravomoci mistniho biskupa, od něhož

mnsíl sl kaplan
vyprosití
duchovní
jurisdikci.
Roku pllukupřidělený
3byli na podnět
císaře
Ferdi
111.kžádost
duchovní
správě
vojínů
povoláni
jesuité,
v uher. Libni (Lébény) 6. Vincenc Billig (1831 nanda
a na jeho
svěřil
papež
lrl)an
Vlll. pro
dobu
až 1832)n rodil se ve slezském Těšíně, působil války císařskému zpovědníku biskupskou pravomoc
dlouhá léta&ve vojenské duchovní správě, vyzna nad císařským vojskem a nad omsoba které jsou
menal se ve válkách napoleonských, jako apošt. v táboře a vojsko provázejí. Úřední tiltul jeho byl
„Capellanus maior castrensis“ (vrclmí polní kaplan).
e.28 červ
rvna 1712 rozšířil papež Klement X1.
polni vikář ]byl jmenován opat cm v uherské Libni.
7.
Mic thaeologiewja
ačner
(1833—1836)b
rofes
sorem
o apošt.
polní vlkii= Byl
po jurisdikci tehdejšiho zpovědnika císaře Karla Vl.
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a.jlř. Tonnemanna S. ]. jako vrchního kaplana
polního a udělil mu fakulty, jak je má kněžstvo vo
jenské doposud. Poněvadž duchovní správa vojska,
které často mění garnisonu a 7.různých národů se
rekrutuje, má své obtíže, vyprosil týž vrchni polní
kaplan i pro dobšmt
na papeži lnnocenci XI.
gro
sebe a své
n stupce
v úřadě
moc a1720
jurisdikci
iskupskou.
Brevem
ze dne
20. června
vyňal
papež lnnocenc _Xl.císařskou armádu navždy z ju
risdikce biskuu
Císařské vojsko v míru i ve
válce bylo po řízeno bezprostředně pravomoci pa
pežskě s tím doloženínt, že příště crsarent jmeno
vaný vrchní ka lan bude míti nade všemi přísluš
níky vojska bisuupskou jurisdikci na sedm let ako
delegovaný
apoštolský
vikář,po
uplynutí
oby
épakž e má
žádati Apolní
oštolskou
stolici
za obno

Hradec, 4. Budapešt, 5. Prešpurk, 6. Košice, 7. Te

mešvár, 8. raha, 9. Litoměrtcc,e 10. Přem y,šl
Lvov, 12. Sibiň, 13. Záhřeb, 14.1nnomosti, 15. Slal

rajevo), 16. superiorát pak je při voj. velitelství
vZadru.
Dle „Organických před isú pro voj du

chovní správu z r. |
“ patří
voj. duchoven
stvvu: ] apoštolský vikář (V. hodnostní třída—
_ ge

nerálntajolr), l polní konsistorní ředitel (Vl. hodn.
-pl dn.
kuovník),
polníkkonststorní
vVll. —
tř. _ 2podplukovník,
2. vsekretáři
VllL hodd(nl
třídě: hmajor), 16polních superiorů (3 v V". hodn.
třídě, 13 v Vlll. hodn. třídě). 2 akademičtí laráří
(v Vlll. hodn. třídě), 27 duchovních professorú, 85
_polnichku'átů (v IX.hodn. tř. :se tnik); všichni tito
jsou vyznání řimsko-katol., pro řcckě katolíky jsou:
]2
polní
arcikněži
ho.dnkatolických
tř.), 11 polnicžh
rátů
(v IX.
hodrt. (v
tř.)Vlll.
Všech
kněží ku—
jenských v mocnářství našem es 147. — K e. a k.
apošt. polnímu vikariátu patří íaké námořní ducho—

\'ení
pravomoci
takovým
vrchním
kaplanem
polnímsvé.
z řáduoslednim
jesuitskěho
byl d'.
lgn
nát
Kam miiller. Pomocníky jeho na vinici Páně byli
polní superioři, jmenovaní na dobu válečnych ope
rací u jednotlivých armád, a polní plukovní kaplani
rozdělení dle plnkův a oddílů, kteří všude zustali
u svych vojinuv l v dob
okoje. Velmi platné
duchovní služby prokazovaly vojinúm polní missie,
které konalo 3—5 kněžisschválně proto vyslanýclí
od řádu jessuitského, z něhož byli také všichni
ostatní polní kněží. Kd ž řád jesuitský byl zrušen,

okres tento jmenuje se c. a k. námořní superiorát
a včele jeho
stojijsou
námořní
superior
(v Vl.farář na
třidě),je
upak
přiděleni:
l námořní
] námolřní vrcltnt kurát (vVvlll hot.ln tř. , pak
námořních kurátú (v IX. hodn. třídě). Vo enské a
námořní duchovenstvo doplňuje se zduchovenstva

poděkoval
se dneKampmiiller,
21. ervencea úřad
1773 vrchní
aplan dr Ignát
jeho bvlpolní
ad
interim svěřen kanovníku u sv. Štěpána ve Vídni
dru. Adamu Dwertičovi. Deítntttvně jmenován ještě
téhož roku vrchním kaplanem a apooštoolským vi

dle hodnostních tříd. Základríl plac; poln. kuráta
(IX. hodn. tř.) jest 3000 korun, k čemuž řistupují

venstvo, kter vede duch. správu u osob v činné
služb c. a .k. válečného námořnictva; duchovní

občanského,
přičemž—hledi
v 'první
( polním
kurátůmv' záloze.
Pla setilči
tgážeřadě
vorenských
kněží jest vyměřena árvě tak,jak udůstoij tků,

kářem dr. jindřich Kerens, hisku_p 7. Vídeňského
tři triennálky po 260 kor., adva starobní příplatky
0400
800 or.
Polní
superior
V ll.h
odn
Nového Města, a ustanoveno, ža úrady tytxonadále má
440 )a
—4800
korun
vV.ll
hodn.v tř.
5400—
mají zústati
cožpp_npežKlement
XVl. roku
bre
vemz
dne2spojeny,
2.prosincc
l 3 potvrdil. Když
polní polnl
kanceláře
VI. hodn. tř. 7200 '
r., apošt.
vikář V11.400—13.
1785 biskupství ve Vídeňském Nověnrn Městě zru :!korun, ředitel
Kromě toho platí se voj. kněžím také bytnéo —
šeno a přeneseno
Sv. HippolytuH
Kerens
a jeho tři do
nástupci
ve Sv. izpustali
polytě dr.
apo Mobilis sace. V mobilisaci a “ve válce přiděluje
štolsskými polními \ikáři. Od 1.1815 není již úřad se ke každému pěšímu pluku a k plukům tyrol
apoštolského
vikáře spojen
s biskupstvím4
tím,
vvojenský divise
kttěz.
Kromě císařských
toho jest tnyslivců
u každ jeden
pěš vojenské
nýbrž
jest důstojnosti
samostatnou.
R.l
byl ských
vřazen divisijni tarář Poněvadž pro obsazení všech
čpoštolský
polní
vikarlát
dlea p.,
jednotlivých7
ech Moravy,
Rakous,
Uhcr
rozdělen v zemí,
polní mist těchto nestačí vojenské duchovenstvo, přiberou
superioráty. jímžv čelo postaven polní superior, se kněmu při mobilisaci záložní vojenští kuráti a
který byl pověren dozorem nad plukovními kaplany
duchovní 7.náhradních záložníků Srvn. Barot/jh Du—
správa
vojště Vojenská
rozličnýchduchovní
zemí (. správda
a polnlml
kněžími, přidělensýmivojenským
nemoc
1869,378
n:.) ve
l'ummch.
nicim,
vyc_h.ústavům
vojens
a.pod Roku
1779 chovní
byli pro řecké katolíky ustanoveni zvláštní kněží vRakousku (Rádce duch. 1895, 431 nnn.); L. lfjl'rzě.
jejich ritu. Vojenské duchovenstvo bráno 7.ducho Geschichte derk. u. k. Militárseelsor e. Vídeň 1901.
venstva světského l řeholního. Roku 1869 zrušeny
—E Víden1.—905
Bjeljk, Handbuch fžiirdie
kath. ilitárgeistlich
keit.
žeibn |knihy(Dienstbuch):
polní
a plukovní
duchovní
na
místo superiorátž
nich rozd len
apoštolský
polní správy
vikariát adle
—1, h: organickáb ustanovení; A—16,c služební
sborových velitelství na vojenské fary; každě stál
CR. Z/m'nll.
v čele vojenský farář, maje dle potřeby přiděleny Bředpisd —1: o voj. matrikách.
om
voj.l_l.duch
správa
apošt.
v
Praze 1908.
„I.(Á .d
vojenské kaplany. Při nemocnicích a jiných vojen
ských ústavech ponechány dosavadní voj. duchovní
a_poštolštíposlové (cursores a_postolici),
spr.ávy Dle hrreve ze
1.8 pro since 1891 udě tvořící zvláštní kollegium, byli ve středověk u po
leny apoštolskému vlkářle potřebné fakulty, jako
věření
důležitým
úkolem.bull,
jlimna
totiž
bylo
doručování
papežských
apoenm
ntul svěřeno
a pod.
příslušnému ordinartu nad vojskem, po tu dobu, pro biskupy a praeláty v celém krestanském světě,
v úřadě zůstane. — R.1vyyšl
nové splu
že nigrho
'edpisy
provlkarlátu.
vojenské kgP41ěžsltjo
c. a voj.
ka ta
o leda
že
se
právě
při
kurii
e
papezskě
nalézaly
štolsk
polního
le nich dán
věry hodně osoby, jimžs eprl jejich odchodudů
ll
rářúm titul polních superiorů, voj. kaplanům jměno stíny ty k dodání patřičné osobě svěřily. Poslové
poln. kurátú. Vněkterych garítisonách jsou zvláštní musili o řádném doručení svěřených listin přinésti
v tajném archivu
voj. kostel příslušícr k apošt. poln. vikariátu, na stvrzenky, které se až pos
přlklad v raze (sv. jana Nepom na Hradčaacneh), vatikánském v hojném počtu nualézají. Ovšem pllněni
N<

\—

'eno ii od
s nebezpečím
Terezíně,
v l_šrně
ě_(bývalý
jesuhitský),
v _josetově,i
Olom
mou v(P.
M.
V místech
, kde Šejich
ivota.povinnosti
a tonnejenbylo
od často
lupičů,spo
nybrž
těch osob,
není vojenských kněží,"vykonává duchovní správu kterým měli odevzdati nějakou nepříjemnou listinu,
ozději arcl
vojínů duchovenstvo farní pod jménem „pomocné na př. exkommunikačnl bnllu a pod.

voj. duchovnís

“

rga nt sac e.

. ak

nebez elezníce,
eěi to se činěn
zmenšilo.
bylyo osta
a ošt. polní vikariát je rozdělennna 15 duchovních veny
rozdilDříve
mezinež
kurýryo
yčej
ými a kabinettními; onino obstarávali urychlenou
orových
ků ěili
polních(l.superiorátů
podle
15 voj.3.sbo
velitelství
sbor Krakov,
2. Vídeň,
Št. dopravu poštovní, tito bývali posíláni do ciziny
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v důležitých oslánich jako mimořádní oslové. hic praesentibus annos triginta et totidem quadra
genas dc vera índulgentia in forma Ecclesiae con
Kabín. kurýři yií obyčejně čtyři a byli br nízku
rýrův obyčejných. Nyní rozdílu tohon ní. a krom su.eta Rogate igitur Deum pro felicí statu Sancti

tsalissuae et sanctae matris Ecclesiae“ Nat ood

4níkem,jsou3nadpočetní.
prostých kurýrů, z nichžTíobstarávaj
první jest (šejich
náčeml
nynlslužbu
povstaneVirginis,
a zpívá:Beati
„Precíůus
et
erítís B arrae semper
Michaeiís
městských poslů či kursorů, doručujice různé pří Lloživmitruďapež

pisy, jako pozvání k audienci, k slavnostem atd.
Místo kabinetní'ch kurýr ů zastávvaií nyn no
aidisté, kteři jako abiegáti přinášejí kardinálovi,
Ěydiícímu mimo italíi, zprávu o jehokoreirování a

zucchetto. (Viz čl. kardinálové)

i\áčeimkjejich

Archangeii, Beati joannís Baptista e et Sanctorum
Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum,
misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis
peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. “

Chor odpovídá
„Amen" et
Papež
pokračuje:
„lndurln
aiisolulionem
remission
em omniu
sluje „magister cursorum apostolicorum“ („maes ro gentiam,
-deí cursoriapostolici“). Srvn. Kal/lol. Aira/zc, [, 318, peccatorum vestrorum tríbuat vobis omnipotens et
misericors Dominus“ — chor odpovídá „"'Amen, pa
ež _zpíváposléze: „Et benedictío Dei omnipotentis,
apoštolské
požehnání,
požehnal,:
be l'a tris, et Filií, et Spiritus Sancti descendat super
nedictio
Apostolica,
slovepapežžské
požehnání,
které udílí
papež bud' sám, nebo kněmuž v některých přípa vos et maneeat se_mper“ ——
ch or odpovídá „Amen"

dech zmocňu'e biskupy neb i kněze A p,k erá -l-Bylípa pež přítomen pontifikální mši, kterou
papež sám u ěluje, dělíme na a-áf. ]. obecná (Be slouží vždy některý z kardinálů, udílí po -..lte

missa est"
stoje benedic
na trůně
nedictiones —apost. communes)a
na slavnostní
Domini
rum“ požehnánlď
(odp ověď slov x „Sit
hoc
(solemnes).
žehnánaí li.
římského
pa nomen
peže bylo vždy vyhledáváno,s velikou úctou přl nunc et us ue in saeculum“), „Adutorium nostrum

ui fecit coelum
jímáno, a od ne
estarších dob mnozí putovali, aby in nomine omini“ (odpoověď
nejen hrob sv. etra navštívili, nýbrž i požehnání et teram“), „Benedicat vos omnipotens Deus, Pater,
jeho nástupce obdrželi. Papežové požehnání své etFitlíaus,etSpirítusSanctus“ (odp.: Amen). Nebylo-lí
přlt ové mši kázání, prohlásí po tomto pože
nejen přítomným
posílali,
zejména
v listech udíleli,
S\ých, nýbržh
v nich í věřícím
se během
doboy hnaníakardinál ceicbrant, stoje uprostřed oltáře, od
pustky 30 let formulí vyše uvedenou. Sloužil- lí papež
ustálila
„Saiu teem uděleným
et bežnedíctioncm
apo—
stolicam.formuleo
S
žehnáním
slovy těmito
sám pontifikální
požehnání
„Sítono emši,
. uděluje
kvýše
popsáno,od
po oltáře
němž
spojeno jest odpuštění všedních hříchů ro toho, formulí
komu slova ta jsou řízena; proto slov t ch užívá kardinái-b—iskupassistující prohlásí Inomocné od
pustky. Dokud papež udílel slavnostní apoštolské
Egůež jen v listech řízených věřícím; kdyby jich
př. vůči do
vyobcovanemu,
řečeno, požehnání 'I. loggií svych basillk, oněmžp níže 0—
že jejnapřijímá
církve zpět. byllobytím
listech psaných
byly
odpustlky purohiášenya
oornt
slavnostním
požehnn
ll.Požžehnánížapoštolské
k osobnostem pohanským užil na př. Klement Xí. jednáme,
bylodvojía): každo očnía h)mimo
(v r. 1700) slov „lumen dlvinae gratiae“. Kdekoliv slavnostní
se objevil pa ež, at kráčel nebo nesen byl na pře řádn
né. Každoročně čtyřikrátuděloval papež toto
ožehnání, a to na Zeien
ný čtvrtek a HodB ive
nosném trůn k posvátn' m úkonům, nebnjel
veze, dokud ještě papežové opouštěli Vatikán, že likonoční z loggie basiliky vatikánské, na Nanebe
hnai věřícím, kteří poklekajíce požehnání papežovo
přijímali. —Papežt jest také způsob, jímž udílí vstoupení Páně z ioggie arcibasilíky) lateránské a
na Nanebevzetí
Marie z lotígie
asiliky
liberl
ozehnání, vlastní, rozdílný od způsobu, jímž že ánské
(S. Maria P.
Maggiore).
imořádně
uděloval
Bnají lidu biskupové ve svých diecesích nebo je v den své korunovace, v den,kdy slavnostně
arcibiskupové ve svých provinciích anebo kněží se ujal vlády („possessus“ v. t.) svého biskup
při úkonech iiturgických.
zžehná maje po skkeho velechrámu lateránského, a o hlavní slav
zdvižen první tři prsty (palec, ukazováček a prst nosti jubilejního roku. Ritus tohoto a--ého p. byl
prostrení) pravice a druhé va (prstenec a ma
násiedujšící:
Sloužillí před tím
sám
pontifi
líček) přikloněn ke dlan !. — Nejen osoby nýbrž kálním
ši (což
pravidelně
bylopapež
jen na
Hod
Boží
í,věcl předm ty papežové ode dávna žehnali, a veiikonoc'ní, mimořádně na příklad o korunovací),
bývalo v dobách starých velikou vzácností a vy vstoupil oděn aramenty mešními a rukavicemi,
znamenáním takořka jen osobnosti z rodů pa
s
tiarou
na
hlavc
na
přenosný
trůn
—
„sedía
gesta
novnických, milí nějaký posvátný předmět, že— toria“ (v. t.n), esen byl na loggii v slavném prů
hnaný od aepež.e Později připojovali papežové vodu kardínáiů- biskupů v pluvíálech, kardinálů
k žehnaným těm předmětůmo
t , zvanné kuěži v planetách, kardinálů-diakonů v dalmatikách
s mitrami, rovněž všech biskupů v pluviálech a
apoštolské
(v. t.). — i)) Papežové udílejí pože mítrách a všech ostatních, kteří místo mají při ka
zv. v.
ka
apiích
(Ca
pefunkcích
la Pa plích papežských. Na náměstí před velechrámem
palis,|Břiti.
ontificla
t. ,to papežských
jest při slavných
stálo papežské vojsko a lld, na loggiích, které byly
posvátných
(nešpor
ch
ab
pontifikální
mší),
které
papež buďssám koná, nebo jimž assistuje zauúča ozdobeny nádhernými koberci, stál baldachýn, pod
stenství kardinálů, patriarchů, arcibiskupů. biskupů, nímž stanul papež na přenosném trůně. Hudba
preiátů, hlav řádových a všech těch, kduožuapa
pežsského dvora mají hodnost a čestné kmísto. Po papežských v_ojskuiichla, papež sedě počal udí
eíi a.etp.Paulus,
těmitodmodlítbam
„Sancti etapostolí
Pe
equorummpotestate,
auctorítate
nešporách udílí apež požeimání slovy: „Sit trus
nomen Domini benedictum“, „Adjutorium nostrum confldimus, | sidintercedant pro nobis ad Domi
in nomine
míni“, „Benedicat vos omnipotens
num“ l(odp.
„Xm
men),
„Precrhus
meritis.
.“ (jako
Deus, Pater, oet Filius, et S íritus sanctus“. Pří výšel.
b), jen
po perducat
vosetjsou
přidána
ještě
mši v kapli papežské, kon -li se po evangeliu slova „jesus Christus“), „lnduigentiam, absolutio
kázání (homilía, sermo), udílí papež dvoje po nem omníum peccatorum nestrorum, spatium verae
žehnání, první poozká áni, druhé na konci mšeepo et fructuosac poenitentiae, cor semper poenitens,
„ite missa est" Po kázání zpívá diakon stoje před et emendatíonem vitae, gratiam et consolatlonem
sancti Spiritus et flnalem perseverantíam in bonís
papežskaýmtep
trůnem“„Confiteor“,
et tibt operíbus tríbuat vobis omnipotens et misericors
ater“
kleká pře pri
pa slovech
ežem, kazatel
Dominus“ (odp. „Amen"), na to vstal papež, po
prohlásí
let formulí:
n Christoodpustky
Pater, 'třiceti
et Dominus
noster „Sanctissimus
Dominus
zvedl oči k nebi, pozvedl a sepiai ruce a zpívaje
divina providentia Papa N., dat et concedít omnibus slova „Et benedictio omnipotentis Dei“,

538

apoštolské požehnání

žehnal _trojimznamením kříže při slovech „Patris s, tístiti, eadem Dominatío sua Reverendíssima Summl
et Filií, et Spiritus sancctí“, pak drže vzta ontifícís nomíne, dat et concedít omnibus hic
žené obě ruce nad lidem dokončil „descendat
praesentíbus poenítentibus et confessís, ac sacra
communione refectís, lndulgentiam plenariam in
super
amneat
(odpovď
„mA
,\osČee opnět
uss.edl semper“
Kardinálovédíakouí forma Ecclesiae consueta. Rogate igit_ur Deum ro
assistujicí prohlásili na to odpustky plnomocně, íelíci statu Sanctíssimí Domini nostri Papae,
mínationis suae Reverendissimae et Sanctae Ma
jeden
latinsky,
\Ia
Iaskš
k.y a-ému
Podmínkou
kz
tris Ecclesiae“. Uvésti paak jest jméno papeže,
skán111jich
bylo, druhý
aby \ěřicí
byly
p. přítomni
a v stavu milosti Boží. ned na to rozezvučely se jenž biskupa zmocnll, třeba byl již zemřel, pak se
„Attentís tac. & sacrae memoriaeeLeone
zvony, hudba papežskýcuvvojsk hrálaaa děla hři čte na
maal.a Po chvíli papež opět povstal a lidu po druhé Papa X 1.. . .“ ; je-lí biskup kardinálem, přidává se:
„F.miueutíssimo et Reverendíss. Dom. N.t ituli N. S.
žehnal
rukou,
nepronášeíe
však
žádných
slov.
Ne
sloužil- li papež sá mpoíntííik ální mšl, ale byl--11jí Rom. Ecclesiae Presbytero Cardinali N., Dei et Ap.
toliko přítomen („assistentia, v. t.), udílel a. )
Ukardinálů-b-ískupů
te se:etc.“
.Em.
.
. subuarbíkámíeh(v.
.
r.Vlncentio)t.)
oděn jsa pluvíálem a tiarou (na Nanebevstoupení Sedis
Páně a Nanebevzetí P. Marie), nebo pluvíálem a miseratione div-tina hujus Sanctaea crclesiae Epi
scopo N. (např. Praenestino) S. Rom
m. Eccl. Cardi
mítrou (na Zelenýpčatvrtžek).y
Slavnostního tohoto po— nali N.“ (na př. Vanutelli).V bulle výše uvedené
žehnání
z lošgiipa
1£0lní zabšriání
Říma sv.
již bylo ustanoveno, aby se pře a- ým p- ím četlo pa
neudéluje.
louží- || pontílíik
mš
Petra, ako papež Pius X. často již ulčínilmkdežto pežské breve, jimž biskupu se dostalo zmocnění
)(.ll snad nikdy, udaílí p. s pnl
nomocnýmí k tomu; ale nyní jest dov,olen0 že se breve čísti
odpustlky po„ íte míssauest'h Srvn. Moram,LLeCa nemuusi jen když se přečte formule „Attentls fa
pelle Pontiíície. Venezia 1841, Marani, Dizionario cultatibus" (dekr. kongregace odpustkové 30. červnna
840 a.24.15
), aby jsa
věřící
biskup
dioerudizione
Storíco-Ecclesiastica.
1840. udílí
p. zplnomocněn
od věděli,
papeže.že jak
již
..;5 Manual:
delle Cannon ze, cheVenezia
hanno luogo
nella Settimana Santa e nell' ottava di Pasqua al z uvedené formule vysvítá, jest podmínkou, aby
Vaticano. Roma, Olivieri, 1866. —

.

, které

věřící byli
řítomní
ampřiialisvátost
nejsv.
svátost
olt řni
a pornoillí
se za pokání
blaho apapeže,

uděluji ti, kdož od papeže' jsou zmocnění: .Slavne

a. ). udílenéod biskupů iliecesních a pre biskupa a církve. Dává-li biskup a p., neuděluje
látů s biskupskou pravomocí. Poněvadžpo toho dne požehnání a biskupských odpustku (v. t.)

po kázání, ktere se toho dne koná (homilie, sermo).
Plnomocné odpustky a. 1). může též biskup sám
získati. Dává-li biskup a. ). pod širým nebem,
mohou získati odpustk 1věríc1 př i t o m ni v oknech
okolostojících domů.
roce jubilejním (_v.t.) nelze
s plnoomocnými odpustky udíleti pro věřící
dne 3.7 ril762 palriarchům, primasům, arcibisku živé, ač důvodným se jeví mínění, že biskup může
pům, jakož1 i prelátům, majícím nad nějakým uze dáti je s plnomocnýmí odpustky pro mrtvé (I,“ lie
str. 180.1V. —Srvn. Panti calc
mím řádnou ravomoc biskupskou a usus ontítí mer.L1'.lurg 1
kalit (v t.), u ěiil zmocnění, když si je, byveezvo Rom. Appendix d. typíca Ratisbonae a Pustet.
měrně málo bylo těch, kteří osobné obdrželi a. ».
papežovo v imě, jali se papežové zmocnění dá
vati k tomu i díecesnim biskupům nebo dovolo
vali, aby osobnostemz rodu panovnických zvláštní
delegáti požehnání to udělili. _Papež Kleeement Xlll.
bullou „lnexhaustum lndulgentiarumthesaurum“ ze

1eni za biskupy
od ý.Apošiolské
vyžádají,
aby jmnebo preláty,
papeeožv
a. p. a stolice
pb'ío
mocné odpustky udíleli, a to diecesni biskupové
dvakráte v roce, zmínem pak preláti jednou v roce.
Biskupové diecesuí mají a. p. udíleti ua llod Boží
velikonoční a pá v jeden zvláštní den, který si
sami zvolí; den ten nemusí býtí jednou pro vždy
ustanoven, tak že y biskup nemohl jindy volití

jiný. (Ep/munici“ Li! 1896. 703), preláti oni
o některém svvátku, o němž maji dovoleno užívati
ontitikálii, ale všichni, ať biskupové, at preláti
jenom tehdy, když před tím samí sloužili pontííí
kální mši; není jím dovoleno bez zvláštního apošt.

zmocnění
dáti (asslstence
apošt. požehnání,
slavné
mši přítomni
pontííikbáylilní,-l_'i
v.jenom
t.), jako
to
činí papež. Ritu
us tohoto :: ). steanov ný zmíněnou
bullou Klementa XIII. jest skoro takový, jako u pa

peže. Diakon nezpívá

S 2682.
RL! C071
71gr.
olyglotta
N.
(ad
4),Dare/a
2720,27aniz/15711.Romae,
29
2931,13605
(ad 9.1 Marh'uuca,Manua12e bacr. Caeremoniarum,
ed. ll Rom
mae 1880, lib. Vl. c. XXVI. Bďhňnger,

,

Die Ablásse
Bibliotheca
544 Epitemeridex
canonica
etc. etc.
RomPaaderboru.
e1885 vo lerrarír,L

Liturg'cae, Romae81892,1896,1900,1905.—ll.Ap.

udílené od zmocněných kněží. — 1. Světským
kněžím při
dostává
zmocnění
od papeže
nej
častéi
poutí seřímské,
aby toho
duchovn
správcové
nvratu domů jednou ve své osadě a. ». udělili;
jestnse tu řidítí ustanovením, které se kněžím poout
nikům
aděje se ritem, který byl předepsán pů
vodně
nalézá se
v Rituálu
římském
tit. Vílí.prcoařeholníky
Kněz aoznámí
dříve
lldu, kdy
a. ).

udělí; v ustanov ený den pomodlí se oděn jsa super
pellicí a štolou predepsanou modlitbu „ mmpo

„Coníiteor“; biskup nebo tens et misericors
' . . .“ a vstoupiv na vrchní
zmíněný prelát oblečen jsa všemi mešními rouchy stupeň oltáře na stranu epištolní žehná obvyklým
(i rukavicemi) stoje na trůně svém zpívá bez
kněžsklým způsobem „Benedicat vos omdniŘodtens
mitry formule „Precibus et meritís . .(j'ak
Deus,
et Filius,
et Spiritus
a „indulgentian1. “ (ibid. jest však tato formule se
kněziater,
v jiném
případé,nna
př. osanctus
nějaké zvládbšy
tní
kratší než papežská, znít' ke konci „emendationem slavnosti či pobožnosti, dostalo toho zmocněním
\itae, erseverantíam in bonís operibus tríbuat. ..“),
se vždy přesně řídíti tím, co v hreskriptu papež
ském jest
— 2. (eh olníkům
a ob sebou
ržev mitru
(arcibiskupové— bez
ádů předepsáno.
dostalo se podobnéhoo
zmocnění mno
jako
před
arcibiskupskýk
t.,) ní, majíce
slo- » hých
vecch „Et bene íctío. “(ibrid) žehná trolřímkři biskupům a prelátům s biskupskou pravomocí, že
žem jako obyčejně. Potom prohlásí kanovník pres směji dvakráte v roce, a to jenv esvém vlast

byter assistens (v. t.) ne oprvní kanovník diakon
assistujicí latíns
ruhý kanovník diakon
assistujici v řeči lidu odpustk formuli: „Altentis
tacultatibus a Sanctissimo in hristo Patre ettDo
mino nostro, Domino N. dí\'ma providentía Papa N.
datis Reverendissimo Domino N. Dei et Aposto
licae Sedis gratia huius Sanctae N. Fcclesiae An

kmo,stele vyžádavšesi dřívepísemného
svolení díecesuillo biskupa, a.). splnomoc
nými odpustky udíleti, ale ne v ty dny, kd tak
činí biskup sám. Zvláštní výsadu maji karme i,táni

kteří dostali od BenediktaXlV. dovolení udíleti
a. ». ět) vř rát vroce, ale jen pro řeholníky
karmelitány, ne pro karmelitky ani členy karmelit
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ského bratrstva. (Srvn. Fima/e Romanian ed. Ra kiáte se opakuje. Potom se zpívá žalm 84.11 pře
ce-d
psané modlitby, delegovaný žehiiá polím a kropi
tísbonensís
Vl. post třpicam. ěho
Bzí/tnngcr,
Die Ab svěcenou vodou ke čtyřem stranám světovým.
lásse etc. Paderborn)
». pro řeholníky
“est uveden, jak výše řečeno, v Rituále římském. Diakon vyzve lid: Humillate vos ad apostolicam
Jesuitě, dominikáni a redemptoristé maji dovoleno
a delegovan' eudílí
p. jménem
pa
na konci svých missií udiletí a. p s plnomocnými benedictionem,
pežovy m.
ymnem
m“ a.ukončí
se úkon
Hr bk.
odpustky; žehnajice však lid, činí tak držíce v ruce tento. Srvn.HRz/ualz Rumanum lm.c.
apoštolšti praeláti viz prlaeá t.i
krucifix. — .
ro u_mírajici (Beiiedictío
administrátor
A
iostolica
iii ariículo
spo e'nvé., spred
plnomoc
apostolsyký praefekt viz čl.
nyml
od.pustky
Papežmortis)
Benedikt
nímž PaPe
plnomoc udileti toto požehnání toliko biskupům &
apoštolsykě prahy & jich knávštěva
víz čl. li
iiiiiiaapostolorumaasbl
upo
jenom
lik let zebývala
udělil
bullou na
„Pianěkol
Mater“
dne 5.propůjčována,
dub na 1747 bisku
apoštolské privilegium jest výsada osoobě ně
pum, kteří po nastoupení svého úřadu o to pooža
\?ké'
at“
mravni
uatífy5ickě,
od
Apošt.
stolice
daná.
iz
príVil
dají, plnomoc, po celou dobu svého bískupování
toto a. p. nejen udilcti, nýbrž i jiné světské i ře
apoštolštiprotonotíři v protonotáří apošt.
holní kněze k tomu subdelegovatí, a to dle počtu
apoštolský
Bůst
trval
u
Řeků
na
pamět
sv.
apo
duši v diecesi toliko, aby se všem umírajícím této štolů Petra a avla od pondělka po první neděli
svatodušnia
. červvna, a to se zřenim (jak
milosti dostatih mohlo; je-l-í toho třeba, může bi se di) ke Skut. dapost. i. 24 a H. 15. Někteří, jako
skup í vš
Knš zpovčdníky v diecesi plnomoci Aiigusti, soudí, že rý původci jeho byli monta
tou
z takto
zplnomocněný,
;. opatařitířc
pa uě udělil,
musí se
přesně řlditl aby
(i cototo
do nísté. Srvn. Kraaw, eal-Enc .l.
Apoštolský řád církevníklvizÁpoštolskě
řečíllturgitclkě)rítem předepsanýmcd Benedikta XIV,
jak uveden jest v Rítuálu římském, jinak by udě
leno vůbec nebylo. Toto a..;
ůže býti uděleno apošolu rozeslánív. divislo apostolorum.
tomu, ]. kdo jest iii „articulo mortis“ tkdykoll smrt
nazýva'í
se růžence
svě
hrozí, na př. v těžké nemoci, nebo kajícím odsou cenapoštolské
od papežerůžence
nebo kněze
o něho
zplnomocně
zencům k smrti); 'A.kdo
ojestv stavu milosti (tedy
od
má aspoň dokonalou lítost), pak se výslovně žá l'lélho,k nimž papežskě nebo apoštolskéi
ďo jejich
5nnbeo
(v. t.) tbyly přoijžojeny.ýtl
_Forma
může
dají dvě podmínky: ]. ab ústy, anebo aspoň býtiskylíbovol,ná
srdcem vzyval jmeno ježí — toojest odmínka
podstatná a závazná pro všecky u_mírajÍCi,jimž se jyizrurůženec sv. rigiyt), 10 neebou 15 desátcích.
oněvadž(v.tyto
jsouentných
odpustky
tohoto a. ;. dostává (conditio sine qua no
on, S. věcné
tt, odpustkyyapoštolské
mhoou věřící získatič
od
pustků nejen za modlitbu růžence, nýbrž za mnohé
Congr. lndulg. 22. Sept 1892), 2 aby nemocn'
smířenou za hříchy oddaně a ochotně z ruky oži jiné dobré skutky, nosi--li takový růženec při sobě,
i smrt p_řijal — výslovně nařizuje Benedikt XIV. anebo v ob dlí svém uctivě jej uschovává. Srvn.
(hoc enim praecipue opus in hujusmodi articulo
Bďrhnger Sch
ie Abilásse, ihr Wesen und Gebrauch.
constitutis i_mponimus et injuiigimus). — V'e dné a Paderborn,
Apo
oštolské (vlnasntně
pseudo- apoštolské) sbírky.
leže nemoci smí se
udílet i jen jednou,
enmocný získá plnomocnéa odpustky, tepr_\e když F0rmálním pramenem církevního práva prviiícli dob
smrt skutečně nastáiá. Uděliti se může každém u, křesťanských jsou vedle Píssma sv aživě dosud
vyjma nekající, vyobcovaně z církve a ty, kdož umí
tradice“
listy
papežůvutěšeně
a biskupův.
Teprve
když jenVněkteré
st.ol na
východě
rozvíjela
se
raíjí
hříchu
take sliby
řeholni
cí
mve
ať zjevném
se slavnými
at ssmrtelném,
jednoduchými
může činnostesynodální, prameny ty stávají se četnějšimi.
dle dovolení Pia X. (15.0.Oií 1 April. 1909)každý Avšak právě v té době lze v dějinách práva círk.
kněz řádně volaný k zaopatřování řeholnice toto stopovati týž zjev, s nímž potkáváme se také v práv
a 1). udlitětí. — V roce jubilejním plnomocně od

ních dějinách římských při Ieg__esregiae a ius civile

pustky a-ěhop. nejsou suspendovány. —-Sr\n. Ra: Paprianum (Holder,lnstit. d. rom.Rs, Freibuurg l883,
tolla dz' orazíam : pie opere etc. (au hvyd..) Roma & 10.), že mnohé zrtěchto pramenů jsou podvrženy,

ost a prozíravost biskupů po
vědiiice
il.
9. l1, Ablásse
str. 40 etc.
nn. “Pecháček
Marani, Dlzlo
1898. Bá"lzmviger,
]Dile
Zpo aniž toho hne
ri,o i. c. l'yerralrirl. c. Hůlka, Odpustky. Skat střehlai.Ačkolivaapdokrytyty,jež souborně apoštol 
skžmi
mipřikládají,
zveme, ani
apoštolů,
dupa/:, Past. bohosL- lV. Zvláštní způsob a-c-ho
jm
na si neprávem
ani od
7.dob
apoštol.ljicnliž
pocházejí, ba nejsou prost arilrůznýchnesprávností
uvádí
ještě římský
rituál (tit.l Vlll.
c. 31) pod n
zveiii:„Rítus
a)isolven
tbenedlcendí

věcných, příčiněných vlo kami bludaři'i, prece jsou

obrazem vír ,zvyků, mravů a právního života cír
populose
asgrotohoto Alposttolicaesedis
ndulto“ K udělení
a. p. může býti zplno kevního od .až do V.století, a proto lze je, s ji
mocnčn biskup nebo kněz. Obřady jsou následu
jící: V ustanovený den, obyčejně v neděli, budiž
lid v kázání poučen o přípravě na absoluci aa. ;. ,
zmocněný slouží mši „pro rcmissionc pcccatorum
(votiva solemnis sine Gloria cum uiiica oratíone
ct Credo), po níž se zpívají litanie ke Všem
msva
tým, čte se list pa pe _žsky, dlakon jmšěnem lidu

zpívá „Confiteor“, recitují se žalmlel

stým omezením, přičlstl k nejstarším pramenům
práva církevního. Mezi tyto apokryfní sbírky
': apoštolské učení, apoštolský řad církevní,
apoštolské konstituce a apoštolské kánonny. —
1. apoštolské učení. jm
měno 2 podvržených spisů:
Aičali) ubv ówósxa ci.-tom:.(doctrina

12 apos
081010

m) a Atóaoxalía nor ánoor. (ordinatio ecclesiastica
apostoloru m.) a) Dida ché je po smu sv Nov.
zákona nejstarším křesťanským literárním památ

verše a modlitbapředegsaná.
nic ž delegovaný
jměnem
papežovým ud lí lidupo
absoluci
ode všech níkem vůbec, byť i pocl_vrženým. Z něho čerpala
censur církevních, ustanoví různě tři dny, o nichž nejen didaskalía, nýbrž i konstituce apbšt. a konst.

per Clem entem, s ním ouvísí ugoc xuvovmóc viz
jest
zachovati
na příští od
ne ap. zákon), list Barnabášův, Pastýř Hermův, zkr tka
děli ohlásí
a. ;. půst,l_a
proli a(obyčejně)
pole a plnomocně
skoro všechny apokryfy prvních dob křesťanských,
pustky. Vdele
tentoovaný
stanovený
lid k sv. byt nedalo se určití, zda na př.-list Barnabášův a
přijímání,
slouž l_den
mš řísloupl
„pro quacumque

necessltate“ (ssavná votiva), po ní obleče bí
a
on ask.
Pastýř Hermův Pat
čerplánsz il.-d
Didaché, 1910
aiieb klo
nao
ramenty a opět se zpívají litanie ke Všem samým. ' (Burrian/man,
v nichž invokace .Ut fructus terrae dare etc.“ tři knáhledu, že po důkazech unkových, Zahnovýcshe,
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Schaffových aj. jest míti list Barnab. za závislý na o biskupech a jáhnech atd.., jak uvedeno v konstit.
Did
dachě). Didaché známa byla již nejstarším spiso a.p V závěrečné kap. (Vl. 18) doporučuji apoštolé
vatelům křesťanským. Eusebius vzpomína' ji ve svých tuto knihu jako katolickou k posilevvřěicích Kým
Dějinách církevmch (3, 25: uf AeroÚusvat ótóayaí),
předpisysapoštolské
není známo.
Stalo
ta
v pr vní sepsány
olovicí byly,
11 století
(dic jiných
Klement i.exandr ve Stromatech, napsaných krátce se
před r. 200 0
l. 20); ótóazil xvgrov óu't zo'w kolem r.sl270 po r. v Syrii aneb Palestině, kde
óóóera d::ooro/Zwvzor; Ět'řvcorr, jak zni jeji officieíní didaskalie hojně užíváno a kde táž církevní discí
název, znal sv. Athanáš (ep. fest.t39.). sv. jc ornym plina na začátku lll. stol. panovala, jak ji didaskalie
o áv
Původnní řeck'
c nezachoval, jen
a jiní jako příručku katechumenů v mnohých obcích
křesťanských Až do
1873 však známost o ni syrský překlad o 26 kapitolách, jejž vydal Lagardé
v Likps \\ 1854. Text dida sak lie otlán s textem
nepřesahovalaakusých
zpráv
spisovatelů
křesťanských
d. poklá
ánazmíněných
za ztraccnu.
'léhož prvních 6 knih apošt. konstitucí a přídavky těchto
roku obje\il ji Philotheus Bryennios (potomní me vytištěny drobně-jším písmem. Důkladné pojednani
didaskalií 189128.
podávtá FunkvAvp.ost
Konstitutionen,
tro olitaenikomedský) v kodexu jerusalemskémz r. oRottenbur
násl. Dochovanéjejí
pře
10,kt5% erý chován
byl v patriarchálním
klášteře
jlelusaletmském
v Cařiíradč,
& r. 1883 ji uveřejnil.
Obsahem 4. v prvních 6 kap. jest mravní naučení žlady ara ské a ethiopskě jsou valně porušeny.
autor
didaskalie
dobřeC.znal ]a používal
dídaché,
na0 to
správně
poukázal
(DíeA
bhán
katechumenům
v obvykle
u startýcháformě
dvojí
cestě života a smrti
:srvnapošt.
á:d duaeo viae).
der s .r. mky
Ditíaskalia
vorotldedidaskalie
er iad hce,podává
Mii
un—
chen 1848).
lat. řekladu
Ostatních 10 kap. je jakysi rituál, jednající o udílení gigkeit
Hauler v Lípslku 1900. ( rvn. ur/er, Nomenclator
křtu,
postu,
apošt.zkoumání
meešnní liturgii
(cožu est
mavější
částí/I.,)
apoštolů,
itclůnejzaji
a pro liter. str. 10. násl., Schneider, DicL chre von den
roků, otom, ak obec křesťanská má se chovati
Kirchenrechtstjčíelien
2. \'.syd,
. ..44 násl., Grosz,
des -Rs str.
33.nástl.,.8dgm121ar,Lehr
k pocestným řestanúm, o prvotinách, oběti, bi Lehrbuch
skupech a jáhnech a o snášení protivenstvi. Dobu buch des k. K.-Rs., s.tr 105, Bardm/rm/er, který
sepsání této sice nepravé, n výš však poučné
jednotlivých spisech )těch žap
edná oštoldskýř
v Patrolďšž
sbírky a. u., kladou Bryenn os, l-líamack, Holzmann No roku1,894strm.23|
a jiní do let 120—160 po
., většína však bada církevní (Constitutiones) per Clemenotemet eccle
tel_ů, zejména Funk. Cornelly, Bickell, Zahn, Schatí siastici Apostolorum canon es _ (u' óíarayfn' ar' ótá
“ rdi, a zdá se, že právem, že byla sepsána KMjpevro; xai zav ove; čzxinarao-zmoi nav a íwr
ánoozózwv)jest
jedním
z četn
méně
po
v .vstol. fo K.r C. Munchen, který obšírně i dů dařených
apokryfu,
které
pojn'ych,
se va\šak
prvních
dobách
kladně ot zkou
(Zeitschrift
kath.
Theologie
1886tou
str.se6zabývall
.
,dokazuje, fiirže
(!.
cirkve
k jménu
KRS,
GieszenKiementovu.ř
1843, l.p ilBickeli
,1.07 (Geschichte
nás| .)a po
vznikla spíše před, než po 7Ul.roce po Kr. a sice dcs
v jerusalem,ě poněvadž návod její k vyučování ka
němLips
Laigarde (Relíq7uiae
"gurisr leccl.
et
nsl)
nalezligr.jejVindobonac
v četných
techumenů
zcela odfovídá
onomu, jehož
těchto rukopisech řeckých,arabských a ethiopských, a s pře
dobách v Jerusalem
bylo uživáno.
jakkoliv rozsa
hem nepatrna (jest as velikosti listu ku Galatským), kladem, jakoži později přidaným úvodem (proslov
jestp řece . pro důležitý obsah svůj nesmírné 12 apoštolu k synům a dcerám křesťanským) ]Cj uve
.1691.
O omtextu
r přeložil jej
daid
ach i|osb
literární,
právni ceny, Ludoiír
řejnillí. 7.
ethiopského
prvně
nebot
jestarchaeologickě,
líčem k mnodogmatické
záhadě istarokřesfan
ských dějin v těchto oboreech. To, jakož i vysoké nesporno, že tento jest výtahem z dikdachěa véěássti
stáří a prostý sloh bylo příčinou, ze často byla druhé že použito i pramenů jiných, jako listu Bar
d. tiskem vydávána a kritick rozbírána. V té nabášova, anonymní xawotáat: wE- xlqgov ze |||.
příčině nutno se zmíniti o Zašnovi 'Forschungen století aj. Vlasti a r'. jest E ypt, kde veliké po
zur Geschichte des neutestamentl. Kanons u. d.
žíval
autority
asi ke
šil 4stol.p)byl
složen.
Obsahem
prvéa části
a. konci
-u (1—
jsou
pra
altkirchl. Literatur; Erlangeen 1884;
ásl.), vidla a napomenutí k mravností,4 vkládaná v ústa
Krawutzkkém
(beU
sogen.
Theolog. Quartalschriflt,
Tiibin
nengnZvólíapostell7ehnre,
1884 str.
n.), apoštolů (na př. 'Ioávqg mn.
V sam
mostatné části
Ehrhardovi (Die altchristl. Literatur etc. ||. 37.7.násl
ch-u
ně
jsou
žprávni
nařízení
o
volbě
biskupů,
usta
novení kně
lektorův & jáhnů, předpisy o jejich
Frýburk 1900),
unkovi Ttib.
(Zur lApostellelne
etc. vlastnostech a povinnostech atd. jako sloužila
Theolog.
Quartaischriít,
887), Harnackmi,
Kru
nigerovi (Geschichte der altchristl. Literatur ;, 7. rvní část a. ř-u za ředlohu knize 7 ap. konsti
Frýburk 1895), Schlechtovi (Doctrína Xll apostolor. tuci, tak byla část druhá také předlohou knihy 8.
těchže konstitucí Za pramen druhé části a. ř-u,
Apoštolské aučení
katolické textu
církve,
Frý
burkl
. v liturgii
kpůvodniho
s něm.
z něho, pokládají
se ca
lta spíše
XX za
ex excerpta
constitutionibus
apostolo—
překladem poridil ne 'prve Wiinsche v Li sku již aneb
.
současně
Hílgcnfeld. Zviášt bohata rum, která kard. Pitra ve své lurls eccl. Grae
kritickými spoznámkami jsou \ydáni Harnackovo, corum historia etc. (Romae 1864) uveřejnil. jedno
Schafí ovo a Funkovo. — O autoor vi nelze m po tlivě části a.
vě tak jako a.p konstitucí,
věděti, než že žil v 5 rii aneb Palestině v Cdobě objevují se zhusta v rukopisech jako samostatná
5\ rchu uvedené. jsou v ak i badatelé, kteří poklá
dají d za dílo zcela podvržené, nebotpprý není pojednání
(Archiv fitra |gotřebují
Xlleštěs.tr bližšíhoászkoumáni.
192. nás l.) Vedle
myslitelno, aby až na konec XIX. století spis ten llilgenfelda a jiných jest a. r". totožn'
aokryfern
zůstal nepovšimnut, když bibliotheka, kde nalezen, (Hieronym. de \'iris illustr. c. 1), ktery jest parafrasí
nechová vícenenž 6
exů. Zmínka, kterou činí didachě(
či. didach
ně) a jejž Otcové asspiso
o ni starokřesfanští spisovatelé &Otcové, týká p
vatelé křessfanští po hlavnim obsahu zvali Duuae
"O

via e, či judiccium s. Pct rí. Obšírně pojednává

se didaskalie.
Důvoddtětód
y tytoomn
jsounij'áVČ
takkDruhým
mělkév,
jako
málo je zastánců
ynk. — b)
spisem, r0\něž a-ým u-im zvan , jest ótóaaxalía o těchto apokryfech A. Ktrawutzkyáv Theolog. dQuar
talschrift,
1882, LXlV.s r.9.35
sI. (eUberd
alt
Unterrichtsbuch,tdie
zweiWe
od d . Ent
t
zwy a_noaróiwv, která valně rozšířena tvoří první christl.
díl ap. konstitucí. je to sbirka církevních nařízení
ve formě souvislých řeči, jež prý na sněmu jeru scheidung des Pctrus); Harnaek: DleeQuellen xdcr
sogenan. rozbor),
apost. Kirchenordnung
1886 (tex
salemskěm apoštolé měli. Didaktický obsah její kritický
O. anrdehewer, etc.
Patrologie
25n
záleží z napomínáni k mravněmu životu, jedná se Funk (D. apost. Konstitutionen, Rottenburg 1891
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Buch der apost. Konstitutíonen etc. 1894 přepracováním starších pramenů, dobře můžeme
si vysvětliti
podobu,
ano i věcnéodmí
od
:?ačslánck
XVL
198
n5)a apošt. Ksynody
a. r'—u poryk
přičísti
lze\ Hist.
také ]ahrb
9 kánonů
dom
nihy 8.odchylnou
od ostatních,
a nepotřebujeme
antíochíjské, které Bickell v Punighovskě knihovně tati obecnou dorrrrrčnku jednnoného puvodu teto
kompilace.
e obě prvnr části interpolace dida
v řeckém
originálu(Gesch
nalezl daesveÍKRsm
m_dile
s pře skalie a zpracování didaché jsou prací jednoho
kladem
uveřejnil
|.
35—44,
piilohal.—lll). Pocházejí snad z konce 1 .stol. -— autora, o tom dnes není s_poru (důvod víz u Bar
denhewera str. 29.); než i z jednotlivych narážek,
58.

3.
apoštolské
konstituce
(Constitutiones
aposto formálnírh .r věcných parallel l7.e usuzovali na
lorum,
ar' óramyai
Či 13mm
551;
"Bv č.ú-mor).n.v)

právoccírkevní prvních dob křesťanských nejdůle
téhož počátkem
redaktora celku,
který kompilace
asi v Syríl se
nebpod)
Pa_le_
V. stoleti
žitčjšimi z apokryíů apoštolsk' ch sou a. k. je to stině
snůška \šelro toho, co o křes anskčm životě prv K práci nepudily ho ani dogmatické, ani „církevně
nich 4 století \íme a _jež dle ram enů či předloh, hierarchické tendence“, nýbrž jen, jak se z,dá r'a
dost,
kterou
z
toho
míč,
že
starokřestanské
doku
jichž autor užíval, není ednotného charakteru. L'če—
nýms ohem poučuje n s sběratel a- c'h k--í olitur menty mohl přepracovati. Dřívější domněnka, že
gických právních a disci linárních predpisech prv
k. vznikly vžepolovici
IV.(z.
století,
iežttoopírala
se
ních dob křesťanských.
r_ameny a- ých Ř—Íjsou ze ao domněnku,
Epifanius
403) dílo
znal a ho
lll. stol., a pod různými jmény kolujíce, v Syrii pře
pracovány
rozmnoženy a vlistů
nynějsv.
r celek
sebrán)
yly snad a interpolatorcm
gnc e,Mu.č
kterýžto interpolátor_ sektě apoilirraristů náležel.
V nynější podobě svě jsoua. & sbirka Sk níh ve formě
encykl. listův apoštolských všem věřícím. Knihy ty
vznikly ze 3 starších spisů. které i co do formy a
obsahu jsou v a-ých k-ích patrny. Základem _prvního
a největšího dilu a-ých k—í,jennž čítá 6 knih, je citáty

z Písma sv. upravená a interpolovaná ólóaozalía
nur (ř.:roovo'lan',t. j. katolické

učení 12 apoštolů a

svatých učedsrrikůnašeho _Vykupitele (víz apoštol.
učení). mrpavnipředpisy. hy
(maizirrtzzbv)jsou
vše
obecne
V knize2
.jedná se o vlast
nostech a povinnostech klcru, ve 3.0 vdovách,
křtu a ordinaci. na 4.0 sirotcích a chudinstvl.
Kniha 5. jedná o mučednictch a slavení svátkův a
připojeno poučení o postu. Vk nize 6. jedná se
o kacířich, a naučením, které dávají apoštolé na
sněmu shromáždění, se vyvrací nepravá nauka ka
cířůva dává se instrukce nástupcům apoštolů; násle
duje srovnání křesťanství s mojžíšovským zákone
Vše předkládá se jako učení apoštolské didakti
ckým tónem a na konci příčiňuje se napomenutí, aby
všichni slovo Boží přijali a jeho se drželi. Rovněž
díl druhý a-ých Á-í, či kniha 7., není samostatný,
nýbrž v prvé části je rozšířením a paraf_rasí nej
starš. apoštol. apokryfu, zvančho ózóapj law dwůcxa
mtólmv viz učení ::.pošt), a v části druhé, od
kap. 33.—4 ., jež obsahuje návod k vyučování kate
chumenů, udílení křtu a formuláře liturgických mo
dliteb atd., složen jest ze starších, méně známých

používal, vžšvrácena
je ankem,
ktery
že
pifcaniaivztahují
na
didaskalii,
a ni
Sryrie
je se
vlastí
a-ýchdokázal,
k-i, tom_u
svědčí \edle jircrýchužívaná zde syrská jména mě
síců, modlitba za biskupa antíochijského, okolnost,
_že nejčastějic s aa-ými k-emi ve sbírkách syrských
se potkávám
těšilydse
spočátku
veliké vážnosti.cirkvi
Kdyžvýchodní
však během
dob
bltrdaři valně byly porušeny, zavrhl je sněnr trullský
(c. 2.).doNaXVI.stoletr
západě bylš ypokládány
\'žd my.
za apokryfy
aaaž
y skoro nezn
Tak zv
gelasianské dekrettály_ de recipiendis et non recip.
libris pra\:í
qui appeliatur
Canones
lorum,
apocrylíbheur,
sB.yt.'
i nebyly tím,
zač seaposto
vydá
vají, nelze 'e přec zváti falsitikáty v řisněm slova
smyslu. Při ládaly si sice původ apo tolský, nikoli
však s úmyslem klamati, nýhrž aby tinr byl vyjádřen

vysokývěk zásad anařizení, ježob sahují Jednotlivé
díly a- 'ch .t-i jako samostatné spisy se v rukopis ch

velmi asto vyskytují (1892yagwjuárwv,negi lergozowór
Mr 'I-mohízmr vydáno Lagardenr v Reliquíae juris,
nsgi pvc-nm;; lame/a; Vyd. Pitt“ ua ]. V.). Vedle ve

dených děl (viz níže podč .4. ap. kánony), Vnichž
a. : spooelčnč 3 kánony otištěny, jsou také samo
statně vydány. Zmínky zasluhuje zejména kritické
vydání Lagardovo .1862 v Londýně a Lípště, jež
p_řekvzalPitra do__
své _luris eccl. Graecorum histor la.
akevíMžpovč
t..nlSOQ
,uBrunse
Korrst
apot
Berlín 1839,t
Funka, nNell-sena(1853)

a jinde jsou otištěnny. -—4. Apošttolskě kánony

tvoří 47.
onstituci historiků
apoštol
ských.
je ktapistoluosmé
5(dle nčktknihy
terých právních
84, ano jen076) kratších, vírnperativnim slohu sně
součástí.
Podstatně dílodtře
ob_ou
těchto
dílů8.,a-ých
lz-í movních kánonů,
liší se nejcennější
í, t.j.
kniha
a to jak
' pramenů sneserrých,
formou, tak obsa hem (zejmena mešní liturgii c. 6
právních
pravidel,
jichž
původ
klade
se
do za
až 15), který nezáleží ani z poučovávni dogmati
átku V. stoleti
jejich
jsou __Pinsmo
apošt.Pramenem
(slovně vzat
odtudk
n,l S\..,
2,
ckého, ani neobsahuje předpisů mravních, nýbrž konstituce
,.2
79, mnohepeak jen obrazně), onkánony
je vylíčením posvátných úkonu mše sv., formulářů

pro jednotlivá svěcení, ritu hodinek a j. v. (tá

podium), jak je má biskup konati a co _při nich nesjstzaoršíchsněmů, zejmena antiochíjske'ho z r. 341
mluviti, asi tak, jako je to v dnešním římskčm h.?
'akož i celá církevní praxe pr\ nich 4 stol. Prvních,

rituálu, missálu a pontifikáln. Kdežto ostatni knihy drrrhd) za starší pokládanýcin 50 kárrortů apošt.
řevzali z apošt. konstitucr Dionysius Exiguus a
m_ajíponejvíce
encyklických
do Foannes Scholasticus (tento všech 85), zařadili je
pisův & ošto 1., podobu
má tato delších
kniha podóbu
rotokolu
do svych rá\ ních sbírek, a tím dostalo se jim roz
sboru z vkonodárného,
kde jeden
apošto
dru šíření a v žnosti. Nadepsány jsou: regulae eccle
hém
zákony, zejména
svěcení
se po
týkající,
s:lovy čtvaráaaoyat(cc. 4—5, 16—31, 42—45), a odtud síasticae sanctorum apostolorum prolatae per Cle
irspolečne jméno všech knih órazágu; urw dn. Dle mentem ecclesiae rom. pontifícem (xavo'regšleq
Funka skládá se tato 8. kniha a-ých lt-i ze 3 části, aun'mzoi nov áyíwv aaaoro'lwt) úsudek obou sběra

zníchž první jedná o clrarismatech, druhá obsa

telů \šak vDpříčině
těchto že
kánonů
se
rozchází.
on srusapoštolskosti
výslovně praví,
mnozí
o apoštolském původu jejich pochybuji, a proto na
zývvá je: amnoes, qui drcuntur apostolorum, čímž
dostatečně vyjádřen jejich apokryfní charakter
o němž nikdy v církvi západní se nepochybovalo.
_lan Scholastik pravi o nich: svatí a oštolé Páně
aeg: také
zagtayátwr
a jlipe
edosud neznámé
snad
apokryf
estamentum
Domini. prameny,
Předpo skrze Klementa 85 kánonuí.vydal
oto přesvěd
kládáme-li, že všechny 3 díly a-ých k-í vznikly čení církve východní o apoštol. původu jejich vy
huje nařízení o svěcenní a třetí různá nařízení, na
př. o počtu biskupů při svěcení biskupském, 0 po
vinnostech spojenyých s 'e notlivýmí svěccnrmí,
svátcích atd. Kap.47. této knihy obsahuje 85apooš.
kánonů. Pramenem této knihy je spis Hippolytuv
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Die apost. eKonstitutionen,
Das
jádřeno
kánonu římském
2. (c. 4. D. 9“
r.ap Konstit. RottenburĚas18981;
.
,
8. Buch
_16.),jakonazasněmu
se za trulllském
Gel sia nav sněmu

'ich nepravost prohlášena (liber canonum apos o
orum apocryphus, 5 64. c. 3. D. 1..5) Než rozší
řením sbírky Dionysiovy vešly i na západě ve
větší známost, ano i za závazné prohlášeny, jak

der apostolischen Konstit. u andere verwandt. Schr.
vHistor. b. 1895.56.1. násl., ?. W. Birki, Gesch.

d. KRs. 1 3str. 107nás|; P. d: Lagarde, Reliquiae
jurís eccl. antiq. 1856; ldem, Constit. apostol. 1862;

Fin./líp: K.-.R 4, 3—l2;
to
aAAlexander
na potv..zuje
sněmu nm.Lev
r. lV.
1063(c.(c. 6. D. 2.0)
32.).A
když přešlII. nsá

Sklad/2, Quellen etc. a'267
apoštolská Signatura viz Signaturra apoošt.
i do dekretu Gratiánova a odtud i do dckrctále
Apoštolské skutky, dějepisná kniha Nového 7.á
*?
Řehořových
(na
př.
kánion
ail—c.
X.
lll.
kona,
která
vyliěuje
založení
a rozšíření církve
uplatnily se mno
záp,adě tak že
skrze apoštoly, zvláště skrze sv. Petra a Pavla,
i sněmjentrident
se jilch
dzovlolával(sess.
XXV.
c. |. de vkládajic také různé zpráv o jiných věrozvěstcch,
ref.).
málo těc
to kánonův
obsahuje
všeobecně
kteří
působilitěp
v isté
osti ví,
na apoštolech,
jáhne
no
ovi závis
a Filip
o Barna ako
předpisy,
týkající
všechvolby,
křesťanů,
převážná
věta o
ma týká se
k,lerusejeho
ordinace,
mravů
úředních ovinností, zejména však křtu, mše sv., Markoví a Apolloví V nejstarších památkách
řisluhov ní sv. svátostmi, synod atd. —ó tom, kdo ckých slovou noášst; dnooaro'ztov(Skutky apoštolsltě,
Nl
v
kod.
B,
D),
neb
pouze
ugúčetc
(Sku
utky, v od.
byl sběratelem, po případě autorem a. k-ů,c
ruzneho jsou stáří, nelze nic pověděli; snad by to
Sinajském,
někdy i u neb
Origena), svapostolorum.
latinských pak
Actapostolorum
onen neznámý apolllnarlslta, který interp010vai na
or a pra ost. Autorem Apošt. skutků
koncikonstituce
lV. stoleti apoš
listysv
áce mezi
Mučednika
a se jest týž svatopisec, vkterý napsal třetí evan elium
bral
oiské. sou
nimi kánony,
jež potud apoštolskými lze zváli, že obsah jejich kánonickě, loliž sv. Lukáš, průvodce sv. avla.
Patrno to s jistotou skoro rozhodnou již z dů
je skoro totožný se spisy _apoštolskymi,t_1_ajměpa 
styřskými
Pavlovými,
jiné jsoujim
blízké, což listy
svědčí
zajisté o aznačném
jeích velmi
stáří. voldů vnlitrních. Autor totiž8a) vypravuje
,10—
20, 5—115;
21, 1—
kod. l) také
v
27—28)v
rvní osobě1
Mnohé maji zase ráz doby sněmu nicejs ěho, jako (díle6
c. 62. contrra negatores c. 27. o ceelíbátu, c.
čísla množného; |tak dává najevo, že provázel
o svátcích velikonočních, c. 35. o metropolitech sv. Pavla na druhé cestě jeho 1 lroady do Filipp,

atd. Některé
jsou ještě biskupů.
mladší, jlako
kánony
proti
sitnonií apak
násilnostem
y pamatují
na lupíčskon synodu efesskou a jsou dokladem
takových mravních nedostatků v kieru, jakých v do
bách pronásledováni neb lo. Nejdůležitě' sim zla. a.
e.85, obsahujíci tehdej í kánon knih ísma sv.,
ltenímž počítá také oba listy Klementovy a konsti
tuce apoštolské, vynechává však zjevení sv. jana.
Pa trn
mo, že kánon en pochází z dob, kdyaapoka—
lypse netěšila se více úctě knihy apoštolské, s čímž
potkáváme se teprve v dobách o zavržení chili

na třetí cestě z ilipp do jerusalema a potom
z Caesareje do íma, a nejen provázel, nýbrž
id(alespoň
v Macedonii)Zspolupůsóbil,
jakož zřejmě
div
16,10a
1.
ducuPavlovýchvšak

nelze tu myslíti právem nauMarka neb Barnabáše,
nebot' ti neprovázeli ho na druhé cestě jeho (15,
4,1) ani na Timothea, Sopatra, Aristarcha,
Sekunda, Gaia, Tychika neb Troíima, nebot“ ty
všecky odlišuje autor ve 20, 2—6 výslovně od těch,

které (16,
zahrnuuŠe
náměstkou
„"my,
aniPavlovi
na Silua neb
5když
mluví pouzee
t)o
Sí
lovi
—29
10)n bo
PavloviS,i
A prroto také sv. (_Zyrill erusalem.,
eho ř l-Irasta,6nebo
Naziánský, Chrysostom a jiní o ní zmínky nečiní. lovi a 'limothzeovi (l7,14.415; 18, 5.), neužívá první
toho a,trno
a-ých k-ů teprve počát osoby čísla množ. nýbrž třetí, podobně jako ani
kem V. století mohl býti sehrán, byl'ímenší jejich tehdy, kdvž v pravuje pouze o Erastovi a Timo

asmu.

sbírky již dříve naarůzných mistechlsdě ánny byly
Většímu stáří jednotlivých a- ých k--ůl.lnasvědčujítaké
jejich svrchu uvedene prameny; ba není vyloučcna
možnost. že ůchvaiy zmíněných synod, které ktyjí
se s t a.. byly z těchto vzaty, a ne naopak,j
obvčejně se tvrdí. Auttoři a-ýc'h k-ů, kteří vkládali
v ústa apoštolův ustanovení biskupská, úchvaly sně
movní a církevní praxí sv doby, chtíce tím do
dati jim větší váhy, dopouštěli se podvodu chrono
lo ického a formálního, nikoli však věcného, neboť,
ja z dějin patrno, vyjadřují k. a. celkem věrně
disciplinu doby, již se připisují. K. a. pravidelně
připojovány k prvním vydáním Dekretu a Corpusu,
jinak
vždy ss.
s konstitucemi
prvně vyudáványskoro
luriiancm: Constit
Apostolorum apošt.,
v Be
nátkách 1563, ehož vydání přijali Labbe a Mansi
ve sbírce konc. l. \'ový preeklad s bohatým kommen
tářem upravil Cotelier, Paříž 16.24 Také v Gallan
dové bibl. Pp. t. 111.jsou otištěny a rovněž v La
gardově Relpíquiae jurís eccl. Lipsko 1856, který

vydal různě jejichleex.ly
oto v Pitrově Juris
ecc1.Graecorum monumentarrlo ma 18 av
cueil de traveaux relatits a la phiiolog. et archaeo
log. vol Vl. Parisl
od U. Bouriauta (Les canons
apostolíques). Německýpřekladod Boxleraermp

enské biblioth ecc otců církevních 14.87 Samo
statně otištěn jsou ve sbírkách sněmovních Har
du' no.věl a ansihol., v Hefelově Konziiiengesch.
l. 791 násl atd. (Srvn. Drzý, Neue Untersuchungen
liber die Konstit. u. Kanonees der Apos te,1 Tiibinn
gen 1832, Hefele, Konziliengesch. [. 791 násl., Punk,

theovi (lŠ, 22Š,atfnedíme nic o tom, že na druhé
cestě Erastus nebyl s Pavlem a že Silas byl by
užil ].myslili
os. ěís.právem,
množ. již
od 15,“46.
ani na Tita
nelze
nebo
bylAle
s Pavlem
dle

.,2

tké naasněmě arl;oštolském byl b

tledy
jakoceeautor
užil 1.seosoby
ěls. sv.
množ.
jíž vodlGal.
,aě-lí
s,ta noíž
zmiňuje
Pavel
1271.,toložna jgsí s cestou jeho ke sněmu apoštol.,
jak se myslí skoro obecně, a ne snad totožna s ce
stou onou, o které jest řeč v 11,30. a 12, 25.,
sotva správně soudí Belser;7 v tomto .__případěayl
by na
všakněho
kužil nehodi
1. os. čís.tmn
jeěštna riv.e
Mimo
to
seo, co jde
'evo ze
16,
17—20,5., že muž autor řišed sPavlem na druhé
cestě jeho do Filipp, ne el s ním dále,n nýbrž zů
stal ve Filippech a vůbec v Makedonii až dot
' dy se sv. Pavel vracel ze své cesty třetí.

Nebotdle2.Kor

13;7,..6713-8,.6

23;

12,18 Titus tou dobou diel dilem u Pavla v Efesu,
díletn vyřizoval některá poselství od Pavla Korint
'm a z Korintu Pavlovi. \ezbývvá tedy, nežli
abychom autorem alespoň oněch perikop svrchu
udaných, ve kterých \ypravuje v první os. č. mno
o.ž,
nerozuměli leč jedině sv Lukášee, a to lítn spíše,
poněvadž hledíc k některým technickým výrazům
lékařským (zat?wnsw 28,3;5107;
mzi dvoeyzsgt'w
amqo'ycvog28, 8), jiccžh užívá, lze souditl, že autor
nbyl bylllékařem,
dle Kolos.
4, 14. iod
tečně
Uznávájímž
se toLukáš
nyní skoro
všeobecně,
ratíonalistů, aě někteří z nich, jako Holtzmann,
Spitta, Soden, Soltau, Knopí, sepsání celého spisu
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l. stol. sp_is ten byl znám nejen jin), nýbrž i křee
Lukášovi
upírají.
b) ty
perikopy,s v"nichž
autor mluví
v 1.0—Avšak
sobě čís.
množ.,
ak stanům různých těch krajů, do nichž zaslali spisy

úzce s ostatnímsí částmi Apoštolskýchsskuttků své. Tak list k Diognetoví 3 naráží na Sk t
5, 11 na Skut. 7,
'ak co do věcí aúčelu, tak v příčině jazykové 17, 24. 26., list Barnabášův
avv,9 4. 5. na Skut. 7, 51., sv. Polykarp,
slohově, že tvořísnimi patrně spis jednotný,

Skut. 2, 24.
.
ác Sm ru. 3na
jenž předpokládá autora jednoho a téhož. (Vlz
Skut.1,l na]
Klade/“mami, Vindíciae lucanae, Góttingen 1866, Filipp.
Magnes.
_kut.35. b Taktéž
Ke
LLa Kor.
2nna 5 uatt20,
s. nití-63,21 amack, Lucas, der Arzt, Leipzig,s . men
19—GO.)Namítají--li proti tomu, že vyskytují se já
()
starobtylosti
Ap.
skutků
svědčí
někteří bludaří
kési nesrovnalosti mezi oněmi perikopami a ostat
ll.
stol.
tím,
že
je
z
příčin
tdogmatických
zavrhují
ními částmi Apošt.s skutků, pra více, že v oněch a tak ukazují, že jíní
obě uznávali. Byli
to Marcion, Ebioníte, everiánl, Manichejští autor
perikopcách
vypravování
než v čifstech
ostatn h žejestv 21,
Omluví živější
se o Agaboví
(výra spisu Testamen tuum Benjamini. c) Výsllovně jme
nují Lukáše spisovatelem Apošt. skutků mimo pra
zem
rig,řeěi,
nějaký)
tak, jakobyse dosud
nebyllo
něm
bývalo
ač připomíná
jiža take'
11,o28..
že se v nich v skýtá nepoměrně mnoho (as 111)
výrazův ojedln lých, nepovažuji, atjiž nahodile, aí
jejun.10.Mlgne
9661?De praescr. 22, 23. M. 2,
vpředpojatosti,
žeani,
jestkdyž
zcelavypravuje
přirozeno,o ahšo
,De baptís. c.210), Klement5 Alex. (Adumbr.
vě živěji 51 počin
v cech,
in 1. ep. Petr. M.9, 7132.Strom 583),i Origenes
kterých sám zažil byv jim přítomen, než když
(C. Celsum(26
6, 11.“Mi1. 605)a
13083),
Konst ituce
ap o
pravuje () věcech, jímž přítomen neby,l aniž si vyší štolskě
pozdější
sv. Otcově
a spisovatelé církevní vůbec, jmenovitě též Euse—
vee27, 2.0 Aristarchovi, oněm mluvil již nejen
že podobně
vyjadřuje
se také bius,
který nejen
opět aopět
auto
vmají,
19,19.,
nýbrž i jako
ve o AĚabpviásti
to nerozlučně
rem jejich
(na Lukáše
E. jmenuje
3,
.20,
2 , nýbrž
souvisle s perikopou 20, 5 a „další, ve které autor i veškeré tradici l'o tě věcí dává výraz tim, že je
uživ osoby první; ba přehlížejí ito, že nepo čítá ke spisům od oěátku souhlasně uznaným.
měrný počet výrazův ojedinělých vyskytuje se jejich souhlas jest zajisté velmi důležitý, ano roz
pouze v kap.
de jich jest sice 69, ale zcela hodný; nebof uváží-li se, že lukáš jsa připomínán
v Nmém zákoně pouze třikrát, byl osobou z knih
přirozeněl,
am) po
nutně,
poněvadž
kapitolalodí,
ta vyp
p-ra biblických málo známou, nelze zajisté než uznati,
vujíc
o plaavbě
moři
a o ztroskotání
nemá
v celém spise místa parallelního, tak že autor, že onen souhlas nepovstal pouhou dohádkou, aniž
chtěje o tom psátí, musil nutně o nových pojmech kterým způsobem jiným, leč jediné na základě ta
užití nových výrazů, jichž dříve neužil, na priklad koveho podání bezpečného. které se zakládalo na
(bun-_
na, dwoqtůal_ucív,ánoég'inuw,xůyaaj. Nelze tedy spolehlivých svědcich bezprostředních. Zcela ne
z oněch námitek dovozovati pranic proti jednot
proto $_kut.apo.št
rationaliste Ukazmali
upírali a upírají
Luká
nosti Apošt. skutkův, ato lrm é,ně poněvadž ná právem
ovi autorství
sice a pokud
mitky ty ztrácejí se úplně proti důvodům, jež svědčí
protaíDpravosti jejich na nespráv
týká,
ukazutg'ía na odpor mezi Apošt. skutky a
nosti
dějepisu
pro jich jednotnost. jsou—
-lí však Ap. skutky spi se
sem jednotným, pocháze ícím od autora jednoho, mezi listy Pavlovými, jakož i na to, že sv. Pavel
jest na jevč, že ten Lukáš, který, jak ukázáno, na nezmiňuje se o Lukášovi ani v listech k Thessa
psal ony perikopy, v nichž vypravuje v 1. 05. čiIS. lonickym ake Korintským, jež psal dílem na druhé,
množ., jest také autorem ostatních částí spisu toho dílem na třetí cestě své, tedy prý v době, kdy
a tedy autorem celých Skutkův
byl \\ Pavla
onen autor,
jenžani
v perikopách
svrchu
tak, patrno c) též z poměru,a ve kterém jsou udaných
vypravuje
vl. os..
v listěk Filipp

ke tře tímu evangeliu kánopíckémuJejichautor

totiž, jenž, jak řečeno, označuue se v udaných pe
rlkopách jako prů\odcc sv. avla na jeho cestě
druhě
ítřeti
a na jeho
prohlašuje
hned na
počátku,
ze jižpla\hě
napsal do
spisŘíma,
o toom,c
ežiš
počal činiti, t.j. spis evangelní; Skutkyaaošotolské
pak samy jsou nejen věnovány témuž heolilovi,
jemuž věnováno jest evangelium. nýbrž i psány
touž mluvou a týmž slohem, jako třetí evangelium,
a počínají právě tam, kde ono evangelium se končí,
s týmž důrazem učí, že v Kristu lze dojíti spásy
všem lidem, jako set oděje v řečeném evan eliu,
tak že se jeví býti jeho pokračováním a jako ílem

ským,
dobu
působil,ača onen
že v austor
techvek Filippech
Filemonovipo adelší
ke Kolos
ským jmenuje ho5sice zároveň s jinými, ale až
na místě posledním neb skoro posledním, jako na
znam rprý, že Lukáš nepatřil k důvěrným spo
lečníkůms jeho,
jakým
se jeví
autor(De
oněch
perikop,
totožný
autorem
spisu
celého
Wette,
Einl.

114; Baur, Paulus der Apostelj. Chr.,jillicher,

inl. 4. vyd. str. 350—351 : avšak o nesprávn

stech dějepisných a odporu s listy Pavlovými nelze

vůbec mluviti právem, s íše jeví se v nich podivu
hodná
lná
rohodnost, se
jakžoLukášovi
ukážeme
níže. Žepřesnostva
vš
avelv nezmiňuje
v listech kakThessal. a ke Korint., jest pochopi
druhýru
spisu
většího,
jehož
dílem
parvním
jest
třetí
evange
elímn
'z Fri edm-Ir
sLukasevang. telno každému, kdo nehledí na věc s předpoja
\md die Apostelgees.ch 1890; T/mdor Vagai, ur
tostí zaslepující;
nebot
onen
autor ouze
(sv. Lukáš)
pro
sv
\la na
druhé
cestěp
z Troady
Charakteristik des Lukas, Leipzig 1897; Carlu, vázcl
Actes des Apótres, ve Vigourouxově Diction.
do Filipp
se tam
k němu
teprve
kyža připojil
se vracel
ze své
cesty zase
třetí,
la Bible, l. s. 154). Tot poměr, který ukazuje jasně, tehdy
k'l'hessal. však psal sv. Pavel sice na druhe cest
že Apošt. skutky psányp jsou od téhož autora, od sve , ale až v Korintě, kam Lukáš s ním nešel;
něhol..Lukáš
pocházíovo
třetíevan
evangelium,
od Lukáše
lium);totiž
aukazujetotím
sice na cestě
třetí
Přeedpak
v Efesulist ake
ejlžKorint.
svýmsalodchodem
do Make
jasněji k tomuu, do pov í, že z evan elistů nebyl první
nikdo jiný průvodcem Pavlovým leč íare aLu donie, všecky tři tedy v době, kdy onen autor (sv.
Lukáš) nedlel u Pavla, nýbrž ve Filippech, a čte
káš,a svrchu
ztěch že
jediné lukášo provázel
ce nářům oněch lisíuv osobně znám nebyl, neměl ted
stácha
řečených
takto jdehonanajcvo
sjistotou skoro rozhodnou již0ztdůvodů vnitřních, pražádně říčin, aby se v nich o něm výslovn
zmiňoval. ist ruhý ke Korint psal sice v Make—
ukazují tím rozhodněji důvody vnějšs.í
a) již sv. Otcově apoštolští narážejína Apošt. doníi, a to, jak se myslí, ne'spíše právě ve Fili 
s.kut a tiu) svědčí alespoň o jejich starobylosti,
onen listě
autorneměl
ukáš)
byl. Nic
méně kdy
ani vtam
tomto
příjeeště
iny jmenovati
() tom, že již počátkem druheho, ano již koncem pech,
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ho výslovně, poněvadž Lukáš ani tou dobou nebyl
Korintským znám osobně. Z podobné příčiny za
jístě jmenoval jej v listě k Filem. na mist po
slednnim, a v
ke Kolosským mezi posled
ními, proto totiž. že také těmto čtenářům byl
alespoň
než jiní. Že
ani vměně
listěznám
k Filippským,
ač však
jim nejmenuje
byl znám

vadž však není pravděnepodobno, že sv. Lukáš na

psal jej neb alespoň dokončil, ažúPavel byl již na
svobodě, a poněvvadž Lukášv
vodě ke sveumu
evangeliu
(Luk.
1,1—4),vejež
souvisvis
t.,
dáv pouze
utvrzení
víře
jakožto Apošts
účel, jsehuož
chce mým spisem dosíci, nelze o tě věci říci nie
rozhodného; spzišezdá se, že na účel ten sv autor
nepomyslel, zvláště pováží--li se, že ty věci vněm,
které se k účelu tomu hodily, byly příhodny takke
k utvtzení víry, jež si byl autm vytknul za účel
(hlavní). Rozhodně však v nepravdMě bAyl berle
_(Einl 62—68), když apologetický účel tento označil
jako
4nebot“ jednak
tvrzení
nesouhlasí
Luk.hlavní, 4,jednak
vyskytují
se vtoApošt.
skut.

ze ta
dobře,
se snadno
ímě
právěČvyloži
tou dobou,
když tim,
tam že
sv.Lukáš
Pavel nebyl
onen
list psal. Pokud však namítali také to, že v Apošt.
skut. pomlčuje se o mnohých věcech ze života
Pavlova, o nichž zmiňuje se Pavel sám ve svých
listech, nevzpomněli, že nebylo povinností auto
rovou pověděti všecko, co viděl a co by vyhovo
valo zvědavosti kohokoli, nýbrž měl právo i volno
pvěcli, které k řečlenězmuúčelu nijak se nehodí
napsati pouze to, co. uznal za dobré 5 hledem také
(na
—26,
ka.7jl)
aj).l Zcela
nesprávně
lvšak
soudili2 Mic
aelis, UPauus,
|. E.
kněž
tomu lučelu, za který,m a k těm čtenářům, pro
Chr. Schmidt a zvláště Schneckenbulrger (Uber den
ll.?3rvní čtenáři, pohnutka a účel. Apošt. Zweck
der Aposteigsch,
Ber že Apošt.
Studien
und
98—499)tvrdice,l
skutky
sklutky věn ován vjsou (rovnněž jako evan elium Krit.1855,
třetí) jakémusi Théoíilovi, křest'anu to nejspi e řím
napsánsyk
tomu
konci, jednání
aby ospravedlnily
skému, obrácenéme z pohanství, jenž se sv Luká byly
hájily
před _Židy
Pavlovo
s pohany. žea
šem byl v poměru přátelském, určeny však
je také zákonu
do církve,
a to beze Neboť
všeho
po soudě skoro všeobecném pro širší kruh čtenáoř totiž“přijímal
le
obřadnímu
mojžišskěmu.
stva, kmněmuž mimo křesťany římské patřily nepo obsahují také věci, které podávaly Lidům zbraň
chybně také veškeré obce kresfanskě, založené od proti Pavlovi, jako by nebyl prav apoštol, na př.
Pavla. — Poněvadž Apošts kutky souvisí tak úzcce 1,21—23 nel) 10, 41„ano | takov, které byly sto
s evangeliem Lukášovym, že se jeví býti jeho pokra— aby spíše popudiiy Zidy proti Pavlovi, než aby
mu je naklonily (na př.7 ,51—53: 28, 26—
—,28) aty
lze právem
souditl,
v příčině
ačovánim,
účelu vztahuje
se také
kn iže
mto,
co sv.pohnutky
autor na nejen nehodil se k řečeněmu účelu, nýbrž čelily
počátku svého evangelia (l l—
4—) praví o poimutce troti němu. ovněž nes rávně přisuzovali Baur,
U)

a účelu sveho spisu. Diet ooh pohnutkou,

O

chweřApostelges
ler, Zeller,cHllgenteld,
Davidson,
H. Bd.
Holtz
|889. HandKomment.
l.)
které napsal Apošt skutky, bylo přesvědčení, že mann
zná dokonale take ty věci, které chtěl vnnich vy a j. Apošt. skuteksůmúčel irenický,
pravice, že
líčíti a vskutku vylíčil, a že Theofil a jiní křesťané autor chtěl svým spisem vyrovnali protivy mezi
nem
nají tě známosti, ač by m velice
řis ěla stranou Petrovou (petrlnlsmem) a Pavlovou (paull
k utvrzení víry jejich, a možná tto, že ně teř čí
nísmem),
proto
prý protiSlpravdě
tak,
by Petr a po
obalvylíčil
se působnost
svou věci
Pavlov
již takéhpokusye
zmaznamenávatí'některězzrp
rvávy (v části prvni a Pavel Petrovi (v části druhé),
0niliapoštolc
ech
mpak, jehož chtěl jimi dosíct,
pomlčev o n kterých činech a příhodách jejich,
bylo spořádaítšgiči
evylíčením
toho,Boží
co apoštolé,
novltě
Petr a aveí,
s pomoci
hlásali ajme
ko které se k účelu tomu nehodil y, na př. 0 bojích,
nali, poučiti své čtenáře otom, jak podivuhodným které sv. Pavel měl v Gala tii a v Korintě, & při
bájiv věci jiné, nepravdivě, ve kterých připodobnit
způsobenžid
rozšířilo
se křesťanství
v časepřekážky,
překrát
ěm
dů k pohanům
přes všecky
na př.nektere
že Petr v první
po 
kterě se mu stavěly v cestu,
oučenim tím jledno
anvoho
ke druhému,
Kristu a učinil
povědiobrátil
o povo
lám všech národů do církve, anc že Pavel obře
utvrditi
je
ve
víře,
že
Kristovo
náboženství
jest
pů
vodu božského
určeno ke spáse všech lidí, kteří
(16, 3),Njevíl
úctu kúčel
obřadnímu
se ho přidržují. e skutečně účel tento autor měl zav
konuTimothea
mojžišskěmu
atakový
irenlcký zá'
či
na mysli, ukazuje spis sám
volbou ředmětu vyrovnávací autor upomýšleti ani nemohl, poněvadž
i us ořádáním
mjeho. Nevyličujef vešker činnosti mezi Petrem a Pavlem žádné neshody v učení
níkd)
bylo, jakož patrno nejen ze svědectv Kle
apo
tolské,
nýčbržpouze
tolik
z
ni,
kolik
bylo
třeba
k řečenémuu čelu s hledem ke čtenářům, pro něž mentarřšim. (l. Kor. 5), sv. Ignáce Muč. (k im.),
byl psán, ani nemluvi o všech apoštolech, leč jen sv. lrenea (Adv. haer 3, 3.2), nýbrž iz toho, že
v kapitolách prvních, nýbrž hlavně toliko o Petrovi Pavel sám nazývá Petra sloupem církve asděluje,
a Pavlovi, jakožto těch, kteri byli čtenářům nejvice
známi a z nichž)
1 hlavou cíikve, druh)" že mu Petr, jak ub a l__janpodali ruce na výraz
nimi
v kázati
číně hlavně
učení amezi
na pžtvrzení
pak obdržel zvlášltníepos ání jakožto apoštol po shody
úmluvy,mezi
že oni
budou
Idy, on
ak hlavně mezi ohany (Gal. 2, 9.), jakož' 1z toho.
hannův a vykonával jevkrajinách Theofilovi a jinm
e i Petr nazval gavla svym bratrem nejmilejším
čtenářůmspisu toho bližších, a ačkoli ncupou tí
dpooustuupuchronolog ického, volíařadípřece
2.
Petr. a3,Pavlem
15) Souditi
neslholdu
etrem
z ]. na
Kor.
11. věroučnou
a z al. mezi
Eednotlivě děje k sobě tagk, aby bylo zřejmo, jak právem nelze. Nebot jednak t strany, o nichž
řesťanstvl
od Židů
ohanům
jovalo
všeckpostupovalouobec,
); jek nu
církeva s o_
sv od
Pavel
]. Kor.
i, 11.
se nýbrž,
zminuje,knerozc
stovu bez hedu kdtomu,z dali kdo pocháazel ze se
sebev ve
věcech
víry,
jak zdalšícházely
části
židovství neb z pohanství. — Někteří viděli vA
patrno, hlavně v tom toliko, že s hledem k váž
skut. také účel a ologetický, a to: proti alo nosti neb výmluvnosti jedna dávala přednost tomu,
jiná
jinemu
věrozvěstovi,
jednak
svatý
Pavel
ne
bám
mod Žjdů na avla podaným a proti pomluvám
rany dle učite,lů
o něm v Rímč šířeným ukázati, že Pavel a kře schvaloval jejich dělení se ve srta
sťanství vůbec není ani veřejnému pořádku ani nýbrž odsuzoval je, chtěje, aby všickni byli jedno,
státu římskému nebezpečným, atak působítí k tomu
by vynesen byl nad avlem rozsudek příznivý. ježto všichni“ sou vyznavači KrísstaJežaiše, jenž jest
nerozdělen.
(Iba .,2
llmpak
vel neenýl)r.
miluví
o žádné neshoděasl
Petre
vpříčiněa učení,
Pokudolgesch.
účel tenWien
označgůísjako
vedlejší
(Belser,
Die vypravuje o jistě výtce, kterou byl učinil Petrovi
Aposto
15, s. 13),
)hylo hy
lze s nim
sonhlasití, kdyby bylo jisto, že spls ten byl psán
ro tamní jednáni jeho nedosti obezřetně nikoli
již tehdy, když Pavel dlel ještě ve vazbě; poně jako jeho protivník, nýbrž jako jeho spolubratr,
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salema (r. 70), a to tím více, pováži--Ii se, kterak
zůstávaLe
ním i bratrské.
dále spojen
\lry, podávaje (11,28) Agabovo proroctví ohladě, který
tak
pás ous lásky
Alejaknijednotou
ztěch sporu,
které dle listu ke Galat. a.ll ke Korrintským svatý nastane po veškerém okrsku, ihned připo'il po
Pavel
Korintě,ánej1de
ni
ak, lžlěl
e ; yjudaisty
přece b'yřlalté)Asll
val a vrotiv
z sa ni
]
a-Pavlem ;ynešof )onipjudaiště, kteří
chtíce rozšířití tím spíše své zásady, podr 'vali
apoštolskou vážnost Pavlovu a protl nlmž sv. avel
své vážnosti hájil, zásady jejich vyvracel a před
nimi varoval, nestáli na stanovisku pravověrném,
prohlašujice za nutné ke spasení zachovávati také
obřadní předpisy 7ákona starého, a to 1jakl proti
duchu 7a vůlí16;
Krlstově
Mark.
Skut. aló1(Mat ,1—8,
16. 44—5481),
tak
proti výsllovnému ustanovenli0sněmu apoštolského,
učiněného
za
souhlasu
nejen
Pavlova,
nýlšrž
i
Pe
e
erVva, jakubo,va anova a jiných (Skut. 5,.1—29)
Vystupoval--li te ys
avel roti nim alvaroval- li
před jejich učením, vneodchy oval se od etra a
jsinýchapoštolův' | křestanů pravověrných, nýbrž pů
jsevě,že z pomlěení o těchto sporech a on výtce
v Apošt. skut. nelze žádným rádem vésti důvod
pro náhled, jakoby Apošt. skutky byly psány za
účelem
irenickým,
ktomu,
vyrovnaly
mezi
Petrem
a Pavlem
mnebab
n jakými
jejichprotivy
stra
nami. Soudi- li však lřečeni kritikové v irenický ráz
Apošt. skutků z jakéhosi parallelismu či podob—
nosti, kterou v tomto spisevvidí mezl činností Pe

ilvplěhděsmmi

Tomi

estn

trovou a Pavlovou, na př. že jesden4'
| druhý uzdravil
chrOmeho od37narození (3, 2—
—,9) zvkřisil
mrtvého (9,37
9—12)8,v1ymi7tal
(5,
16, 18, 2a0žePetr
uzdravovalduchy
i stíneezlé
m
svým6(58,15- 16), avel pak svým šátkem (19,12),
nevšimaji si, že parallelismus ten jest neúplný a
nehledaný, a proto nikoli důkazem, že by byl svatý

známku,
proroctví
to sesvvyplnilo
za k laudla.
Mimo to že
vylíčiv
působení
avla až
první
vazbě římské, ukonču e spis svůj krátkou poznám
kou o dvouletém pobytě 'eho ve vazbě tě, ne
zmlniv se ani slovem o da ších jeho osudech, ze
jména ne o jeho mučednické smrti, ba ani o té
cestě,
ír. 65()k nal
na východ,
Efesu,
a již i kterou
'e
panělska.
Ani též
toto dojednáni,
zvláště pomlčeni ()oPavlově smrti a řečené cestě
na vychod, nelze s dostatek vyložltl jinak, leč
uzná- li se, že psal dříve, než sv avel na onu
cestu se vydal, a tot im méně, poněvadž abeze vši po
známky5zaznanienal
nejen vona
sloova Pav,lova
kte
rýml
r.5
hrolásil
Caesarel,
že jest hotov

pro Krista iumříti (21,12), nýbržtaké onu řeě,
ve které louče se v Miletě s biskupy maloasijskými,
proje\il tušení, že více neuvidí tváře jejich (20,
25); neboť kdyby byl psal až po oné cestěa neb
docela
po smrti
Pavlově,
nebyl
zajisté
při
své až
povaze
zdržel,
aby při
21, bž se
nepozna
menal hned, že Pavel skutečně pro Krista život
obětoval, ani aby přl ,25 nepřičinil poznámk,
že ono tušení Pavlovo se nevyplnilo. Psal te

předrr.65; alze to tvrditi tím spíše, poněvad

stou dobou srovnává se také onen celkem mírný,
ba i příznivý zpusob, kterým dle Skut. apošt. cho
vali se k Pavloo'“ a ke křesťanům vůbec jak řím

ský stát tak jeho ůřadové; nebot způsobem tako

vým nechovali se k nim více po r. 64 (od prooná
sledování Neronova). Poněvadž však autor zmiňuje
se o dvouletém trvání Pavlovy vazby (v bytě na
jatém),
jdepřed
na jevo,3že
nepsal
jichvazba
pred trvala
r. 64 neb
na výsost
r 3; ne
eboť ona
dle

jedněch od 62—64, dle jiných od 61—63. sal je
autor upravil
děje činil
na újmu
pravdy, odobně
nýbrž svě
dectvím,
že svonš avel
skutečně
zá tedy r. 64 neb 63. Zdali však napsal je, když Pavel
zraky, jako sv. Petr, aje tímot men protimyslí, byl již na svobodu propuštěn, jak mysli Cornely.
aneb v době, kdy Pavel dlel ještě ve vězení, jak
poněvadž
Pán Ježíš
vtůblecapoštolům
ta soudí Aberle. Langen, Bisping, G ltjahr, Belser aj..,
kové
zázraky
činiti dal
(Mat
0,8; 2. Ko
or. moc
12,12).
A vidi- li tendenci írenickoů lv oněch z rávách, dle nelze řicl s jistotou, nebot ačkoliv autor nepraví
nichž PetrK ornelia i jeho přibuzn a přáte
ele výslovně, že avel obdržel již svobodu, nejde
obrátil a povolání všech národů do církve kázal z toho, že sepsal spis svůj již v čas avlovy
va7hy; možná že pomlčel o jeho propuštění pouze
(10, 34,—48)
a slib
nasirejský
učinilvvel
(16,pa3k Timothea
231,—26),obřezal
přehlíže'í
či proto, poněvadž bylo známo jak Theofilovi, tak
spíše viděti nechtějí, že nejen Pavel, nýbrž i etr jiným, pro něž spis svůj určil. Tornu- li tak, psal
a ostatní apoštolé obdrželi posláni ke všem náro aneb alespoň dokončil spis64svůj, až Pavel byl již
nb 63. Sonditi v po
dům : , .); 13
7;
28,19;
Mark. 16 na svobodě, tedy vl étě r.
15), a že Pavel sám 6v I. Kor. 9, 19—22 se vyslovil,

zdější (Ba
sepsání A ošt.
l“lzireníckěmezi
tendence
jejich
anebskutků
z podobnosti
nimi,
že chtěje
všech
vším, všecky
Žid
důmj pařivésti
oidŽ, kečspáse
ěm pak, stal
kteřísebyli
bez jmenovitě umezi ku .20, —30 a mezi listy pasto—
zákona (1. zjeveného, či pohanům), jakob sám byl rálními (l ll. Tim. Tit.), psanými v letech 65—67,
bez zákona, prohlašujee,tak že vevvěcech dovole jevici se v tom, že se v nich mluví o vystou ení
ných a Ihostejných, pokud s věrou nesouvisely ani a zhoubněm působeni bludařů v Efesu ajeho o olí,
v souvislost s ni brány nebyly, přizpůsoboval se jest naprosto nesprávno; neboť v A.pošt skutcích
tu idům am pohanům, aby všecky tím spíše zi není žádné tendence irenické ve smyslu Baurově.

skal;
pak to nepozoruji,
že ony zprávy
ukázáno pod ll., jednasekono$kut.2o,'
vystoupeni blu
dařůovEfesupředpovidásev
nejsouupřehlížejíce
známkou irenické
tendence autorovy,
nýbrž jakož
, a to beze vší poznám ky, že by
jednak důkazem, že apošttolově vykonávali povo
lání své věrně podle vůle Kristovy, jednak dokla ta předpověd“byla se již vyplnila, v listech pasto
mně.
dem 1-.tomu, jak taktně počínal sl 5\. Pavel při rálních však lÍČl se již jako pri
lV. Pra e.ny jakožto prameneoužil sv. Lukáš:
vykonávání
úřadu
sve byly sepsány
"v vla stni zkušenosti, podávaje to, co
ll
sto apoštolského
& čas. Apo.št
skutky
sám viděl a slyšel, a to ve vsech onněch odstavcích,
nejspíše
Římaě,o jakoz.
udává
vír.
ilustr.v 7),a
r. 64 neb
63.sv. jěronym
té (De
po
v nichž,20,vypravuje v, 1. os. čís.1množ.,
16,
—28, 16.totiž
'lvrditi
ukazu
e autor
Ačkoli totiž
a opět
mluvi
Jerusa
měa sám?
připomíná
různéopět
tamní
mistnosti,
ssKónígspiannem (Prolusio de folntib
qui
lucae
nošnen
praeierunt.
jako
síň
hŠalomounovu
(3,
ll),2
bránu
krásnou
(3,
9, aj., že by zprávy přejal
2—10)_,hrad Antoniaal,(2 34; 22, 24; 23, 10), ne ssBleekem (E1.nl
ciní přece ani nejmenší zmínky,
_Ierusalem doslovně z nějakého spisu jiného průvodce Pav
10\a, a to Timothea (Bleek), jest zcela nesprávno,
byl již vyvrácen neb ony mistnošti zbořeny tu dobu, neboť náhledu tomu příčí se ona shoda jak co do
psa nýbrž
okdy
věcech,
jež spíše vyjadřujet
bu ještětr ._seo
valy. nich
To tak
bylojako
by jazyku, tak co do slohu, která se jeví mezi oněmi
nevysvětlitelno, kdyby byl psal až po zkáze jeru statmi a mezi ostatní části Apošt. skutků. Napsal
Český slovnik bohovčdný l.
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dříve 74—104
než Flavius rpsal
s,vé
však stati,
Lukášv nichž
na základě
žvlastní
nejen psány
který jemnohem
napsal mezi
atospisy
O válce
ony
mluví vzkušenosti0
].
ž.íč
sla, nýbrž
i ty, které s nimi souvisí takoúzce, ože nelze s dů židovské r. 78 neb 79, Starožitnosti r. , spis proti

vodem pochybovali o tom,že

jen iroto neužil

Apionoví
kolemmezi
r. 100a
žijvotopís
r. 104).
se jeví
spisy vlastni
těmi ně
aká podobnost
_v nich 1. os. mn.čís., poněvadž přl v cech, které Pokud
v nich vypravuje, byl přítomen pouze jako svědek, v příčině jazykové, vyloží se snadno3ze společného
a ne jako součinitel. jsou to zejména 16,18; 20, pramene, jehož použili oba autorově, totiž z mluvy

17—

, 19—2.). b) llstniho

sdělení

sv. reckě vůbec, ze znalosti překladu alexandrijského

Pavla a jiných svědků spolehlivých, ze

jména limothea, Marka, jakuba Mal., aoštola

a 7. četby řeckých spisuv.

a
V. Obs
Co do obsahu lze Apošt. skutky roz
biskupa jerusalemskěho, Mnasona, jedno o z nej dlělitís hledem kl, 8 \e tři části. Část pr\ ní
starších učedníkův apoštoolsských, v j
domě
1—8, 3) po krátkém ú\ odě vylíčujc založení a
šliření se (:|'ervk po jerusalemě a judsku vůbee,c a
itaké
s Pavlem
se
uhostil
2,18160),
j
áhna
Filipa,
\\
něhož
8—1
)a
dněhož
dovědětl
se
pobyl (21,
á děje
,jlmiž ono
zalo
žentalk,že
byloa)přeidklád
raveno
(zaslíbení
Ducha
sv.,
_mohl zejména to, co
vuje o jeho činnosti to
příkalz, aby apoštolové svěděilí o Kristu po všech
v.“Samaříano,
a opokud
obrácení
ethi končinách země, doplněni sboru apoštolského po
opské,
se komortníka
týká too,h královny
co vypravuje
v prvních pěti kapitolách, také od mnoha jiných, Kristově nanebevstoupent volbou apoštola Matěje,
4l,—26); na to odáva' ic zprávu o založení církve
poněvadž důlž':ždítt':l
iucllaálosti ty děly se před svědky v- jerusalemě, lič, ktera Duch sv. na a oštoly se—
žíl ani
téžpopříti;
pramenů
-. četnými.?Zd
ných, dok zatl nelll'ze,avšak
spíšepsa
zdá stoupil, je svými dar křádnému vykon vání uřadu
_se, že některých použil přece, ne sice do nichnna jejichiutzpůsobil a spo \\ darem jazyků naznačil mimo
,že v církvi přestal rozdíl mezi národem
hhžejc, nýbrž upomínkou na dřívější četbu jejich, .=.
n-el-í též v pl'semných pozznámkách, cž si snadn
::1nnárodem
(2,l—11),
a kterak
téhožlidídneÍpo4
řelči
vstoupilo
do církve
na 3000
(2, 2—41
“jejich základě (nel) i dle vlastní zkušenosti) učinil. Petrmě
Zejména podobá se pravdě, že řečenýmzpůsobem
Představiv
autor
ještě několika
výraz
vnitřnípak
život
a zřízení
církve (2,tahy
427—4),
b)
použil jich při výnosu sněmu apoštolského (15, nýml
23—
enž v ori ínále choval se v Antiochii a vypravuje,kterak se církev roz máhala v je
D

rusalemě
přes vvšecky
vnější
a vnitřní
_vopisech ezajisiéaia é do jiných měst se dostal a jez
se jí stavěly
cestu (31
—45,
), a c)překážky,
kte rak
jehož opis možná sv. Pavel sám ssebou bral, jakož
lepřl listě Lysiášově kvladaři Felixovi (23, 26—30),
ož znění mohl si za svéhož pob)tu \' Caesareí
také)utaké
zaopatřili.
Možnářečí
v,šak
že dostali yŠtěpánovy,
se mu o
záznamy
Petrových
"nebot“ neni pravdě nepodobno, že některý z těch,
jenž je slyšel, zaznamenal si je u výtahu a co do

za příčinou
nevole
pro některá
nedopaztřeni
pri
podělováni
bylovzniklé
ku pomocí
apoštolu
zvo

leno se

jáhnů, z nichž jeden, jménemŠtěpán,

úspěchem, jehož dosáhl za pomoci Boží sv 'mí zá

zraky a výmluvnostl,
popudil
Židyveleradou
tak, že jejvytknul
křivě
obžalovalí
a kd)ž stoje
před
jim, že stále Bohu odpírají, vyvedšez m'ěsta ] uka
podstaty přečisti
nedlouhonebpoiopsatid
jich proslovení
později
Lukášovi
d) Žea by
však meuovali, ano též osta tnl křesťany pronásledovati
se jaali, ale právě tim podnět dali, že mnozí uprchše
byl
autor
Apošt. nepo
skutků
použil
jleště jiných
menů
písemných,
odobá
se pravdě
nijak,a ra
zj_erusalema, také
jinde
Palestině
evangelium
3.) Ca
ats dpo
urhá
18, 4—12.
25) vy
tvrdili někteří, zejméuati, kteří je upírali Lukášovi šíríli
jako autom, kladoouce je do doby poapoštolskě, ličuje nenláhlýpostup křesťanství ku polopohanským
jako Zeller, Kuinoel, Volkmar a j. Zejména nelze Samaritánům ] pohanům samým,vypravujíc a) kterak
soouhlasiti s míněním Zelleroovým Rovers
j. jáhen Filip obrátiv ke Kristu znaěný počeeot
telů města Samaří, jimž na to etr a jan u éliali
žeoitud
použil
lze právem
so
ti, želistů
sv. Pavlových,
Lukáš znalI.nebot'
aspoňačkoli
některé
zt těch
svátost biřmování, pokřtil na cestě 4vedoucí do Gazy
listů jeho, skteré již byly vydány tou dobou, když dosavadní
komorníka pronásledovatel
královny ethiopské(8
4—g0);
křesťanů
avelb)obákterak
cren
on
Apošt.závislým,
kutky psal,
pžřecenejen
nikde
na nich
nýbrž
postupuje nejevl
všudese sam
mo byl v neúnavného hlasatele učení Kristova a označen
statně, bud' že nečím ani zmínky o těch oněch \ě_ jako apoštol pohanů (9, l—%); c) kterak Petr pro
cházeje po upl)nulém pronásledováni obce kře

že?“ jež Pavel7v9listech svých vyprawjez(naKpř.

' 7 )a _j.),atanb ) že vKněr sťanské
jménem zjevením,
_Kristovým
dva százraky,a
l,
1;lvl 5,—-15;JI Gal. 1,
poučen bučinil
v zvláštním
v Cae
má první
ornelía(9,1—11,18);d)
ašeho domácí i přátele)
kterých
vedlejších
se od(srvn
nich pohany
při těchokolnostech
věcech, ve kter
se odchyluje
sn istýká
přímo do( církve
kterak v přijal
Anti
ochii povstala a prospívala a též od apoštolův
na
př.
Skut
—'
Kor.
11,
,
32—33š,
aneb
obšírněji líčí a tak i světlo vrhá na to, na Pavel uznána byla prvm obec křesťanská z obrácených
pohanůvaakterak ona zasláním peněžité pomoci
pouze naráží neb jen_stručně podává (Srvn. na př. do jerusalema svou lásku křesťanskou osvědčila
.K 5 r.l ;19 ,23—40).
akuS
1 —40;
17,
Tatkte'ž ti soudili 1nesprávně,
'(19, 30),
aee)kterak HerodesuAagrippal.
započav
Vel. usmrtiti
a
dle nichž autorvvprvní části použil judaistických 'nové
pronásledováni
dal jk
Apošt. skutků (apokryfních), af by toi žbyly Skutky Petra uvězniti v úmyslu, po velikonocích usmrtíti
jej také, a kterak elr, byv od anděla vysvobozen,
Petrovy
nadšen;
ausraath,
Ro na jiné místo (do íma) se odebral, Herodes však
vers
a j.),a
nbeHána.:
kázání (Hilgenfeld,
Peterovo mlat—7,141:
ÍIěrgov
(Ziegler, Berthold, Kuinocl, Volkm & i); anneb
byv o krutou
nécco později
náhle dzěssno
nemocí
sešel (12,
'část
třetístižen,
(13,
spis psaný na oslavu Petrovu a _první cirkve, jak smrti
tvrdil B. Weiss (Eian s. 570), Feime a j, aneb ně 1—28, 31) ukazuje, kterak církev Kristova půso
benim sv. Pavlaaa jeho průvodců šířila se v malo
j“ké souvislé dějiny či životopis sv. Petra (de
evropskšch
krajích
římské
sice
nebot
a spisy povstal)
až ve ll.
stol.,a kjd); asijských
'ctte, první
Bicek,dvvSchwanbeck,
Davidson,
Sorof
také mez i aŽidy,
al
lavně
mezi říše
pohany.
Zejména

Apošt. skutky byly již dávno vydány, druhé dva
pouhou
těchApošt.
oněchskutkům
kritiků,
veakjsou
5 utečnosti
jichsmyšlenkou_
nebylo. Zek
.nebylo použito a_ni spisů Flaviových, jak tvrdili
Rmers', Knopf a j., jest patrno 7.toho, že byly see

liči a) první cestu,

eruousv.Pave1k01al-zAn

tiochie po C)pru, Pamftilli, Plsldii a Lykaonii (13,
1—14, 27), a spor, který
eho návratu _povstal
v Antiochii o závaznosti o řatjních předpisu staro
zákonních, ale předložen byv apoštolům k rozhod
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nutí, výnosem jejich urovnán byl (15 1—35i; b) sovatelú prvních, který byl o věci dokonale po
ou cestu sv Pavla kterou konal po 5 ríi, učen, byvs nad žákem sv. Lukáše neb některého
Malé Asii, Macedoníí a Řecku, zakládaje obce ře jiného průvodce Pav iova, a pováži- li se, že ty o_ny

sfauskě(15,36—18,2;8) ) treti

cestu .jehoapo

vysvětlivky to,ho
a dodatokynejsou
nic jiného,
zřejmým
vytknutí
oi bez nic
v textunežjest
obsa—
štolskou,
kterédvapřišel
do 0Efesu
a působí
tam ženo neb plyne zcesouvislosti. Necht však tomu
se zdaremnapřes
roky,d
acedoníe
i Řecka
se odebral, a navšnviv tamní obce akřesťanské, přes jakkoli, to jest jisto, že ani ty varianty četné, které
vyskštují
v tak
, nemtext
ní nic
na
F_ilippy,
Niilet ad)kterak
Caesarei sv.
do Pavel
jerusalema
odešel se
19
1—21,
v ]erusaletně
podstat
věci,
a žezvané
tedy, formě
jak řečeno,
Apošt.
na křivé ud5ám byl zatknut a v Caesarel po dva skutků zachoval se nám ve všech památkách dogma
_roky ve vazbě chován, i tam před vladaři Festem tickýLne orušen
ěrohod.nost
Že věrohodnyjsou Apošt.
1vydal,
i-elixem,
jakožse ioAgrippou
ii. K_ristu
a když
volal
císaři,
do védectví
íma byl skutky, lze soudití již z těch ramenů zcela spo

dopraven,ataké
tant vazby
nejprvesvé
idůmkpo
otomkázal
pohanům
lehlivých,
byly autoru
jejich po ruce,evangelia,
a z toho.
Lukášskteré
m praví
na očátkusvěho
po dva roky mirne
o ristu
(23, co
že totiž pilně vyzvěděl v ecko od počát,ku neboť

16—28,

Vi. Neporušenost.

Že text Ap__ošt.
skutků za není goclíybností, že s touž pílí a bedlivostí, s kterou
vyzv děl své zprávy evangelní, vyzvěděl z oněch
pramenúv i to, co vypravuje v Ap. skutcích, pokud

choval se nám dogmaticky neporušen, jest nepo
ch bno. Ani ratíonalísté nena mítají v té příčině
nic vážnějšího, nebot ačkol v se dostal do památek
textu toho veliký počet var antů, nezměnila se tim
přece podstata věci nikde. est však pozoruhodno,
že některé památky Ap. skutku vykazují nemal počet

variantú zcela zvláštních, tat že text jejich ostává
jimi zvláštní ráz a liší se proto od textu památek
jiných jako nová jeho forma neb recense. 7áležžít'
ony varianty povveiikkě části v různých vysvětliv
kách a v krátkých dodatcích neb vložkách, jimiž
sice podstata věci se nemění, avšak ten onen děj
přesněji se určuje, jakož i v tom, že ta která \ěc

sám tom
mu nebyl přítomen. Ukazuje to však
divuhodná
správnost,
jevi vea
všech
oněc _přesnost
údajích,a jež_
mohou kterou
se sledovati
srovnávati se zprávami jiných spisovatelů věro
hodných doby staré. Vzbudillat ona svojí plnosti
pozornost již sv. irenea (Adv. hae 3, 14, 1). lze
souditl iným rávem, že táž spolehlivost a věro
hodnost příslu í také všem jejich zprávám o těch
věcech, o nichž spisovatelé jiní pomlčeli, a to tím

spíše, poněvadž to, oproti jejich věrohodnosti
někteří kritikové namítají, nesvědčí o nespolehli
vosti Apošt. skutků, nýbrž o předpojatosti neb ne
yovidá
se rozvláčněji
neb obšíměji
tímpr.
jasněji, vědomosti těch oněch kritiků. Namítajíí,
že
se dě'e
v památkách
ostatních, a na
ě „i stalo se v oněch dnech, když se Skutkyapošt. dopouštějí se anachronismu
__

v údajích
naplňoval
padesátý,
že když
,36—,37 kladouce
vzpourudě'episných,zejména
heudovu odoby
témž
mistě“enproti
obecnému
textu byli„ všickuži na
se a nesprávností
starší, než ve které dle sděleni Flaviova „Skutečné
naplňoval den padesátý, byli všickní spolu na temž
mísstě".
akorvé na
varianty
D, který
má
dle Belse
i
, obssah auclinaoMartina
na _bylazpůsobena, a nazývajíce povstalce judu gall
enuje gaulanits kým
1829 varianiů l.viastních, k němu pak drnž i se nej lně'ským, kteréhož Flavius _j)r_n
redner, EinL
284;Avšak
Knopf,neprávem.
ie Apostelgeschicht_e_,
Góttingen,
s. 528l.
Nebot
vice
s_yrský__překlad
Filoxenský
a latinsk'
palimpsest autor mluvě pouze as o čtyřech stech stoupenclu
Fieurický
( loriacensis),
a s ním
sv. yiprán
Au stín svými citáty, jistou měrou též překlad Theudových, dává sám na je_vo,že míní docela' i
sai ský, kod. řecký 137 a kod E(Laudíanus) se
ného Theudu,
kteréžho
dobč
pri
svým řeklademlatínským, jakož i lat. kod. zvaný pominá
Flaviusnežravě,
ešlypří za
nímKiaudiovč
davy veliké.
gigas olmensis, a s ním sv. ireneus_i Lucifer Ca Iudu pak nazýv i Flavizus nejen gaulanitským dle
gitarský. Vznik oněch variantův a tím i oné zvláštní j_eho rodiště, nýbrž i galilejským (Starožitn. 18,
ormy textové
vykládají
obyčejněruko
podobným
způ činnost,5,
2);_negochybně
proto,
jevil
svou.
azují
ta že v Galileiporu,
sobem
jako vznik
variantu
ísech jiných
(přehlédnutím, přeslechnutim se, vkl dáním vysvě

ktperšprý se jeví v některých údajích mezi

tlivek
mens
opravami
mluvnickými
an), arris
ně jmpěnat.mezi
sklutky
íllsty dlePavlovými,
kteri však
seších,
odchylují;
zejména
vykládáje
Skut.a me_z
7—26,
nichž Pavel ze
po
(A study of Cod. ezae, Cambridge 1892) z mon svém obrácení odešel1 z Damašku do jerusalema,
— 8., dle něhož Pavel ode šel
tanismu, Chase (The old Syrian element in the a mezzi Gal.
dříve
do
Arabie
a
vrátív
se
odtudz
do Da
text of Cod. Bezzac, Londres 1893 ze starší formy
textu syrského, ale nedošli ohlasu. lass všaak (Acta mašku, potom te rve, po třech rocích, sodebral se
do jerusalema. A e proto, že Lukáš pomlčuie o Pa
apost., Gottingen 18952a s ním
mZahni Belser pří

čítali obě form Luká ovi tvrdice, že Lukáš vydal vlově cestě a ptobyě v Arábii, nelze přece právem
spis
ten dvakr
t, jednou
ve formě
měně
uhlazene, .tsvrditi,
by byle_,a
vodporu
jenž
obšírnější
a proto
i jasnější,
jež jest
v kod.
otomže zmiňu
to tímsiistem
méně, Pavliovým,
oněvadž Lukáš
v památkách sním spřízněných a již Blass označil
fsŽdnakse
neměl
príčiny s hledem
o řečeněmp
ytvě k_'u__?lusvému
\, ježto prozmi
ši
llterou 13,po druhé ve formě uhlazenější, stručnější novati
ření se církve neměl žádné duležitolsti, jednak sám
a proto i améně
jasně, ež vyskýtá
ostatních
již Blassoznačil
lilerouse u.v památkánch
Ve for
dává na jevo, že úklady proti Pavlovi v Damašku
a jeho cesta odtud do jemsalema nestaly se hned,
druhé, ve
vydání
to prýSantiochijskěm,
jej Three jak
se Pavel obrátil, nýbrž až se naplnilo
tilovi,
formě
B,)_vydání to poslal
římském,
vzdal pr.ý jej křesťanům římským. Ačkoli všako ná mnoho dní, patrně s hledem k tomu, co řečeno
jest v Gal. 1, 17—18., že totiž Pavel odešel dříve
hicd ten dostis
am ouvvá, není)siíme přece,dze do Arábie a potom teeprve, když vrátiv se do Da
jest
správný, bnelemt
___(Ědnak
nezdá se
býti pravd
pbnodo
byl věnoval
'lheofílovi
také
mašku byl ohrožen, odebral se do jer1u7salema_.5
13— —
to vydání, 2které by _bylchtčl odevzdatí nikoli jemu, Také prý jest odpor mezi Skut. ap
nýbrž křestanům římským, jednak nemyslíme, že
nichž sv.
Pavel příšed
_At1h7en
žepovlolal
přišli
sobě dle
z Berey
'limothea
a Silu,dotipak
by se varianty lormy ,? nedaly vyložitl způsobem . k18,5.,
obyčejným, zvláště uzná-ii se,že některé z nich, k němu z Macedonie, když byl již v Korintě (18, 5),
1—6.,
něhož sv. avel po
zejména ty, v nichž se jeví svčráz mluvy.Lukášovvy, N mezi 1. Tle
jsou původní, jiné že pocházejí od některého z opí slal Timotheaedo Thessalonilky z Athen, kde tedy
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(ještě před odchodem do Korintu) se s ním sešel. dne měsíce, nahrazuje však tento nedostatek tím, že
panovníky
nebv
za.
Avšak
ani tyto zprávy
nýbrž
doplňují
nichž ten príležitostně
endějs
ta,l na př. že
hladladaře,
od Agaba
s.e
Tímotheusa
Silasneodporuji
přišli totižsi,skut
éně
k vy jmenuje
zvání Pavlovu ado Athen když tam ještě dlel, a
odtud byli posláni do Macedonie oba, ač do Thes předpověděný nastale zatcísaře Klaudia (11,28), že
b 10 o velikonocích za krále Heroda (Agrípppy l.),
saloníky
snad
jen
Tímotheus,
Silas
pak
do
někte
kdy
Petr
byl
uvězněn
a
pot
%mb
danděla
vy
réhoměsta jiného, potom však vykonavše své po
jiné mís
't— 7) Ponadobně
selství a odebravše se za Pavlem, nezastíhlí ho svobozen
13,sto7; “180
,12,ima)
Zš,se0
24;odebral
_25,1. (312,
3.1
Neboť srovnají-l-í se ůdaaje8ty se zpráva mí, jež Ta
více
v Ath5enach,
nýbrž
Koríntě,
dí Lukáš
vSkut.110,5
— Také
vidí vodpor
mezíjakoněmi
třemi citus, _los. Flavius neb jílníspisovatelé staří o těch
zprávami () Patlově obrácení se, které vApošt
osobách
dpodávají,
lze
přece
aspoň
řibližně
určití
dob,u kdytenonendějsestaL
ravíme „přl
(k 22 a 26.,) nebof dle 9, 7. Pavel padnuv blížně“, nebot ani údaje spisovatelů světských
skutcích
autor
9.) ohromeni,
avdvakrát nejsou vždycky přesně. Protot takéěncni s podi
že na podáivá
zem ,průjednou
vo
o'dc sv.
jeho
pak(k.stáli
když byli obklíčení světlem a uslyšeli hlas s nebes; vením, odlišují-lí se kríttikově od sebe, kladouce
dle 26,14 však padlí na zem saP vlem i všíckní jednotllvé událostí jední do toho, jiní do jiného roku,
earson, Renann,
průvodci jeho, a dle 22, 9 viděli ssícesvětlo, ale ne na ř_.obrácení sv. Pavl klade Pea
slyšeli hlasu toho, jenž s Pavlem mluvil Avšak Ferri, Hcím do r. 33, Hanleberg. Alzo, Glaíre, Cor-
shledávajíce odpor ten, nevzpominají na to, co se
nely
Pólzledn
adj.
r. Schneedorfer
34, Keím, Sušil,
yzskowskí do
35,Felte
or.do37,
dor. 33—34,Belser
stává v životě obyčejně, že totlž člověk, vypra r.
vuje--lí nějakou událost ze svého žív,ota nevypra
theoL
do r.d35 popřípadě
do
vl: iQluartalschr.
.do 33, po 1890
připa
arděd
rvni apo
vuje jí pokaždé zcela stejné, nýbrž jednou obšír 32),
nějí, po druhé stručnějí, aniž prooto lze víníti jej štolskou I..cestu jeho pak klade oHeim do 42—46.
z porušení pravdy, jestli jednou některou okolnost
skutečnou vytkne, kterou jindy pomínul mlčením. Pearson, Poma do 44—47, Beengel, Alzog do 45
46, Důležitější
Hollzammer,Belse
edr 0—45
Vypravovalt i Pavvel o svém obrácení sc několi ažlX.
výklady
a) katolické: Sv.
sostom napsal ke Skutkům ap. kommentář
krát p'ed osobami různými, zejména před Lukášem,
před ídy v ]erusalemě, před Festem a Agrippou, homílštícký (55 homilii; Mígne 51, od str. 113);
a zajisté ani on neuudal okaždé všech okolností,
ecumeníus, Comment ín Act. ap05t.; Mí
bxpositío ín Act.
za kterých se to událo. není proto s podívením, 118,ods. 29; "[heophylactus
apost. Migne 125,
; ate na graeco
že ani v těch zprávách, které o tom poodváás

rum Patrum

in fetasaapoos.t. kterou 1844 vydal

lukáš, nejsou
pokaždé
všecky že
okolnosti
stejně.
Pro vyštknuty
šak nelze
říci právem,
by
1 Cramer v Oxtordě, jež obsahuje výklady Ammo

meziavlem
nimiodpor,
jestli
dle 26,13—14
na emnebot
všickn
ní jeho
průvodčí. padlí
jak je
světlo obklíčilo, a potom (když padli) Pavel uslyšel
hlas s nebes, dle 9,7 však stá lí jeho průvodčí
olhromeni,
když
Pán doplňují
mluvil k se
Pavlovi,
neodporují
zprávy ty,
nýbrž
ukazujíce,
že pri
Žlastalě záři padli na zem všíckni,

í Pavel i

rů

niovy,
kohosí
nejmenovaného,
Apollinaria,
Athanasia,
Basílía,
Chrysosto m,a
Klem tArsenía,
lex.,

Dionysia,tEpifania,
lrenea, Actuum
Isidora aj.
Canssiodo
russ.(5
st.,) omplexlones
apost.
Mlgne 70,
5. 1381—1406. Beda Ve .
Exposít. su er
Acta ap.., Liber retractationís int Actus ap. ]. a

gnaeus, Scholía in Actus apostolícos ex praecí
puis tam Graecorum quam Latinorum sententíís
vodčžlejeho,
hnedležel
se vzpamatovall
vstall, selecta, v Paříži 1552. Arias Montanus, Elucí
takž
dyž tito
Pánvšak
mluvil,
na zemi ještěa pouze
Plavcieostatní
stáli
třeba n')v
všímnouti
!, Že SV LukášpakČiní
rozdilMimo
mezitoaxouuv
qiwmv Idatíonscsin lActa apost. V Antverpách 1575; Lori
S._l,nctius
ln Acta
v Lyon
[1605Sa
Ca apost. connnentaria;
Comment ln
Actus
apost. V L oně 1616.
as'lPírSínJus jac. S. 1., Comment.
in Vet. et ov. Test
st,am. Antverp. 1632. lesína
Joan., Comm. inunhmv.s. Scriptur. (svaz. IV., 1760);

slyšetí toohlas,
jednotlivá
roz
uměti
m t.cj. postřehnouti
mimi, a mezi
axoúcwslova,
vf); quowj;
slyšetí hlasu C(zvuky hlasu)t j. postřehnouti síce
zvuky, ale nerozeznati ednotlívých slov, neroz
uměli to ti, co se mluv. Praví-li tedy sv. Pavel
k ídůum, že průvodci jeho neslyšeli „hlas“
toho,
mluvil
porujejetnž
tomu,
co v(np 8: (píwn'lvaux
Lukášnrovaav),
slovy: neod
„stáli

Beele n.j

Th,

Acta apost. v Lovani

1850, 2. vyd. 1870. Boíspínn Erklárungd.XAšaontell
Žesc
ch. apost.
1866, 2.
vyd. 187 .Ěatr'v zí
ctus
commentarium,
íměF.1867. Sušil

apo.št\'Praze 1869.Van Steenkiste
ohromeni, hlas (hlasu) za isté slyšlce“ (áxaúnmg Fr., Skutkya
„D' „i; (piatok),nýbrž srovnává se s ním, _ježtojeden
Actus
explícatí.
1Bruggech
1875.
urci,apost.
Atti brevíter
apostolící,
v TurínV 1.879
Crelíev

i druhý dosvědčuje, že průvodčí nepostrchlí jedno
tlivých
jen
že vslov a tedy' nerozuměli
oto tomu,
sv. co Pán mluvil,
tu
okolnost, že postřehlímaspoň jakési zvukyahlasu.
Podobně platí o všech jiných místech, ve kterých

ti oni tak zvaní kritikové vidí nějaký odpor neb
ně akou nesprávnost \; údajích. ení jich ve sku
te ností, nanejvýše jsou jen zdánlivé, jež však
s rávném výkladě odpadají, ale všude jeví se v X?.
sutcích podivuhodna přesnost a správnost, a protpo
isplná spolehlivost, a to tím podívuhodněji, čím

11. J.. Bible
es Actesv des
sainte
PařlŽAkpótres
3. v FLeeltltííelleuxověr)La
noj 5., Die
Apostelgesch Freiburgím1Br.1892.eKn abenbauer

jos.
S. j., Comment.
ActusBelsser
apost., ]0l.1
v PařEíží1899
nv Cursus
Scripturaeín s..)
Die

Apostel eschichte, Wien 1.905 (Klll'.def l:wissen
sch.aftl
en.t zu den hl. Schrítten desN. T.
vydávaný oodmB. Schaefera a Ev. Nag
b) pro

testantskě:

Kuinoel, Actaapost.,gLipsíae 1818.

e,Wette
Erklárungd.
Apostelgoesch.
838,
4.e.vydo
od F.Kurze
Overbecka,
v Lípsku1870
. Ba 1urn

vyskýtá se přlležítostb srovnávatii jejich
svlce
různýmipamátkamidobré,
těmi, údaje
které garten, Die Apostclgeschíchte, Braunschweig 1852

teprve v novější době se objevují tak že Vígouroux »
1859.
M yer,enKrlt
-e egeot;l
Kommentar
das"AA..W
N. T., Góttine
r 1835,
d5.—8.
vyd.
plným právem mohl je nazvatí „vzorným dílem dě— ííber
jepísným, poněvadž pravda sama mluví tu pěrem
nově zpracovánD
'e,ndtacschichte
Góttíngen
1899.
Lechle
rG. W., iod
eApostcl
exegetísch
spísovatelovým't
(BiblePodlaha.
a nejnov.Sv.
objevy
Palestině,
gyp aAssyrií. Přel.
5, str.v 166.).Srvn
ndvdogmatísch
bearbeitet
(v Ěangemě
Bibelwerk),
But/a O věrohodnosti A ošt. skutků, Praha 1897. un
. (3ng
n, Kommentar
ííber
die Apo
Vlll. Chrronologíe.
Lukáš neurčuje v Ap. stelgesch. des Paulus, v Lipsku 1882. Zóckler,
skutcích jednotlivých událostí jmenováním roku a v Mnichově 1895. Holtzmann
H ].
an

f=
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apoštolský sněm — apoštolské školy

3.1892 Knopf Rud., muka na sídlo (stolec, cathedra) sv. Petra jednak
Die Apostelgeschichte (v88„DiaeSchriften des N. T.,
ímé, jednak v Antiochii, a tak se stalo, že svátek
zdvojen: památka stolce římského konala se 18.
d. l. eb. vom Prof. D. joh. Weiss“ ), Góttisngen, ledna,památka stolce antlochijského 22. ledna. je
h_erausge
ašoštolsk sněm [. v jerusalemě slaven na likož v některých diecesích toliko 'eden z těchto
odnět sv. avla a Barnabáše pod předsednictvím dvou dní byl slaven, nařídil papež avel lV. roku
etr0\ým mezi r.
—52 (Sku.t ap
Je dnal 1558 slavení obou dnů vcelé církvi. Svátek ře
0 sporn "otázce, vzeešlé v Antiochii, jsou--li totiž
ad víncula)vyskýtá
Vlll.sv.
stol.Petra
(v_. čL(5.sv.Petri
Petra
etězy); den se
1.
křesťané vázáni Mojžíšovým zákonem(obřadným, vtězůs
zejména v příčině obřízky a pokrmů Židům zak 
kdykostela
svitek na
tenEsquilinu,
se koná, vjest
dnemvýročí
posvěcení
němžř
tězy ty
zaných, a rozhodnul, že p_ohanokřestané jimi vá srpna,
záni nejsou; pouze že mají zdržovali se krve, po
byly
uloženy
papežem
Síxtemlll.
(3
—40).eS_vatek
krmů ze zvířat udá\ených a obětovaných modlám,
cent sv.
vla (Conversioz's. Pauli)25_.
ůvodně snad památka přeneseni ostatků
a smilstvi (a to jednak ab sami nevzali pohor
šení, jednak aby nedali po oršení jmým). A. .r. ledna,
P.av a, vznikl asi ve století IX. vátek _sv.
tento byl vzorem pozdějšíchhsněmů církevních.
Ondřejesv. jakub
30.1isbtop.
se 'íž
ve stol
a Věvyskýtá
šlho 25.
ervence
(výrločl
.
ntio chii a jeho konánny. jsou čem—ěsvátek
rukopisy, jež obsachují výnosy či kánony a-é-ho :-u přeneseni ostatků) ve stol. Vlll. Svátek sv. Fí
nšího (původnězvl. v církvi
v Antiochii, předpisujice aby se křestané nenazý lípa alaku
kommentar zum N. T.

vali Galílejskými,
aby avšecky
národyse přijímali
církve,
požívání krve
udáveného
zdržovali doa
modloslužby se varovali. První zm
minku o kánonech
téch činí Turrianus
apostolicis l, 25.).
Poněvadž
však žááproocanonibus
a-éh o .r-uvvAntíochii
ne
bylo, jsou tyto kánony podvenržlé.

vých. svátek

rvělMio
nslaven 14. listopadu,

druhého

spolu se sv. _anem27. prosince, oba tytod ni jako
„dies natales“ ) slaven společně 1. května roto, že
v Vl. stol. byl v

ímé ke cti obou apo tolů vy

stavěn kostel a v onen den byl posvěcen. Svátek
_lv.ana, jenž, jak již řečeno, slaven býval spolu
apooštolská stolice byl až do V. století název s vpamátkou sv. jakuba Menšího 27. pros.; v církvi
každého stolce biskupského. Vídnot ona ř. ze západní později v tento den konána p_a
amatka pouze

62.1ístu sv. August. ad fratr. Madaur. _(„socíetas sv. lana, jako dosud (ač dnem smrti sv. Jana byl
per sedes apostolorum et succe siones episcop
or um nepochybně 26. září; den27
ros. snad jest vý
ročt dedikace kostela nebo oltáře jemu ke cti za
certa
rbemkA
pt_opagatione
45.
listu _:páer
ul.oNol.
l.p atd. Ve diffunditur“),
stol. .ovšak ze
brne
sváte
Ioannis ante
ortam
zován titul ten na biskupské stolce od apoštolů svěcenaéhon6
6. .jast "gamátkou na posvěcení do
založených nebo listy apoštolů poctěných církví, la tin
kostela v nn
Památka sv. imona a
jak vidno ze sv. August. „De doctr. Christ “ il. 8. tyčidiého
se v církvl
západní spo
28. října (vkonala
některých
martyrologíich
zá
a z 95. listu Lva Vel., až vymezen jen pro stolec bi lečndg Tadeáše
skupa římského, jakož tomu stále jest. Srvn. Lán padních položen dens sepolečné jejich smrti na
lz,a'd De titulí „Sed. Apost.“ ad ínsigniendamSedem červ.ence) A. .r. prohlášeny papežem Bonifácem Vlh.
1298 za festa duplícía, UrbanemVVll!. 1642 za svátky
Romanam
usuderantiquo
singul_ari, 1846; Tpdi.
Kraux, zasvěcené. Svěcení jich však pro toro bylo až
RealE-ncykl.
christl. etAlter
na svátek sv. knížat apoštolských Petra a Pavla
st
_tapoštolské stolice komoří vlizkomora apo zrušeno redukcí svátků provedenou v XVIII. s_to
to.l

apoštolů svátky. Výroční památka sv apoštolů
konána byla zprvu tak jako památka dies natalis) sv.
mučedníků iměla pouze ráz mistni; proto ve starých
kalendářirh nalézá se málo .r-ů a- ů, obyčejně pouze
jeden nebo dva. Teprve od stolettílX. po zave

Srvvn. Dr. Áwzllnzr He,g_0rtoloíé200

(Const. Ap. V, 20) a záh také v církvi západní
(orace k tomu se \ztaltujici nalézá se v sakramen
táři Leon. í Gelas.;) připadala na 29. červen nebo
1. květen. V Církvi východní slavila se ve stol.

hořeti, a to počínajíc prvními nešporami. _Svicnyty
mají býti umístěny nad apoštolskými kříži, dle vý
slovného znění rubriky pontitikálu, která zní: ;,ad
caput cnjuslil)et crucis fi atur unus clavus, cui atti

ských
uetra29.ačervna,
Pavla den,
(dies
ss. Petriknet at
Pauli)
jejžnatalis
tradice

brývají obyéerjně zhotoveny ze
zprohýbaných prutů kuteho že
leza (v. obi-.212). SlV.l'l! an/if
calc Romanum, De ecclesíae dé
dicatlone seu consecratione;' S.
It'rluum - Congremlianir' Decreta
autům/Ita. N. 3876 (ad 6 et 7.).

220.

oštolské _svieny.
pon
tilka Iu-upevňuje
se nadDle
ka Žpredpisu
dým z 12římského
apoštolských

kři ů (v. t)s cvíen se svící, které se íozžehají

v den konsekrace kostela, dříve než obřad svěcent
počne. Pravit.I pontifikale uvádějíc, co biskup ráno
dent
martyrologii
šíří se v den konsekrace kostela má činiti: „et ejus juššu
všeobecně
slaveníplatných
a-ýc pro celou církev
ka všech
sv. apošto olů (Commemoratio ss.mapostolorum), accenduntur praemís'sae duodecini candelae“. Také
jakožto svátek souhrnný konala se na východě ve výroční den konsekrace kostela maji celý den

amátka předních apoštol u(Petra, !akuba, gaatur una cannd Ia“- dř ebý\al) někdy zavěšo
avla,jana v oktávu vánočním (27.a
pros..)
pod apoštolskými kříži, ano dokonce i v pro
2knejdávnéj_šichdob pochází svátek apoštol
střed křížů, tam kde |__vlastněebiskuo
při koasekřaci
řižmem
Svícny ty

v paměti uchovala jakožto den jejich smrti, což
utvrzcno slavným přenesením ostatků, jež bylo vy_
konáno téhož dne
zprvu lokálně
římský stává se kol. r. 500 vvšeobecným svátkem

církevním.
Slavení sv.
památky
později
commemoratío;
Pav d(__natale,
3e0. čnavzniklo
tím
\elikou \zdálenost dkostelů sv. knížat
apoštolských od sebe nebylo možno věřícímjednoho
a téhožoslava
dne zúčastnlti
obou bohoslužeb,
tudiž
sv. Pavla sekonana
dne následujícíbyla
10.

Svátek kathedry

sv

Ohr. 212. Apoštolský

svícen.

.

rr

.

štoapoštolské symbolum v. vyznání víry apo
apoštolské

školy zovou se ty, 'ichž účelem

at. j. původněoslava jest_ udělovati počátečné učení a vzdél ní jinochůni,

povýšení S\. Petra nahlavur církve (natale epísco kteří se chtějí věnovati pracím missijním
patus), položen byl na den 22. února ehořem Vel. datelem jejich jest P. Alberich Foresta T. ]. (u. 1818
k zatlačeni pohanské slavnosti zvané „charistia“ v Aix
xu :. 1876 v Avignoně), kterv od svého mládí
(„cara cognatio“); později původní význam svátku toužil po tom, by mohl působiti jako mísslonář
pozměněn tím způsobem, že spojována s ním vzpo mezi pohany. Touha ta se mu však nesplnila,
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apoštolská tradice — apotaktité

nebot
ačkoliv
r. 1837jen
vstoupil
do Tov.
apoštolské vikář
Veličenstvo
v. “paštůllsskkýýkrál.
apoštolský
v. vikář
apošto
byl stále
pověřován
duležitými
úřaáežlšma,
y řád
vými. Tu tedy devět let před smrtí založil ustav rim
_lapsoštolská vlsítace římská v.č1. k o nÍjr egac e
ku 1an
pod i,oře
missií
mezipopohany
tě. žském,
a. .ř., votlnichž
by
evící
touhu
stavuj, kn
sa
s
vlsltátor viz v'isitátor
a p o
mého očtkáku (nikoliv teprve po ukončení studil w tapošktolský
humanistických, jak e to dálo aděje v četných
apoštolské vyznání víry viz vyznání víry
ústavech missijnich) byli tam vyučováni I rvní a. .r. apoštols

založenavA vignoně,a7zaživota Forestova povstalo

ještě 6 nových. Roku 1895 otevřenya :". od Synů
nejsv.
Srdce(od
v 'lridentu,
Brixenu,
také
ve Vídni
lazaristů)Můhlsuduua
a v uzernu
zřízeny;
k lyon. semináři pro africké lnissie patří 3 a. .\
(2 ve Francil,1 v lrsku), jsouce připravným jeho

ústavem. 71.3. mají velikou zásluhuovýchovua

apošto Olktlsý zákon, ó'goc xuvnwzó: tu."wúyíwr

canonlca
ss.
adefinltio
ostolorum.
je to aneb
18r £tesanonespoenltentlales
33 kánonů kajicich, jež
pripisuji se apoštolům, žpocházcjí však ze lV. s_tol.
Objeveny byly v rukopise vídenské bibliotheky a
pod tímto titulem Bickellem (Geschichte d. K.--Rs,

vzdělání missionářův. Celá řada jich vyšla ze škol Gieszen [843,1. řil. ll.) a 69 něm Lagardem (Re
těch, kdež nalezli přípravného vyučování, a to ze quuiae juris ecc. gracci, indobonnae et Lípsiae
856.n .5. p. 36. násl.) uveřejněny. Jinou seru (25)
všech národností.
H'amáucltzr, Orden und kánonů
kajících, připisovaných apoštolům, vydal dle
Kongreg. 11.361, 383nn.,
_zszI;
ap oštolská tradice. nauky viry a mravů ustnim dvou rukoplsů vatikánskvch kard. Pitra (jurís eccl.

graec. hístorial. 103.n ás.l.) Tyto jsou původu ještě
gcřdánímz doby apoštolské dochované viz tra mladšího & tím méně ntedy apoštolské. Kánony ty
v mnohém souhlasí s kánony kajícich, které se—
apoštolský trámec nazývá se příčný trámec ve
vítězném oblouku, jc--li ozdoben reliety apoštolů; psal
sv. vesalllus,azřetelně
poukazují k dlscépllně
kajicníků
lV. století obvykle.
takovýto
apoštolů zobrazování (ikonogratle)
Sbo
or
ském
(viz11.1.
obr z2acho
21.3) val se v chrámu halberstadt
, apoštolskéučení vlz apoštolské sbirkyl. apoštolů zobrazován byl v umění starokřestanskěm

.apoštolsky' věk v. apoštolská doba.

zprvuu(vzhledem
způsobem k syllmboliclkýml
v podobě „ajdvanácti
ovcí
a luk.103
já po
sílám vás jako ovlceamezzl vlky“), dvanácti holublc ,

(vzhledem k Mat.
buďte prosti jako holubicewf,
dvanácti
hvězd vnry).OdIV
(jež islo; spoluosymbolem
ského
vyznání
l.počínají apošto
se apo

štolové zobrazovatl jako osoby, a to ruzn 'm čZPu'.
sobem, dle fantasie
dotyčných
znázorňováni
stojici nebo
trůnícíumělcův.
po stranáchbyžejně
rista
Pána. Zpravidla zobrazováno apoštolů dvanácte
tak, že mezi nimi by sv a;vel sv. Matěj ýval'
vyn.echáván V umění starokřesfanskěm a v době
románské nemívali sv. apoštolové — vyjímajíc sv
Petra 5 klíčí — zvláštních attributů; zpravidla byli
zobrazováni všickni se svltkem
m v ruce.
Během času Šasi
od poč.
Xlll. stol.) apoštolúv
stalo se zvy
kcmkkcharak
crisováni
jednotlivých
uži
vati určitých attiibutů; tak má sv.
rkliče, sv.
Pavel meč, sv. Ondře šikmý kříž, sv.eJakub Větší
poutníckou
sv.
ivan kalich,
z něhož
vyěníváa
had, anebo hůl,
v jcdn
noru
'ro, ve
druhé knihu
u nohou orla, sv. Filip hůl nahoře křížem zakonče
nou, sv.Jakub Menší sochor valchářský,anebo stonek
valchářskě (barvířske) rostliny, sv. To máš kopí,
anebo vztaženou pravici, již se dotýkal ran Páně,.
někdy také zednickon úhelnici, sv. Matouš kopí nebo
sekyru, anebo jako evangelista v jedné ruce péro,

ve druhé knlhu, u nohou anděla, sv B_artolomějnůž.
sv. Šimon pilu, sv. luda Tadeáš kyyj nebo péro a
list, sv. Matěj sekeru nebo kopí. Podrobnosti ikono
ralické vi7. v článcích o jednotlivých a oštolech.
rvn. Detzel, Christllchelkonogra hie ll, 5n, All,
Die christliche Kunst in Wortu. ild3(1899), 70 n.
apotaktlté. apotactitae, ůnotaxu'rat, izolant—oi(Od
ti.-1016011501901,
odříkatise);

slovcm tim označováni byli

jed_nakasketi orthodoxni

mi; č.5 13/1151,8: 0177: mmáaaruu

(vzhledemk Luk. 14“
na.-nr.

)., () IIIC
Chž

užívánčastějinázevapotaxamenoi(v. t.), jednak p ři

vrženci enkratitskěs ektyvlvV. sto.lv Malé
Asii. Zprávy sv. Basilia o nich jsou nejasné (Ep.
c.an 2,M1'g11ePG. XXXlI, 732), tito bludaři zavrho
vali manželství a soukromý majetek, pokládali Boha
za původce zla, nepřijrmali spadlých.

V názorech

svých
shodovali
s ap
tollky (v.(Epifanlus,
tento čl.
528),
s nimižsebyli
ipztotožňováni
Panarion ll, 1, Ang., De
c.46)
Srv
Lambertv Cabralove“Dict. d' archéol. chrět. ],"2604

Obr. 215. Apoštolský l::imeu v chríuuě lmlbersludkkčun.

až 2626, Krum,

Real—
—En.cyklop ], 68.

apoiaxamenoi — apparái

Sv. Pstr.

Sv. Pavel.

Sv. Ondřej.

Sv. Jnkub Větší.

Sv. Jun.

Sv. Filip.

Sv. Jakub Menší.

. ,i

Sv. 'lourias.

Sv. Mulouš.

Sv. Builowmuj.

Sv. Simon.

Sv. Juda 'ladeiaš.

bv. Malej.

Obr. 214. Svatí apošiolé. (Dle obrazů J. F. Overbecka.)

apotheca ve středověku někdy tolik co arch iv.
apotaxamenol
(už/rozučáiwvw,
renunciantes),
název
mnichů
u Ca
Dee enobiorum
institutione
(Apothemuls),
sv., biskupanger
l.V (M1gnzPG.XLlX,I51)ea Falladla, Hist. Lau skyApothemius
(Andegavum)
ve lV. sto
hpotheosa (iinoůčwolsy.delifíkace, zbožnění. :Ře
apotaxis (ci.-rómEic,
wzozuyú),tolik co ab renun
kove i Římanéi íjiní pohanšlí národové prokazo
ciaiio, i. j 1.0tlřeknuti se satana a všech skutků vali nejen mythickým heroům, nýbrž i panovníkům
jeho přikřtu sv. (v. čl. brenuntiatio
str. 31 n.),
a zasloužilým
poctu božskov,I_atonnekdy
2. odřeknuií se světa a staatkůpozemských při vstou již
za živa (naosobám
př. Alexandrovi,
Caesa
.U Ři
manů dostávalo se božské pocty císařům (a někdy
Felníndo stavu řeholního. Srvn. Krum, Real--Encykl. icisařovnám a jiným členům rodin císařské) po
apoote les
esma l. zove se pověra vykládajícíz kon smrti tak zvanou konsekraci, a dav n jim pak titul
steilace hvězd osudy člověka (viz astrologie).
„divus“. l_akousi soukromou apothcosu prokazovali
— Vhi therské christologii účastenství obou pri
i Římané
drahým svým zzesnulým,
uživa
rozenosií Kristových na diie spásy; názor ten čelil jíceekove'
v nápisec
ech náhrobníchv
eoí; '";gwwn“
lsiac. c.

„Dis manibuus“ , „Dei pareentes“ raazp. Pohanská apo

ploti
názorutěch,
kteříprgouštěh
budanebo
pouzeu
úča thcosa ovšem podstatné se liší od kanonisace a
stenství
přirozenosti
božsk (Osiander)
lidské
(Stancaruu.s) Srvn. Farm. C.:;nmni art VIII.,Olh'nger, úcly svalýcr
ch.
círke\ním umění nazývá se
Luth. Dogm. il, 2, 83.
nkč
kdy a-ou znázorněni, kterak světec nebo světice
apotelesmata (dnorslíoyata) nazývali Řekové v oblacích k nebesům se vzzn'.áš
Appamiarum
dioecesivs
Pam er
z vosku zhotovené figurky, které sicužily k hadač
ap arát (v paramenhce) nazyvá se mnohdysoubor
ství, ve středověku vyskytá se výraz ten také pro
pověrečné průpov
posv tných rouch téže barrvyk slavným obřadům,
t.j. kasule, dalmatika, tunicella a Iuviál. — Slovem
apoteiesmatikol
(dnorsleayanxoí)_
— astrolo tím označuje se někdy v rubrikác také výzdoba
gové
(viz či. astrologie).
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kostela (na př. diecesní předpis o Božím Hrobě jméno i hora ona obdržela. Biskup tamní v bre
praví, že „5. Se ucrum nemá býti vyzdobeno víáři sluje sipontský,n nyní je to arcibiskup man»
„panniset apparatu nigri colorisí'. (Srvn. raž fredonský (Manfredonia, latinsky „Sipontín“ v. t.).
ské Manuale rítuum na Velikýpátek.)
Od té doby počala se též šíříti úcta sv. archanděla
mě
appaarátem ří vědecké práci slove vše, čeho Michaela, emuž ke cti nedlouho na to v ím
třeba k důkla nemu probráni a objasnění daného i jinde chr my byly zasvěceny. — Celkem se při
.thematu. Srvn. Four/:. Wissenschaftlíches Arbeiten pomína'i mimo tento ještě d_\a svátky Zjevení sv.

archan ěla Michaela, a to
ve Francii, dne
16. řílna slavený na památku jeho"2'evení Otbertovl
_ apparatus
vprávuv tom
Cmnoststredověkychučitelů
&círk. zálezela
že o sbírkách zákonných
uávAvranchesšudáv
se r.706)
zátoky Mont-biskupu
SainteMichelské, k c založeno
bylo
Eonali přednášky (lectura) & různým způsobem je (Autbertovi),
písemně zpracovávali. Původní formou teto spiso opatst\i sv. Michaela, dr_uhýslaví církev východní
e.6 září na památku zjevení sv. Michae av Kol
vatelské
__čínnostibyla
pouhá
slovni
glossa,
po
zdější pak a. je to v rávu círk. ve škole glossa lonssáchve Frygií. Tarn bylcchrám sv. archanděla
torů bolognských ustá ený název pro ze\ rubný vý Michaela, k němuž nepřátelé viry chtěli odvéstl
tok řeky, aby jej záplavou zničili. Archanděl se
klad
dcelého textu zákonných sbírek a zejména de zjevil,
udeřil rutem do skály a otevřel vodám
kretu Gratiánova,
ajako
byl na př. jana
de ru
Deo
kolc.mr
12505esap
nýApparaatus
glos sa
um. nově řečiště. rvn. Brmtarum Ran m8. Maii;
A. byl obšírnější a souvislejší výklad, než původní Mart. Rom. téhož dne; blur-on“,Dizíonario diEru
dizione
storico- ecclesiastica vol. 2. a vol.4
Man
lossa, 7. níž vznikl tint zpusobem, že autoři jeho,
použivajice prací předchůdcův a samostatně báda fredonia), Maximilian/Lr I' imepr Saxoon a', me—
jice, glossu věcně í slovně rozšířil; neměl však
zde orientalibus.
.
l. Tom. !. Freiburg,
lectiones de _llt/tórglisa
té souvislosti,,;ako
ř. Takepronesmi
býti
zaměňov n s potomníkomment
lektur
uro,u ač nezřídka
týž
apparlitor (soudní sluha). K vedlejším, mecha
pojem obou těchto výrazílv užíváno. Pravidelně však nickými pracemi zaměstnaným osobám při soudech
duchovních náležejí a.,také cursores, vlatores,baj_u11,
rozumějí
se lekturou
řednášk
a výklady
sorovy, které
mívaly asto
po obu
a- u, ačp_roíe_s-_
jim
bidelli, pedelli, nuntíí atd. zvaní. Ukolem jejich jest
nemusíly, jako zase naopak a. mohl býti literární k nařízení soudcovu předvolávati strany, ostřihati
prací, která neměla spřednáškami nic spoleečnělí.o delinquenta, vyvěšovati a doručovati vyhlášky ap.
Savigny, Gesch. des. rom. Rechts 1m Mittelalter Poněvadž jsou úředními, přísežními osobami, po
sv. 551 násl., Schneider, Die Lehre v.d. Kirchen kládá právo církevní zločiny, jejich i proti ním,
v úřední pminnosti spáchaaně za qualifikované
rechtsquellen str. 17)
Ad'1.
....

apa status býv
vá těž název knih, jež obsahuji se

17.seq..)
Konst_í—
ervn
a 1908b
z 29. n.čer
bran kus nějakého určitého oboru vědění se tý “(Schmalzgruebe e,r dejudic.
římské stanoveno (Lex ro r. _1______
kající. Ta na př. A. díspositionum homileticarum tucí Sa í0e_nticonsilio“
novus, una cum clavi homiletica. Hallae Sax 1696. o_Ja-elchc
.), že amjí býti voleni od
tálního
absolutní
většinou
hlasů.
(AAS.
1
Apparltlo
beata_e Mariae
Vir lnls
de Appa
Mer Zříz
cede.
Mart. Rom
snrpa: „in
íspanla
cm 11-11
prevzala církev od úřadů římkde jed o
ritío bcatae Mariae OVirgínís de Mercede nuncu tlivá kollegia magistrátní, nejprve na jednoroční dobu
patae,
Re_demptiOhísCaptivorum sub ejus svého úřadování a později trvale, přibirala sí slu
nomineOrdinis
institutrict
žebnictvo úřední. Nástupce v úřaděz praktických
Apparitionis B.slítlarlae V. lmmaculatae, svátek duvodů podržel a_-y předchůdcovy a tak sta
tal se
úřad ten doživotním; ba od počátku císařství do—
Zjevení
_NcposkvrněněPanny
Marie,kzvané
(v.
t.) jest
jeden z nových svátků
ke cti lourdské,
P.Marie mohli se a. té výsady, že mohli si ustanovovati
zavedených. Na památku slavného zjevení v: e schopné zástupce (vicarius), ano i úřad svůj pro
skyni lourdské dne 11. února 1858 byl ůvodně G_.ati. A. sdružovali se odborně v decuriae, jež měly
dt
povolen pro díecesi tart eskou, do níž Lourees patří, práva osob rávnnicch.
a dovolován pak jedno'lívým dieccsím a řádům
Appel 1.
hard u. 1841 v Kronachu, stud. na
maniku v
ě, 1867vvysv na kněze, 1888stal
kožto
aliqu busrokem
locís na den kdy
11. února
en. vi
Papež fťSÍllsm£_H'0
Piu
počínae
501etě se kapitulárem při domě v Bamberku
výročí zjevení onoho třípaa,dlo rozšíríl svátek ten
, :p. „Der _gottliche Glaube“ (Bamber 1890).
na celou církev, ustanoviv dteríc em Kongregace kářem
2.mH.,
f.,
eLehre der Scholastiker\'0n der
obřadově, aby slaven byl dne 11. února řádem du Synteresis (Rostock 18911.— 3. osef, numismatik,
plicis majorís. Svátek ten dlužno nyní v katalogu státní úředník, 71.ve Vídni 1767, z. 1834, .r). ntinto
nzen u. Medaillen der Pápste, eIstIichen
Svátků, dělených od r. 1893 na prímaria et secun jinně. „Mtin
daria festa, zařaditi mezi secundaria „in Kalendario Fůrsten u. Herren, nebst annderen zur írchenge
universali. -—Sr'l.\l Decretum Urbis et orbis, quo schichte gehórigen Stůcken“ (Pešt 8 9). — 4.
festum Apparitionís B M. V. lmm \vulgode 1ourdes Karel, 71.1847, působil jako kaplan v Kralovicích,
od 1882 byl tfarářem \'Podvoro v,ě od 1885v Plané
adAuniversam
extendítur.
ble.
piarit onisEcclesiam
S. Michaelis
Archangeii, Hr
Zjevení
190, !.
ě'iny pout_n_íhochrámu
svťA? íchaela Archanděla, svátek duplex per annum u Plzně,
'_l'e'
enice lClKralovic“ (Brno 1 ), a psalt ždo (.KD
majus
většri), 31893
dekretem
obřa níkoví“„Co vypra\ ují íarni archívy o učiteli a kostel
dově Z(dvojný
ne 27.
meziKongregace
festa secundaría
zařazeznýd(pončvasdžrlčelný svátek sv. Michaela se
appell comme
d'abusappplcla
(appell_atiotamquam
ab
babussu
str.
slaví dne 29. září). Svátek ten vznikl zaadob pa abusu)víza
appeílace (lat. appellatío, odvolání). 1.4Řádným
peže Gelasía [. (492—64) v Apulii, kdež na vrchu
hory arga_nozázračným z ůsobem objevena byla
op_ravnýmprostředkem
círk.
soudního'
rízení
jest
a.,
žádost
s
rozsudkem
nespokojených
stran,
aby
eskyně mající podobu chr mu, v níž díec. biskup,
jemuž se ve zjevení od archanděla Michaela k tomu soudce vyšší (judex ad quem) rozsudek soudu sto
dostalo pokynu, zavedl sluzby Boží ke cti tohoto lice nižší (i. a quo), jenž nenabyl dosud moci věci
svateho archanděla a ostatních andělů, jak to líčí
prozkoumal
po případě
římský breviář ve čteních druhého nokturna na rozsouuné
napravil. —(resgudicata),
rávo odvolati
se majía obě
strany,
den 8. května, kdy památka zjevení toho se slaví. a to domnívají--li se býti rozsudkem zkráceny (c
Na místě tom zbudován později slavný chrám a
11.28), aneb nebyl-1-i rozsudek první stolice
povstalo tam město „Monte Sant Angelo“, kteréž ve dvou letech vynesen (Trid. XXIV. c. 20; XXV.
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c.
10 de ref.),
byla-ll
rozsudkem
dotčena
(c. anoC21 osoba
q. 6..)třetí,
Z pOVl
nosti
jest se počítati to, že appellatus může se při 0“hl k ia. )od_
slove jus adhaesionisnista
Fc.l72.X . .
d)P řia-i nutnozachovaticestu
odvolali fiskálnímu zástupci a obhájcům manžel volaPtelové,což
ství a sllbú řeholních, v processech tohoto druhu, lb..) Již sněm nicejský (c. 5.) dovoluje oncdvlolatise
avšakobhájce svazku manželského nemusí z rozhodnutí biskupova k sněmu provínc. Pozdé'i
se odvolati k vyšší instanci ve věcech nullity, když byl vedle sněmu druhou stolicí metropolita a tře í
„certo et evidenter constat de exxistentía“ následu
c.
. &2též
q.papežc
6.), jennž však již.; ve
jí ích překážek: disparit.cu1tus, ligaminis, consan byl primas, atrlarcha
ybl pro závažnější, sporné aneb trestné
uinit., aftinit. honestae, cognat. spirituál. a clan středolvlěkub
záležitosti biskupů, zvlášť jednalo--li se o sesazení
estin. (Bam,kde forma trident. vížie. Tak prohlásila jejich, první a oslední stolicí. Od stol. IX. do
8.
C. 639,
fficiiČKD
5. června
S. Sedls
xxw.
1890 str1889
439(v17.
n.), Acta
kterážto
kon mohli se arcijá nově moci soudní, jsouce první
regace prohlásila dne 16. února 1894 (ASS. XXVII. instancí, od níž šlo odvolání, tehda dosti obvyklé,
42), že dekret ten platí pro celou církev. V témž
krozhodčím,
sněmům
ametropolitúm.
Ne
zřídka předkládána
a. provínci
přímol eůgát
m, aneb přímo
.smyslu
posv. kon
r.
1889a.2rozhodla
čenencetéž1892(
&%(X0
Apošt. stolici, čímž autorita biskupů podlamována.
27. března 1901 n. (Archiv sfsúr kathol.
]
Proto snažili se papežové, ze 'ména Alexander 111.
recht 566 h;. a Innocenc lll.,právo odvolac obmezltl (c. 2, 5, 7.
str.
716n.) Srvn. Schm'lzcrLKtath.
neb odkazovali odvolatele ke svým
L'ugclmann-Slnfgl,
K. Eheerech t375.Ehe
— l)) L7.e pak 8,
se odvolati nejen 7. rozsudku konečného, n brž
(c.
30..)
ridentinum
vzoru
z lnterlokutu, to jest nálezu o některé ředb žné senáatúm
mu kostnick.xa
basilejsk
(XXXLc .1.)postanoví,
otázce procesní (c. 12

. .

pří iné inter

tokutu však, aby bráněno bylo protahování hez
tak rozvláčného ři7eni odvolacího, stanovilo Trl
dentinum (1.XX
de ref.), že lze se z jeho
rozsudku jen tehd odvolati, má-li moc rozsudku
konečného, nemů e-li býti konečným rozsudkem
zrušen, aneb nelze-li se pak z konečněho rozsudku
odvolati. A. jest nepřípustna, jedná-l-i se o rozsudek
\ynesený Apošt. tolicí (primas scdcs a nemine
judicatur) neb od soudu papežem delegovaného
s klausulí, že : rozsudku jeho není odvoln Rov

než nenía. možna(appellatione

ab odvolání do urna dělo se jen v závažnných
'U 'padech,
jinak aby o a- i rozhodovali apežem
delegovani soudci (nejméně 4 dignitáři), terě bi

skup
resp. metropolita
na sněmu
(judícets
synodales,
in partibus).
Ben dustanovivl
dk
(cons
Quamvis paternae 1741) zmocnil biskupy, aby po

dohodě s kapitolou tyto soudce ustanovovali, po
něvadž slavení synod čím dále tím řidším bylo
(jud. prosynodales). Dnes ustanowje Apošt. stolice
svým zástupcem pravidelně metropolity resp. je
jich duchovní

soudy

aby jako 2. r_c_sp.3. delego

remota,Trid. vaná stolice appella ni jménem jejím o odvoláni
rozhodovala. Ježto však papež je ordlnarlus judex
sess. 25, c. 13.de mcg), spollěhál-i rozsudek na paa
a doznání již 3 shodné
4,.61rozsudky
X. [. (c.6
,jsou-li oumium,
může(causae
ji v první()instanci
si vyhraditi
ma es,) cožjistése záležitosti
skutečně
vtrnosti
téže záležitosti
í.b c. 1. in
l.ll.), in causis correctionum le5čby děje. O těchto deleg0vanýchcinstancích mimo Řím,
jimiž Apošt. stolice pro arcibiskupské stollce sta
c. 3. 26.X
kdo odsouzen31n
contu
forma
a mírlatrelstubbylanč
překročena
(c.l
. .
novíll. resp. 111.(all.) instanci, jedná pro Rakousko
...

maciam (X.lde2doÍo et contum ll. 14

1869,A55 lV. 382),d

t

C 23. ledna

breve

la lX. „ icario munero“ z ' .

. 1856.

zv appellaci fri (Srvn. „Sk/mf
tc, Darstellung des Prozesses etc. 18:18.

volní
frivolea),t.
epodanou
vší by
rozumové
příčiny,(a.
tedyz
měj j.cn
za tím beze
účelem,
se do
cílilo oddálení trestu (c. 59. 61. X28), jde--li o zá
ležitost, která naovnnánim nebo skrze zvolené roz
hodčí (arbitri) nebo řísahou svědkú byla rozřešena
(c. 2. in Vlol. 22), ylo—lin a-i dobrovolně re
si nováno nebo má-h býti appellováno proti inter
1o utu be7, definitivního účinku (Trid. sess. 24, c 20.
de ref), nebo konečněnnebyla-li a. oznámena a pro
vedena
lhůtě zákonné
a taxklilde
o res
iudicafa ve
(c. 33.
[. 28:c 15.X
1).tudíž
Od soudu
Apošt. stol. neníxdalší appcellace molžná; od rozzoh d.

konngregace římské jest pak dána jen možnost „ob
tinendi beneficium novae audientiae“ u papeže.
Protože gener. vikář a papež tvoří jeden tribunál,
může býti appellace od gener. vikáře řízena jen na
metropolítu nebo na papeže (Trid. sess. 25, c. 14.
de ref.). Appellace od soudce duchovního k soudci
svčtskčmu trestá se exkommunikací lalae seníentiae

str.
295 n.). Dle toho
pak va mysli,
echác žem
a mte
na Moravě
instančnípořad,
mámelí
ro po

lltní ísoudy (Lou
druhou stolici
proKrálov,
soud
sufíraganni
rahařádnou
pro Litoměřice,
Hradec
Budějovice, Olomouc pro Brno), jest u nás tento
Praha jest delegov. soudem ll. instance pro \'íden
a Solnohrady jako ]. instanci, kdežto třetí instancí
jest Olomouc. Dále je Praha 111.deleg. instanci pro
diccesní a metropol. soudy v Olomouci a ve Lvo

rit. lat. Olomouc je druhou deleg. instanci pro
Prahu v těch věcech, \' nichž je Praha jako soud
diecesní instanci první, kdežto třetí deleg. instancí

icp ovtyto ěvci Vídeň; spolu je Olomouc třetí
deleg. instancí pro věci, pro něž je Praha druhou
adele
ví ovsanoustolicí,t.
ověcci,j. pro
prozálež1tost1solnohradské
něž
arha instanci
metropolitní, jer lll. deleg.insta|1c1eVíde|'1; proOlo
mouc pak jako instanci metrop. je 111.deleg. stolicí

Praha. Tedy pořad je ku př. ten to: Budějovice
Praha-Vídeň; Brno-Olomouc-Praha; Praha -Ool

papUeživyhrazenou
(„Ap. suspensivní,
Seddis“ z 12. října
1.869)
— mouc-Vidcň; Olomouc-Vídeň-Praha; Vídeň(Solno
c)U činky a-e sou dilem
d1lem_
devolu

hrady)--Pral1a-Olomouc, |..vovr lat.O-lomouc-Praha;
e-myšl-LvovP-r.aha (Srv.n 6111.01er Prag.1910,
vedením rozsudku vyčkati (c. 7. in Vl. [. 15.), neboť Pře
v obojím právu platí zásada: pendente a-e nil inno str. 31). —e) jelikož v jedné věci jsou pravidelné
vetur. Při a. z lnterlokutu nastane však suspens. úči jenom tři instance, e dle toho možno 'en dvojí
nek jen tehdy, shledal- li ji judex ad quem odůvod odvoláni z rozsu ku stolice nižší. ýjimku\
něn.ou Patrno, žtoetohoosu.sp účinku nemá a.,jíž věcí té tvoří pouze procesy manželské, a sice jde--li
právo vůbec nepřipouští, aneb a. proti rozsudkům, o rozvod od stolu a lože, není dalš1 appellace
možna, rozhodly--li dvě instance stejně. Totéž platí
jichž
je zároveň
rvni
tom
mu vynesení
při censurach
(c 37,jejich
53. glplrovedením,
X. ll. 28; jako
c. 3. ve věcech nullity pro případ, žeo

tívní. První z leží v tom, že soudci a uo jpes

$ 9 in Vl. 11. 15). Devolutivni

účinek u-e záleží

stolice rozhodly pro platnost

impugnovaného

v tom, že jurisdikce soudu a quo v tomto případě man
nželství. Zní-li naopak rozsudek první a druhé
stolice na neplatnost snatku, může obhájce svazku
přestává
a záležitost
odkazuje
se soudci lze
vyššímu
(c.
55. X ib.;
3, 5. in Vl
ib)
účinkůma.
také manželského odvolati se k instancí třetí, nezdajl- ll
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se mu posavadní, pro neplatnost sňatku uváděné
důvody p_ostačltelnými. Avšak jes
estlíže z prvních
dvou stolic jen první nebo druhá instance proti
platnosti manželství rozhodly, musí obhájce ex
otíicio appellovati výše, ba v případě, že by nález
druhe instance zněl pro platnost, nález pak stolice
rvní a třetí pro neplatnost sňatku, musi apel-_

však 4. proti nařízením, jež činí biskup moci sobě
daného práva tridentského, anebo za příčinou vi—

sltace a korrekce mravu(leč bysse tak dělo_ce
stou soudni, Trid V." 8; Xlll. c. !. de ref) a

Všecky případy, kdy není a. tohoto druhu pří—

pustnou_s,
Benedikta
„Ad
mílitant vypočítává
30. bř. konstituce
. Cestou
správní XlV.
učiněné

ati jeeště po třetí, ku kterémužtokoncimusí rozhodnuti biskupovo, b fi rekurs byl podán, jest
pak abýtizvlášť zřízena instance čtvrtá Tato třetí platným a provádí se otud, oukd vyšší úřad,
'est žalobci dovolena též pro případ, že by první jenžoopodanea. rozhoduje, jinak neustanovil. Sta

noví pak, buď že rozhodnutí to zůstává v platnosti
dvě
protl
třetí instance
pak ro rozhodly
jeho platno
ost. —platnostid
Každámanželstvr,
a. záleží (esse contlrmandum), aneb se zrušuje (esse intir
: ohlášení (interpositio), zavedeni (introductio) a
mandunly,_aneb se pozměňue (esse retormandum).
ospravedlnění (prosecutio či_justiíicatio). Kdo chce (Srvn
einer, c_KR.
_ll.68
a'gmůllzr , KR.,
práva odvolacího užíti, má
em ] dnův u soudce Varigm KR.6
Piz. nýhrgmró'l/nr.
Die 684nn.
Appel
lationgnach dem nDecretalenrechte (1875); Borový,
a quo bud;ústně aneb písemně ohlásiti, že je s roz Sloh, 3. vyd. 348; Schultz, Darstellung,r des Pro
sudkemn pokojen (arguere causam) a že se ocdvo zcsses, str. 64 nn.; Rainer-Zítek, Církevní právo
lává. Zmeesškánítéto _lhůty (fatale absolutum

C.22. .6.;3.15Během
. X.I.l Z7.)m
mzáodonásledek
práva_ katol.
KR 334 nn ' Ha
odvolacího
30 dni
hlášené ztrátu
a-e musís
n'ng, II. 837.,nn
7,806,364821;;Lámmer
Drorle, ,Kriminalveríahren,
[. 598 nn., Mám/ten,
na soudci a quo vyžádati tak '..v.apostoli či litterae 132 nn.., Luca, ludiciae
dimissoriae, jimiž se zmocňujek podánia-e soudci
Das kanon.
Gerichtsvertahren,
514 n_n
(odj.
[kM—2.
a adl. concil
ium m.
vyššímu Nezachování tohoto terminu má rovněž [.Sdt.,Tp:
volání od papeže k sněmu). Názor hájený na t. zv
za náslecdek z_trátu
in Vl. sněmech reformních gallikanismem a jeho odnoži,
Cl.práva_ odvolacíhho
Soud eje(c. 6.povinen
během dalších třiceti dní lapoštoly vydati, jestliže zejména jansenistickymi appellanty, jest jak rávně,
tak dogmaticky
Mysiimesi sn m býti
bez '
nenastaly
okolnosti,_
vylučují;zprávu
jinak soudci
| bez nich
lze
a. podatl
(Trid. jceža.
c..) Obsahují
ad papeže,
není tonepřípustný.
mobecný,
kterýl-i nemůže
quem, že a. včas byla ohlášena a co o ní soudce instancí nad papežem. Představujeme--li si jej
správně s papežem, jest sněm s papežem totožnou
v,prvcm am v druhém
atoríi,
quo e.so_ud_í
. __(apostoli_reverentiales
ib (vi7.čl. apostoli et astr.rcfuta
526). stolicí soudní, a ta
Dnes se začaste od nich upouští a hned po ohlá případě nelze o a- i mluvili, neboť plnost moci du
šení a-e odešlou se spisy procesní instanci vyšší. chovní, tedy i soudní, v církvi není ve sněm
mu,
Obdržev apoštoly podal odvolatel odvolání u soudce nýbrž v primátu papežském. a odvolávati se k sněmu
ad quem (introductio a--is) a nemusil hned a-i odů jest nejen odp_orno nejstaršímu učení církve: prima
vodnití, nýbrž vyžádati sl lhůtu k odůvodnění (ju sedes a nemine jndicatur (c. '3. sm sardickě),
stiíicatío), kterou mu soudce ad uem, nezamít nýbrž jest nesrovnatelno s primátem a monarchi
nul-liía-e z důvodů formálních, z važných dú\ odův
ckou
ustoavou
A kdyby_'_
a. tohoto
druhum
žná —cirkv__e_.
ne však,
por i__b
až la příčí
se již
až do 2 letVmohlzďoskytpouti
5, 8, 69.
X. |.však
c právnímuž pojmu odvolání, ježto vodvolati se lze
Trid.
ef. . (c.
Soudce
a quo
en k soudu již existujícímu, a ne teprve k soudu
molh pro!Vospravedlněni a-e stanoviti )lhůtu pe budoucímu, kterým jest snněm, jenž svo' án býti má
remptorickou (c. 33,
50, 61. X. ].
jakmile (judex nondum existens, ergo juridice nullus,
byl podán libellus introd_uctorius, nemohlab
a. protože odvolati se lze pouze od soudu niž ího
odpv__olána
(c.
. Ko ůvodníl,
žbyl odvolatel
edepsaně7mu
lhůtěXodvolání
v čemž k vyššímu — byla by, jak děj_ínyučí, jen 7.řídlem
rozbrojův a bludů, kterých b ani nebylo lze odkli
záleží tretístadíuma is(justiticatio),_
prikročí soudce
ad
quem,
jestl_iže
odvo
ání
neodmitl,
k
vlastnímu
tak a.snatuto
no kdykoliv
sněmussvo
lati. poněvadž
A proto není
zavrhli
mimo jiné
řízení odvolací rn.u Vy7,ve soudce a quo,
ža diti,
slal spisy procesní (literae compulsoriales); nove' (Exsecrabilis 18. ledna 1460). Sixtus lV. julius ll.
důkazy mohou býti nabídnuty, jen okud jimi má
(lncoepti
regiminis
l.
čce.
1509),
Martin
V,
Pius lX.
by'ti prokázána aneb vyvrácena spr vnost odvola (Apos olicae Sedis, excommun. latae sententiae
uch důvodů; jinak jest zásadou odvolacího řízení speciali modo R. Pontifici reservatae n. 4. et in
nepřipouštětl novot. Po skončeném jednání roz terdicta latae sententiae reservata n.l.) aposledn_ě_
odne soudce ad quem, buď že a. jest nepřípustna, výslovně konstituce Pastor aetemus (c. 3.) sněm
aneb neodůvodněona, a vrací spisy soudci a quo, vatikánského slovvy Od pravdy uchylují se, kdož
aby rozsudek svůj vykonal, aneb rozsudek v odpor tvrdí, že z nálezů římských papežů lze se odvoo
lati k obecnému sněmu jaako stolici vyšší.
vzatýzruší
anebIce.
změní.\'
každém
případěje
to kritika ten zavržen byl také detinící o neomylnosti učitel
rozsudku Ls
-—Proo
bvykl
le dnes summám
odvolací řízctni jest směrodatnou instrukce posv. ského úřadupapežova. [sm.] -- 3.A . maala re
minatorum a a. ab irratio na
kongregace biskupů a řehol. z
88.0 Platí lationne exam
o něm v celku v_zpomenu_tá ustanovneríí 1a zvláštní bili iudicio epíscop )i jest odvolání kandidátů
p_rotip_osudku examinatorú (pro)synodálních, jímž
normy kon re_gací, před nimiž se a. projednává (na tito při farním konkurssu uchaze e buď appr obují
příklad der máš- s. Congíeg. Epp. et _Regul.1. září nebo reprobují, resp. odvolání kandidáta _o.dexami
l_8055,
26. bř.
! 6). — Vedprovocatio
, soudníadjest
i mimo
udní
a. (extrajudic.,
causam),
jež nátorův approbovaného roti mminutí při volbě na

uprázdněné beneflclum. omn vá-li se totiž některý
kandidát, že byl od examinatorů buďv p_říčině\ě
decke'hovzdělání nebo jiných pržadavkú právních
nespravedlivě reprobován čili nezpůsobilým pro
hl_ášen,aneb soudí-li approbovaný jinak kandidát, že
při
obsazováni
beneficií,
která je zákonem
evním
předcpsána
volbapronejschopnějšiho,
byl cír
od
o ní všeobecná ustanovení, platná pro ohlášení a biskupa nespravedlivě pominut, pokládaje se za
provedení
e, e_ž vÚčinek
k nepodává
vyš schopnějšího a zpisobilejšího než ten, jehož biskup
ímu nýbržs0udní
témuž a-sou
její jest se
rovněž
devolutivni a někdy sucspensivní. Tohoto nemá vyvolil, může se odvolati k soudci vyššímu, a to

jest opravným prrostředkem takových rozhodnutí
círk predstaveneho, která správní cestou vynesena
yla (c. 8. in Vl.l|. c., c.
eto spíše
stížnost (rekurs) než odvolání, na př? )roti ne
správnému propůjčení obročí, proti volb, otcov
skému napomenutí círk. představeného atd Platí

appellace v africké ci1kvi —-Appendix Concllil Lateranensis
v neprodlužné lhůtě 10 dnů. V oběm případě však
má appellace jen účinek devolutivni, a nikoli su
spensivni, t. j. nez drží obsazení beneficia. Appel
možno jen
, pokud se nedoclli
souhlascnělhonálezu
instanci.
(Vizconferendis“
Trid. sess.
XXI.
.de ref.; dvou
ko
onst.
tPia
V. „In
z 18.března 1567, dekret Klementa XL „Quooap ro
chialcs“ z 10. ledna l721, konst. Benedikta XIV.
„Cum illud semper“ ze 14. pro 1742. 1vn. Sam

ak pokračováním
Majíc
50dan
částí
(partes), ježŽjeSdnak
ědlídoplňkem
na capitajeho.(počtem
5337), obsahu'e v ]. částsiepouze kánony koncilu la—

teránského 11., a to v pořádku, vjakém byly dány,
tak že ostatních 49 částí jeví se býti jaksi jen do

datkem — appendix —koncilu tohici,odkudž ak
edvou má
rece
celá sbírka
názseth .pC. Li. eclernsa eotaznsaho
ma
jes

.,l'ollf,Konkurs na mešní obročí církevní v ČKDM1900 valtn vdeckretálk

str. 447

;Gimzzl, Die Ptarrkonkurs-Prtitun

(Wien
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jež vyšla po vydání Dekretu Gratianova, aby byla

až doh Í.ucia lnll.r(1181-» 1185)síne1.,

1855), 128 1111.,Barový, Sloh, 3. vyd., str. (" 711.)—

tedy
nynější ásti
1—44; rlál
recense
roz
mno enabyla
od ekrkyetál
ástupců
Lucia 111.
až

Tk
ké ab irrationabilihi
iudicio ten atronei
ecclesiastie
í může podati appellac1
kdos

do Klementa 111(1137—1191), jež tvoří části 45—50,

pokládá za nespravedlivě stižena, praesentoval--lei
patron cirkevni někoho jiného. První instancí appel
lační jest biskup; pronese-li tento souhlasný soud
s úsudkem patronovým, další a pellace, jež může
býti poslána ještě
soudci vyš
nemá účinku
s'uspensivniho.
Srv.nk Gx',nzcl1.
c. 1imu,
1,78 Rittner—Zítzk,
Cirk. právo katol., l. 317; Sar/now, 1.c.453.[szh ] _

nevyšla
r. 1187,
protože
ještě de
kretálky před
Klementa
111.
jenže
tep robsahuje
ve r. 1187vstoupil
na stolec papežský; ale bylapukončena v prvmch

usu viz ab abu su appellatio

při čemžs sdpolu
rvníchIII.,
441Šá5tíh3\10žfnyatl?l'ly
dekretálky
papežův Urbana
1nenta.lll
ecense první povs
vstala za plolntiafikátu
Lucia lll., jelikož obsahuje jen ještě jeho dckretálky,
a nikoliv též jeho nástupcův. ruhá recense pak

na letech těhožp apeže, protože neobsahuje již de

Že: 4elnlacev africké církvi v. čl. Apiarius
sappellam sv. Pavlla v. čl. Pave
.

kretálek nástupcců jeh, a z jeho četných a význaač
ných dekretálek obsahuje pouze dvě. Autor sbírky tě
(obou recensi) jest neznámý, avšak zdá se, že to
bvl Angličan. protože podává hlavně ty dekretálky,

appellant (appellans) zove se ten,1kdo se z roz
nnyní
y biskupům
anglickým.
Obsahuje
sudku nižší stolice k vyšší instanci odvolává. kterčA
paakA byly
C Ldan
kromě několika
kánonů
syno
(Hamer, KR.!
dekretálkř'),papežův,
a toczejména
appellantlv. čl.acc eptan a jansenl smu s. dálních
Alexandravětšinou
III. 1159—118
jeho čctn
red

chůdců, jako Ha riana lV., ugenalll., lmĚocencell.,
lujíciho. (Harm
appellát (appellatusšslslgše protivná strana appel Honoria lšlh Paschala
ehor eVll.., Euegnall.,
Petr,tavite1
v Antverpách,
odAppelmans
r. 1406 stavbu
tamní kathedrái
J. vedl lva lil., hořel., Hormlisdya Gelasia, jakoži
nástupců
Urbaanaa.lll
1187), Lucia
Řehoře111.(11811185),
vm. (1187)a Klementa
111.((585
1187
sem náře
1v
4Mechlíně
(Mappelmanss.H.
ines) v Belgii, sou
vyd...prot
ve sbírce
„Science
et Re až 1191) jednotlivé části (partes), kromě první,
ligion“ pojednání: „Nčcessitě philosophique de
poslední
a předposlední,
opatřenň'
l' Existence de Di
které
označují
stručně jejich
obsa jsou rubrikalmi,
2 Appelternu Viktor, souč. kněz řádu kapuc., de appellationibus, pars 16.: eusu ris,
vyd. „Manuale liturgicum juxta novissimam rubri
parsaž47.:
de' lure patronatus
a jedno
carum reformatiOnem et rccentissima SS. RR. Congr. leprosis,
tlivě hlavy,
na nekolikm
,mají etc.),
své inskripce
dccreta“ (2 sv.), „Compendium praelectionum juris čili nadpisy, označující buďmaultooravhlavě tě uvede
regularis adm. Rev P. Piati
ntanl ad recentis ného ouklad či vyroku, nebo osobu, již původně
výro_k
ten
platlil,
nebo
též
ohě
zároveň,
jako
na př.
simas
lteges
ecclesiasticas
redactum“
("lurin
N(B).
Appltauer Václav, z Pelhřimova, vstoupil do partis X. cap.1 má inskripci: Alexander lll Exoni
kláštera želivskěho, řádu praemonstr. Při dokto ensi (exeterskěmu) episcopo et decano Lincolniensi“.
rátu h_ájílthesi: A„rcana status Siloě, seu theses Některěz těchto inskripci však nejsou pravě, při
ex universa philosophia arcanis historicis et poli
pisujice
dekretálku
pravou
jako
na př.
inskripee jinak
hl. 5. části
38.,autorovi
která zní:jinému,
„ltem
]ulciŠ
2 interdistinctae". Jindř. Hradec, Bedř. jakesch, gloriosus Clemens in Libro Stromatum“, ač jde
A peendlni Frant. Mari1a a 5. jo sepho, 71. vlastně o dekretálku papeže Alexandralll. Dekre
176 v Porinu u Turína, vstoupil do řádu piarist tálky ktere obsahem jednaly o různýcha ředměteeh,
rozdělil autor shirky dle látky na n kolik fra
skěho, vpůsobil
jako Eraefekt
gymnasia
a rektor
kolleje
Dubrovníku,
dež ač rodem
Vlach,
oddal mentův a jednotliv z nich umístil pak v řislu
se horlivě studiu jazyka charvatskěho, jakož 1dějin
částech(
artes)
veázvláštních
ch, tak
že celá
dekret lka
taková
ápak tukapitol
svůj počátek,
dubrovnické republiky; :p. „Notizieistorico- critiche ných
sull' antichita, storia e letteratura dc Ragus “(2 ktery jest jaksi hlavni kapitolou : nt vytvořenou,
svazky
„De raestantía et vetustate a více nebo méně fragmentů, ktere jsou tudíž část

kami
(partes)hl.jejími
atak 18.
se stéžinskripci:
označují.„Idem
Tak
na příkadl
9 partis
(t. j. Alexander III.) Vigorniensi (lworcesterskému)
episcopo“, označena jest jako „pars Capitul1:Me
275.
Appendix tolik jako dodatek. Jménem tim ozna mlnimus; tato kapit. Me minimmus jest však 9.
hlavou partis 6. a obsahuuje počátek dekretálky
čovány jsou pozdějšík dodatky či věcně doplňky Alexandra III. „Me111inimus“,daně biskupovi wor
gěkterého
spisuale
(vizRom.),
ku př.nebo
Appendices
k Rituale
k Pontitic
též některé
doku cesterskěmu v Anglii. eyla pak místa, do ka
menty, které se ku knize (k publikaci nějaké, ku př. pitol z dekretálek vzatá, uvedena vždy per exten
k synodálním statutum) per exxtensum připojují, sum, nýbrž na vytvoření kapitol pojato z dekre
tálky, resp. její části jenom tolik, co přesně při
mapcetzvláštní
význam
a důležitost,
tomu 1860“.
ku př. léhalo k věci, kdežto ostatní bylo vynecháno; vy
v
„Acta
ate tdecreta
concilií
Pragens.jak
z roku
u Richterova vydáni kánonů a dekretů koncilu trí
intra,to etvyzinačeno pakc v—Sbirka
tato,slovy:
která
nechání
textu kapitol
dentského, u Aiclmerova Compendia iuris ecclesia et
s1ici,Lehmku lov „Theol.mmoralis“aap
jest otištěnaeve1sbírkách kconcilůvu Mansih02
Appendjx Concilil Lateranensis (totiž Later. 111. a 11a1duina Vl.2, 1621, stala se ve své rvni re
1 stol.,
z r. 1179) jest název sbírky dekretálek papežských, eensi základem jiných tří sbírek z konce
l_inguae
iIl ricaš“ dy.d
d(1806),
„ raunnatica
lin ua
iilyíica (108
1828).A
1835.dellarvn.
rány,! Scriptorzes piarum scholarum [, 55—63, Ša

far—ik, Sehrane sp1sy
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Appenzell — Appíon

stavu abstrahovanou s představami v aměti cuho
vanými ihned porovnává a na základ společných
znaků s nimi spojuje, odezíraje při ní od znaků
případných,
jimižnení
se leč
odppojmů
v du_šiiobsažených
liší; což ovšem
rovněž a-e,
žduše sv nn
textu (et infra) našel následovníka v Bernardovi silami provádí. (Srvn. Ivaltkmber -Pro:lxdzba, ě
;Pospzlřz'l,
Paavij. a ponnmě v jiných sbírkách dekretálek, tak
Eny
novověkě
filosofie,
str.
117.
jako rozděleni celé sbírky na části (partes) a ka ílosofie Bodlezá sad sv. Tomáše Ákv. 1., str. 157;
pitoly našlo imitaci ve sbírce zvané dle naleziště kat/mtb, ějiny filosofie, str. 270; Gulózr/el. Die
svého Luccy „Coll. Lucensis“. Bernard Pavijský Psychologie, str. 165; Ge'yrer, Die erkenntnistheo
retische
Grundla
e
des
Wissens
bei
Cartesius,
zachoval též ve svém „Breviáři“ způsob dělení
s.tr 117. 274.)
Aziz.
dekretálek na initiuma části, zařazovaně v pří— Philos. Jahrb. !
slušné ka ítoly a označování jich tak, jak to činí
které se dle nalezišť svých zovou sbírkami ba_m
bersk ou, iipsskoou a kasse,lskou a spolu s nimi
základem sbírky Bernarda Pavijskěho, zvané „Bre
viarum Extravagantium“ (v. !.
zůsob" tvo
ření kapitol s vynecháváním nepotřebných částí

appetitus viz žádacl mohutnost.
Apphalm (vulg.), Mr. 1.28:

.iR/z
Quellen
kanC R.,
1. 77; chulfe,
Laurin: Geschichtieder
lutrod.
C, 90ndes

LXX 'Anqmív,

čer. překl. Afairn, syn Nadaba z pokolení _Iudova

1
\t/menlzr,
Die Lehre von den K- R-echtscjuelnlen, (1 Far. 2305“

Appenzeli viz Švýcarsko.

hlas v. v.|:)Aipplan.
Apphianus

ercepce, jehož
osvojování
jest (Apper
filoso
fícký terminus,
po prv \představ,
užil Leibniz
Apphus (vulAg),'A
anqyoE-g.čes.
překl
_Afus, příjml
]onathan
. ach.
25; jet
neOp
ception) a rozuměl jím uvědomění představ v mo Machabeovce
nadě, které povstalo tím,že postrehy nevědomě, chybně zhebreisovaná aforma latinského „posthu
změteně (lnsensible Perception) duchem byly po
muus“, jež lneznamenalo pouzeZ pohrobka,
rv Leinýcbrrž
všimn!
nuty a zar a/e.ny do oboru představ vědomí ísynanemadšíhoSrvn.1!(.Z
zřetelného. Po stránce činnosti rozumu jakožto
kathzoische Thěoiogíe“, lnnsbruck XVIII (1894),
1—
podmětu a-e, vybudoval názor Leibnízův lm. Kant, 7flěr76
jenž považoval a-i za bez čný projev rozumu,
sv Pav VAmelas,
ise listu
k Filemonovi
na
'qun'a,
křesťanka,kte
an látku ze zkušeností čerpanou logicky seřazujc rouAžppla,Appias,
zývá„ sestroue iiejmilejší' (Filem.'1); někteří exe etě
a v jednotu slučuje. Vědomí této jednožy (trans míní, že to bylaama nželka Filemonova. Dle
cendentálníčistá
a-e),tyto
toto pre
aJsem
jen myslím,
a jenž jsem právě
stavytokdys
myslil“, Rom. umuč. s olu s Fílemonem v Kolossách za Ne
listop., v církvi vých. téhož dne.
působí jedině, že stávají se představy vlastními
,333.
podmětu myslícího. jest patrno, že tu Kant opírá
se o Cartesiovu zásadu: „Cogito, ergo sum“: ,já
Appia, někd. biskupství ve Frygii (Phrygia Pa
jsem sebevědomí, t. j. mn
ně jest bezprostředně cationa) Gam, Series 445 uvádí biskupy z let

vmtínou percepcí

jasno a samozřejmo, že jsem 325—87.9

myslícím, cítíeím, že tedy mě mvšlení existuje,a
existuje-líprvnímu
mě myšlení,
existuji taképoznatku
sám (Medít.
ll.).
Tomuto
a nejjistějšímu
dodává
přednost a naprostou jistotu, že je to představa
úplně jasná a zřetelná.
še tudíž jest pravdivo,
co přejasně a zřetelně vnímám („illud omne esse

Appian, Amphia
Apflana,nAmfián,
Ap
nhianus,
usi. sv. Appianus,
..,n vměstečku
Pagas
v Lykií,
Aedesiasv(v.Pamfila
t), stud.v práva
eirutu,
byl bratr
potomsv.žákem
Cae
sareí. kdež
byl umučen Srvn. Elll'm, De mart
Palest. c. 4., Anal

Boll. XV! (1997), 1'22, Mart.

Rom. 2. du bna — 2.s
mě. v Alexandrii. Mart.
verum,
qluod Smyslové
vaalde clare
et distincte
percípio“, Rom. 30. rosí nce.
Medit. ll)
postřehy
jsou příležitosti
pravého poznání; piavé poznám děje set ervpe na
Appian
1. Francesco,
malíř ital.,
k1704,s.
žák Magaltův
a Trevisanův,
od n.
roku1742
základě jasnosti a zřetelnosti představ vrozenými 1792,
ideami rozumu či percepcí. Co jest Leibnizovi a zdržoval se v Perugii, kdež provedl řadu nástěn
Kantovía-e, to jest Cartesioví percepce. Leibniz ných maleb v dómu, jakož i četné _obrazy pro jiné
slovo percepce přijal od Cartesia. ale význam jeho chrámy tam ějí.$
.
ef, malíř italského pú
pozměnil, nazvav percepcí postřehy nevědomě, vodu, dvouní malíř kurfirsta thučskěho, :. v M0—
a-í pak zřetelné uvědomění představ rozumem hučí 1786; vyzdobil hojně kostelů svými fresko
K pojetí Cartesiovu vrátili se v novější době La vými malbam — 3. On dřrej, ital. malíř, „. 1754
zarus („DasL eben der Secle“) a Steinthal („Der v Bosisio (v Míláns
sku),z
bvídě. Napo
Ursprunng der Sprache“), kteřía -i zovou vnímání leon jmenoval ho „dvornímlmalířen7|“.
vOd něhoopo
ěí pohyb dvou představ proti sobě, kdežto plne cházejí freska v ukpo011 S. Celso v Miláně.
4. Pavel Ant. S. _|., u. v Ascoli 1639, vstoupil do
jich
zpracování
v
jasné
uvědomění
nazývají
per
cepcí. l\ Vundt („Grundzíige der physiologíschen Tovv.jež. 1666, byl prof. a kazatelem, :. v Rímě
1709;
ita di s. Emidio, vescovo d' Ascoli
Psychologíe'l
a- e užívá
činnosti
vůle, která na) termínu
ducha působí,
abya kpřičítá
někte rji ze
dvou emartire“ ( ím 1704, 3. vyd. v Ascoli1832)./1'acker
představ, jež zároveň byly vnímány, větší pozor Sommeruagzl 1,476—478, Huf/er, Nomenc1.l\"
nost upíal aji tak z nejasného nazírání ve stav
nejjasnějším) poznání povznesl. Herbarl přijal od (1910,
Appia897.5 vApppia
Leibnize nauku o monadách či bytcích a od Car
Applarla, vnězkd.biskupství v Moesii; Gamr,
tesia jasnost a zřetelnost bytců ěí představ jako
991428 vaA 2puivaádídva biskupy z r. 403 a44.58
odmmku osvojovvání, a sestrojil si pojem a. v ten Selrxíesms
smysl, že tlum představ ve vědomí usedlých nove
Applon _(Apionp)la.1
jedna z osob v pseudoklemcnt
představ do úžinny vědomi vstupující dle zákonů
ských
hošiiiliioch
alexandrij
ský,
žák
ona \'vstupujících,
Kouzelníka, s grammalik
111
'mž Klement
v Tyru
pospolitosti osvojuje či do vědomí zařazuje, čímž
disputuje o pohanských mythech a jejich allego
se předstaiu'y
ty podmětu
přivlastňují.
Herbartovia rickém výkladu (hom. 4—
stoupenciu
vedli
appercepci
do vychovatelství
—6); ke koncn rozhovoru
docílili ozřejmováním představ a postupem od 'zná přichází sv. Petr. 0 jiném, nyní neznámém spise
mého
neznámému značných výsledkův, ač pojí
Petra rvn.
a Aplona“
zmiňujeGesch
se Eusebius
mání a-c u Leibnize, Kanta, Cartesía est racionali „Rozhovory
c.
Harden/uma,
d. alt—
stickě, u Wundta voluntaristícke a u erbarta příliš christl. Litteraturl, 353. -Harnad:, Altchristl. Lite
mechanické. —-Dle křesťanské filosofie rozum před raturgesch ||, 2. 521, 533. —2. neznámý jinak anti
_:1'.'=
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šemu posvěcení ustanoveno bylo, skládá se dle
gnoslik li. stol, 0 ehož SRIÍSUsi; rijv ěšaszsgov zml obecného mínění bohoslovců (S. Tom. Aq. S th.
nuje se d.
Eusebius
e.494.
V,27. Srvn. Harden/layer,
Gesch.
altchr. hlt—št.
a2 Cateclt Rom. P. ll. cap. 1. n 15)),
čili věci
Appiova silnice (vIía Appia), založ. r. 312 před vyjma školu kotistů, ze hmotnosti
C

Kr. odTrajanově.
censora Appia
p (materia)
a ze slov
čill formy.
Obě jsouáiaktodž
fy
vládě
ato Claudia
nejstaršíCaeca,
veliká dokončená
sllnlce římská
siekýmí částmi
svátostněho
znamení.
počínala u brán C_apenské a vedla přes Bovillae. svátost jako cele k morální býti vykonána, muulsžl
Aricii, Forum ppii. Terracinu, Fundí do Caauep býti obě části, hmotnost í iorma, od přislnhovatele,

orta Capena),
a později
do Beneventa
konatl,
co církev5koná
De
cret. mároúmysl
Armen.,
Denzingern
90), se(srvn.
zřetelem
aBrun usia.
Probbíhaiic
pěknou až
krajinou
a byvši jenž
aozději dlážděna velikými, nespojovanými plotnami na vnitřnípovahudotyčné svátosti applikovány
souča
Tato současná applikace čili spojení
amennými,
zevána
byla
královnou
cest
(rcgina
viaarum). Star druláždě až k 11. milníku bylo r. hmotnosti a formy při svátostech jest nezbytně
18130—18530
odkryto papežským ministrem obchodu nutna prr,oto poněnvadžby se z nich jinak_nesklá
lakobinim a architektem Caninou, který těž odkryl dalo jednotné viditelně znameni, jakým jest svá
tost. Na to, že svátosti pozůstávají ze hmotnosti
četné
ní sse A.
nalézající.
Protim,
staré
dějinypomníky
církevní vedle
v Říměj
:. důležitá
že a formy, poukazují tyto názvy, jichž scholastíčtt
se u ní nalézaly četné katakomb, totiž slavné coe bohoslovci, sv. Bonaaventura, sv. Tomáš A . a j.,

meterlum (pohřebiště)sv.

allixta, jehož já

oRřikladu
Auxerreza(z.1223)
o sváto
stec
užívati Viléma
počali az církev
sva: prijala
(viz
Decret. pro Arm. ]. c. , „Inter cunctas“ Martini V.,
Denzinger n. 566, sněm trident. sess. XIV.
.2
tery.a1ena
lum sv ippoljta,
coem. sv. Praetextata,
coem.
sv. ebastiána
či 1ad Catacumbas
(víz čL ka et de extrem. unctione. Denzínger n. 775ca
drem jest kry ta sv. Luciny, sv. Caecilie akryptagg:
pežská. &k n muž

altřicoemet. sv. Balbiny,

takoorn
Snrv.nTyz,Roma
Krum, Realencyklop.der
Altert. ll. y.
110n.;
otterr. 517
7nn, christl.
Wzózr,
Rom. Katakomb. 9 _nn., 24 nn. |Tpcl. j— Appiov
městí ( A-mmn mágov, forum Appll), místo na A-ě
silnici, uprostřed „bažin pontinských, as: 43 tisíc
krok
ohd.) od Ríma, kamž křest né římští vyšli
vstříc sv Pavlovi, vedenému do íma (Sk. ap.

] církevní Otcové rozeznátalí u svátostí jako pod

statné
věc telemensolum)ao
slova
(Viz sv.části
Au usttn
Tract.80
n.3) (verbum),
Názve
em
forma
ozna merit.
ovali ctcelý
vnější
(Svl.l Au
vulšlzistin,
De peccat.
rcmiss.
1, "rituso
34;
leve

can. ll., Denzinger n. 65). Názvy Itmotnostaforma
odvozeny jsou z fllosofie Aristotelovy a platí o svá
tostech pouze ve smyslu obod bném (sensu ana

Apple-Ardeatská silnice (Via Appío--Ardea logo), jelikož tu celek. 'enž ze hmotnosti a formy

tina) jest n ev cesty spOjujíct římskou silnici
Appiovu s Ardeatskou, jejž jí udělil de Rossi.
V archaeoL křesťanské jest známa hlavně proto, že
podél ní a pod ní táhne se ona galerie katakomby
sv. Kallíxta, v níž se naalézzají t.
svá
tostí“ (v. t.),nna scény eucharizstickéapřebohatě.

Srvn. Banani-Tumpach,

Eucharistie, str. 2

Applanus Konstantin, rz. v Miláně kol. Nfz./' ře
holní kanovník lateránsk ý, od příznivce svého pa
peže SixtalV. jmenován představeným
mkl. P. Marie
de Pace v tmě; dvakráte byl představeným klá
štera sv. Petra de Pado v Cremoně; působil také
jako prof.e xcscgc
., 15
dialog
De humanicarbitríi lihesrtate et potestate“ („Solilo
quiorum liber“ Cremona
applaus, hlasitý projev souhlasu a pochvaly ve
řejně vystupujícím osobám, by'l ve staré církvi
kazatelům udílen, zejména na východě a v kraji
nách jižních, ac i na západě jej nalézáme. Sv. jan

Zlatoustýt
ve svém traktátu
„0 kněžs nešvar
(K n.ten
V. odsuzoval
.; překl. Desoldova
z roku

vzniká, není fysický čili přirozený, nýbrž morální
neb umělý, t. j. jednotně viditelné a působivě zna

mení,,Jímž se vyjadřuje jednotný význam. (Srvn.
Van : uor/der
Tract
cSacra
Lehibuch
Do matik
1le .p.
st.r 10;la/:l,Dals
33.) Jak
filosofie svrchu zm
mněné u každé věci, v níž0dvoljí

prvek nazýván
bylo rozlišovati,
prvý,(materíaš,
určit adruh'
nevyme
zený,
byl hmotností
který forma,
onen tak
určoval
a vymezoval,
označovl
pbyl
jako
dleeobdoby
zavedeno
bylo n svá
tostl. Při těchto totiž věc, af hmotná podstata (na

příklad voda, olej) nebo lidský úkon (jímž se při
svátostí manželství jeden ze sn0ubencú odevzdává
druhému, než tento odevzdání ono přijal), nazvána
hmotností proto, že jako znameni není dosti určitá
a přesně v mezená a tudíž jednotného významu ne
vyjadřuje. jako druhá forma u svátosti byla označena
slova nebo jiná znamení, kývnuti hlavou a
poněvadž tato široký význam hmotnosti přesně
vymezují a k jednotnému účelu i významu určují,
tak že tcprvc hmotonst s formou spojená tvoří
úplné a dokonalé znamení. Na př. obrnytí vodou,
jež jest hmotností blízkou (materia proxlma) svá
tostt křtu, mů ese dítí za různým účelem; má-li
tedy býti pře
csnč vyjádřeno, že se koná pro to, aby
byla duše obmyta, jest potřebí slov, jež tento účel
a význam vyjjadřujl. Poněvadž pojmy mnohem určl
těji
vyáadřujeme
s ovypronáí
než jinými
znameními,
proto
se sv tostná forma
pravidelně
slovy,
vý
jimečně,
jakojiným
při svátosti
manželství,
hlavy nebo
znamením,
odoi pokynem
významu

1885 str. 131), a Eusebius (H. E. kn. Vll. 20)v
pravuje o Pavlu Samosat., jak sám bouřlivých po
chval si žádal, „a když mu posluchači na ochvalu
svými šátky nad hlavami ncmávali, nepo řikovali
aneposkakovali, lál jim a nadával“. Nez J_ůsobten
trval v církvi až do dob sv. Bernarda.
Metho
dlstů též posluchači a-em projevují svůj souhlas.
Srvn. Brunia—, Výbor ze spisů sv. jana Zlatoúst.
str. 1
„cum &pplausu," nejvyšší stupeň
klassifíkační_při rigoroset.ch a konkursních zkouš slovu se podobá. Viz_Haim-Ím, ŽKathol. Dogmatík
str 67.) Ačkoliv při sváto sti věc či hmotnost
kách
úřadu farářském
& plzpůsobilostlk
kace (lat applicatio)
znaíncná vůbec 5 form
omu v jednoose spojují, navzájem se doplňují
toli co užití nějaké právní nebo ntravní vše a zdokonalují, přece nepovstáv ztoholo spojení
obecné zásady na určily daný případ; nebo tolik celek řysický, nýbrž morální čili uzmělý. Oběmmusí
co přiložení nějaké věcí či zásady ke konkretnímu býti spojeny tak,aby dle rozumného úsudku tvo
případu; nebo též tolik co užíti či přivlastnční,
říly
jednotné
viditelné
má jednotný
význam
(Hamr/Zl:
l. .znamení,
66). jestjež tedy
a-e čili
ugoltřebení něčeho pro některé určitě osoby neb
ojení hmotnosti a formy pouze morální, při
n mž se nevyžaduje s mathematickou přesností, aby
applikace hmotnosti lně
a ea
formy
při svátostechi.
Svátost"jakožtoidite
půs
sboive
znamen obě části i co do času i co do místa byly zároven
nevidíte né milosti, kteréž od ježíše Krista k na přítomny jako při spojení fysickém (Po/zle [. c.
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applikace v kázání a katechesi

r33). Když tedy obě části, jelikož jeden celek
skládají, záró| eň appliková ny býti musr, prece řídí
se tato a- e čili spojení dle vnitřní p0vahy jedno
tlivých svátostí. Spojení hmotnosti s formou po
važuje se za dostatečné tehdy, když slova formy
vzhledem ke vnitřní povaze dotyčné svátosti se
uskuteční
theolog.
dogm.
lll.
str. 172.) (Tarzyuerey,
Tak na př. Synopsis
slova íormy:
„ěját
křtím“
nemohla by se uskutečniti, kdyby se od obmyti
voodou, jež jest blízkou hmotnosti křtu, oddělila
(U_ziuric/z ]. c. 66). Běži- li o jednotlivě svátosti, tu
ři křtu, biřmování. posledním pomazání a svěcení
kněžstva stačí ku platnému udělení svátosti morální
spojeni hmotnosti a formy (Timpany 1.c.). Krátká

přestávka mezi pronesenímoíorrmy a applikaci hmot
nosti nečiní udílení dotyčných svátosti neplatným,
jen když ié dle obyčelných okolností pnkládai
obojí
úkondogm.
za jednotné a V.
ti lně
Praelcct.
edznameni
3.1)15).(Clu-.
V Parc,
praxi,
kde běží o platněTudílení, jest jisFě'ší, pronesou--li
se slova formy v tomo mžikuk y se hmotnost
applikuje; o platném udělení svátostí nelze však
pochybovati, začne-li se pronášeti íorma dříve, než
applikace hmotnosti byla skončena, a naopak ( Tan
quareyL c.). .Mají-li byti slova íormy pravdiva, jest

nezbytně nutno, alby

ntýž

ř|sluhovate1

souhlas anebo přijetí nabidky později projádřilo,
j_est
smlouva
a tudíž
i svátost
protože
motnost
a forma
morálně
a právplatná,
ně v jedno
se

spojiply. Ze zvláštní povahy této svátosti, jakož
ahš udělena
znamenil bez
plyne,
žesených
může slov,
tato svátost
býti ppolatn
prone
ač tato
jako forma mají při svátostech důležit úkol. Slova
m_ajípodobný význam jako znam
mení. dyž se uza
vírá smlouva, může býti sn uhlas s ni projádřen
! beze slov; vnější projev souhlasu jest ovsem
podstatnou části smlouvy, než může býti i jinými
znameními, posunky, kývnutím hlavy, podáním ruky
uskutečněn, a jedná--li se o hluchoněmé. kteří přece
mohou též smlouvy uzavírati a \ manželství vstou

Ěiti,
je to jediná
cesta, aby
souhlas
vyjádřili
Sou
las vyjádřený
posunkem
může
býti právě
tak jasny
a určitý, jako kdyby slovy byl pronesen; třeba tudiž
psuony považovati za formu, za formální část,
....

Lež svátost manželství doplňuje a určuje. —-Má-ll
kacei dovolené,
čili
pak
dlužno udělena
dbáti takov
vti svátost
nejen gap
latněó_nýbrž

ověho spojení,

jaké církev lpředpisujt':. ád

v této příčiněod církve stanovený jest zachovávati
pod hříchem. Mírah říchu řídí se dle těchže zásad,

které glatíPlatnou
strany hmotností
změny naa hmotnosti
a sváto
formě
učiněn
íormou při
stech jest ona, kterou původce svátostí ježiš Kri

i hmotnost
ronesl. Při
oltářní
musíapplikoval
býti hm |l__tormu
os,t t. .hostie,
jež svátostí
mábyti tus určil a církev, již udílení svátostí b 10 svěřeno,
konsekrována, přítounoíarl
před knězem konsekrujíqm, předepsala. Změní-li se hmotnost, tak e dle obec
aby mohla b tl označena zájmenem „Toto . .“ ného úsudku není ani co do druhu ani dle jména
jako řítomn. Význam tohoto zájmena vyžaduje, táž, jakou Kristus Pán ustanovil, jest to změna
změ
aby otyčná věc, na niž poukazu' e, byla prítomna. podstatná, a svátost s hmotnosti do těm
Hostie tedy za knězzem položen nebyla by kon něnou udělená jest neplatná. Stala-li se taková
sekrována. Rovněž nesmí býti přiliš vzdálena, změna úmyslně. spáchán jest hnch těžky Podobně
va tormy'| tehdy, a svá
nebot vzdálenost byla by na překážku, aby se na jsou podstatně změněna
hostii úkon konsekrační provedl. 'lak partikule
v ciboriu za\řeném, jež ' d knězem na oltáři tost, při níž se takové torlm užilo, neplatné udě
stojí, mohou býti konsekrovány; partikule zavřené lena. dyž 'ejich smy_sljest jiný, než jaký mají slova
od Krista
ježíše ust
en
civerketudížz
přede
(Tanyuerej
l. a_n0\
stěnou svatostánku nemohou býtl konsekrovány. psaná
169).
Osmícse
slov _íormy svátostné vypustiti žádne slovo pud
Dle příkazu
gen. závazného,
XX, ritus statně, am k ní nějaké přidati, ani je změniti, ani
serv.
'111. c5irkve
,pod (Missale,
těžkým rubr
hříchem
má býti hostie v okamžiku konsekrace na oltáři, přestaviti, ani delší přestávka mezi jednotlivymi
na korporalu, na kameni konsekrovaněm (Srvn.
učiniti; v neboť
tu byviditelně
slova lormy
r|esplš'_\'oala
hmotností
jednotně
znamení
Pen-Iz 1. c. str. 49). Při svátostech pokání a stavu sslovy
formy mají se p_ronášeti zřetelně a slyšitelně. (Viz
maanželského
třeba míti
zřetelují
k po
jejich
vnitřní
[ tyto svátosti
představ
stránce
sv ho bližší ustanoveni při jednotlivých svátostech) Srvn.
vnějšího ritu morální celek Svátost pokšní udílí Framrize/“m,De sacc.ran|ent in gen. thes. 4. Romae
se na způsob soudního řízení (processus iudlcl 1888; Sant, De sacramentls eccleslae t. ]. seol. 3.
alis). Rozsudku nepronáší soudce současně s vy
Friburgi
1897; D: _Augurlímlr,
De z,reDie
sacramentarla
2e
t. 1.Romae1893;
P. Sr,/muz
Lehre von
šetřováníam
viny,i nýbrž
teprve,
až totoProto
bylo může
pro
veendno,
asto
po delší
přestávce.
den
Sakramente:
der kathol.
Kirche,1Frelíburg1893;
Nvidia,
De sac mentis,
Oenípon
("1/tf
býti
i
rozhřešení
(íorma)___j)roneseno
až
po
zkrou
šenem vyznání hříchů.
ůže býti uděleno i po Die hl. Sakramente der kath. Kirche, 2. Aufl.Bd. 1.
zději, když jenom oboje tak k sobě náleží, že dle
1902
appli ac
co v kázání a katechesl (praktická do
obv klého úsudku tvoří jednotně soudní řízení. Freiburi
loha, obrácení pravdy na posluchače ažáky) jes
Kaucí
vyznání z hříchů
sice poenitent
fy podstatná součást všelikě duchovn| čili
sic
y posledními
slovy, ukončí
než morálně,
dle úsudku

rozumných
to dále.
1.
c.
67.) lidí,
Můžetrvá
se siv znání
ti, že někdo
dnes(Heinrich
se7 [.DO
vidbtaá
arteprve zitra obdrží rozhřešení, protože dle
úsudku lidi vyšetřeni viny a rozsudek soudce zitra
pronesen' tvoři jedno soudní řízem (Clu-. I'm: hl. c.
str. l4). adobně se to n|ái se svátostí manželství,
jež se uzavírá právní smlouvou dvou osob, mu
uže
a ženy, jež byla od ježiše Krista na svátost pový
šenn.a Slova, jimiž se sohlas k uzavření platně
smlouvy nutný vyjadřuje, jsou hmotností i íonnou
sváto st,nou ovšem s rnzného stanoviska uvažovaná.
jsou hmotnosti, pokud vyjadřuji, že si snoubenci

náboženské

přednášky, nechat tato děje se

s kazatelny nebo ve škole.
šeliká duchovní
přednáška má zajisté dvojí účel, a to 1. aby po
sluchači pravdu jasně oznali a také o její. prav
divosti presvčdčeni by1|, a 2 aby poznanou pravdu
také srdcem a vůli přijali, dlě poznaně pravdy
smýšleli a jednali. Druhý tento úkol nazývá se

paraen niet |cký, t. j. vzdělávací, povzbuzující;
jeho
vlastní účeljest:
pěstoyat_i
křesťanské
smý zakládatia
ení; a totOj
t:ctnostné
stálá po
vaha myslí,

která si v dobrém

lleilsmje,a stál)'

směr vůle, která trvale a důsledně dobrému chce,

od mravního zla se odvrací, jemu statečně od irá.
ešení úkolu tohoto děje se z valné části s rze
vhodné applikace. _ISOl:
c obrácením pravdy předná
Tak
bohoslovci srv
dlen mínění
obecnějšího
(sen
tentiaučícommunior;
C/rr. Pen/l
1. c. \'11.
str. eně na posluchače, vytýká applikace, co z pravdy
8). Souhlas s nabídkou můžeeprávně a morálně této vyplývá, k jakým důsledkům pr_a\
vtda ta vede,
trvati delší dobu, dokud není odvolán. [ když se jaké mravně- náboženské pminnosti ukládá Na

právo pokud
na svánaznačují,
těla navzájem
odevzdávají,
for
mou,
že toto
odevzdání jsou
přijímají.
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dobré applikaci žádá se: a) aby s přednášcnou
pravdou
souvisela, z ni logicky
vy iý
vala; bl přirozeně
aby byia praktická
. aíy před
lá
dala, co by posluchači při dobré vůli ihned konati
mohli; c) aby byiap ůsobnými pohnutkamí pode
přena, tak že by city neb aiiekty budi a k'... e O'
k žádoucimu pohnutí neb nakloněni vůle přispívaly.
Nepůsobna byla by a. planá, která jen v obecném
napominání neb varováni záleží a pohnutek moc
n 'ch neobsahuje,
a proto
ani nassrdce
na vůli
uinku
neprovozuje.
Dobrá,
obná aanijest
též
_..

tence habituální, tím spíše arci aktuální a virtu
ální. Smi pak se mšessv. applikovati za všecky

živé l zemř eiéu duy Ciírkve sv., kteří ve spo

lečenství církve žiji nebo ve smiru s círrkvi ze
počítají se k věřícím i katechu

-mřeií, přičemž

l'h—

_.,

upřímněkřtu
_po sv.
křtupřekvapila.
sv. toužili Co
a smrtje
ještě,když
před přijetím
se týe

těch qui forís

sunt

t. j. nekatoliků, nemůže,

'všeobecně miuveno
o, mše sv.
ně býti appliko
vána, poněvadž jest to dobro zpřislušici jen „spo
iečuosii
svatých,
t. ]. jejich
věřících.
Někdyvvašk,
ze-i
-askctická, t. j. vky
kiádájasn asživě, jakymzpu jmena jde-li o dobro
duchovni,
může být
sobem a kterými prostředky lze onati dobro,
za -ně
te příčině
dlužno
jdeii oapplikována.
soukromou Vneho
o slavnou
mširoziišzovati,
sv.
kv němuž
vyzývá,
jak
mu
poviovně
navčkatí,
jak
se
a
jde-li
o
mši
sv.
za
živě
nebo
za
mrtvé
nekatolíky.
něm rozmáhati a zdokonaimati, ja bránítí se
zlu, jak bojovati proti hříchu, jak vyhýhatí se při Možno pak za živého nekatolíka obětovati mši sv.
iežitosti a uebezpečenství hříchu, jak opirati se
takatotiž
jméno
jeho
nebylo
,ale jenn
mys
sI,byby
se týž
obrátil
nebohlá
do
přirozeným náklonnostem a vášním, slabostem a ' soukromou,
sáhl nějakého dobra duchovního, jež by bylo pro
křehkostem. V přednášce dobře promyšleně naale'
a. svoje přjrozcnč místo častěji, byt | nebylo třeba středkem k jeho obbrácení assáse v.ěčně Slavná
pohnutkami jednu každou podpirati A. závě mše sv. proto může býti slou Cili jen za nekatol.
a to jen proto, že siouž i se za osobu
rečná shrnuje leckdy applikace již prve položené, panovníky,
anebo šířeji rozvádí a těž affekty pusoonými pod
Nemůže vsak býti sloužena
“panujícímše
a blaho
sv. zaříše.
nekatolíka zemřelého, a to ani
poruje některou důležitější z nich, neb jest obsa -slavná

hem
ku konci schválně
vladaře, jelikož
pak duši
se jižzemře
nejedná
nýbrž za
eiéhoto Sapplikacri
svou nová,
váhou aža důležitosti
samou aponechaná,i
vhodným aby
po za vladaře,
hnutkami na srdce a vůli mocně působila a viast 19. dubna 1837; 12 července 1865) Ostatně ak je
ně a. mše sv. za akatoiiky mírnější,
nim ovocem duchovní přednášky byla. — ii. V ka církev ve přičin
techesi jest a. ještě více potřebna nežli v ká než jde--II0 a-i za notorické a z církve jmenovitě vy
zání. protože dítky samy nedovedou pravdu nábo
obcovaněehřišniky
(k. př. haeretiky„
jak a.
vidno
z rozh.
..zOff
.ud bna1875.—
Pov nost
m.nastává
ženskoou na sebe obraceti, praktické naučení samy

vvoditli, jakož leckde mohou posluchači dospěli.
přijetím mešniho stipendia (vnt.); 2. ze"lzávazku
3. nastoupenim
úřadu,s p'r žpzá
e škole mávvu
applikaceážn
čili vzudělavací
stránka ná nadace
boženského
ování vá
kol vychovatel
vazek a(v.m.t.);
spojen
jest.— Appiíicatio
's ký. Vlastnosti působnén a. unáleži ovšem také
puio (scii.
ss kterouž
missae sacriiicii)
mše
praktick' 'm poučkám v katechesi; také zde, a zde svatě
za lid,
povinnotsjtest
máobětováni
biskup vůči
zvláště jest třeba, aby a. měla pokaždé určitou svým diecesánům, farář vůči svým osadníkům.

povinnost,

urrič te sm
mýšleni a chování za [. Dějinný vývoj:

Povinnost a. m. v zásadě

předmět. jestliže jenom jistá všeobecná slova na
pominajici, povzbuzující, varovná často se o akují, _.spočívá nla příkazu božském (Trid. sess. XXiii. de
l.), církve.
výměra vpovinnosti
té zůstavena
zá
dobách starších
naznačena
zůstává předúiežítý ukol katechese nevypin n. Ka kofnod rství
b la jen všeobecně avnebyla nikde přesně určena.
techetapostupuj vttělo vážněsntránec soustavně
ždyí trideni. sněm teprv zevrubněji stanovil, ve
t. j. mě toho vědomost, ve kterých ctnostech, či
n,ech obyčej
eich a způsobech život křesťanský ob
kterýzch
dnech
se
slovo
Boži
věřícím
hiásati
(sess.
zvláště záleží a se projevuje, před kterými poklesky, V. cap.2
mše sv. sloužiti má (sess. XXiiI. cap. 14
de ref.), totiž že se tak má diti o nedělích a svátcích
chybami a hříchy zvláště epotřebna jest mládež a dle potřeby věřících. Tím dán základ ustanoveni,
výstrah)b'
tuto došla
vědomost,
dbej žea. m.pro poumiomáse ditivneděiiavesvátek.
toho,
aby otcovské.
post upe m Am
ěamsuřada
na všecko,
co sem náleži. \ra'žuč a. třeba jest tu pro plachost Ale ani po Trid. neplatila zásada ta všeobecně.
mládeže za daných příležitosti častěji opakovaii Provinciální synody z dob těch různě povinnost tu
a vhodnými pohnutkamí podporovatí, aby se po V)mezovaiy, ponechávajíce podrobnosti ustanovení
stupem ěasu hlouběji a hlouběji v srdce dětská biskupů, z čehož povstaly opět v různých díece
vrrývaly. 'iato náboožcnsky-mravně výchovná čin sich veliké nesrovnalosti. V různých těch pochyb
nost kaiechetova jest daleko důležitější, nežli ob nostech obraceli se biskupové ke Kongregaci kon
jasňování a dokazování nauky theoretické. Kdo tu
cilu, žádajice
přesnou
V kongregaciv
platila
zprvu za
zásada,
že normu
povinnost
a. m.p. p.v saznniě
s prospěchem působí, koná věci veliké; dobrě símě
milovaným
z ožnjm katechetou
rozsévjanécujímá
na beneficinm
tudíž bohatší
beneficiáti
se
v dětecha nezkažených
snáze, než
v lid hdo _jsou
applikovatia žečastěji,
ba | denně,
chudší povíznrni
bene |
spělých. Kdo ház
Boží a bázeň hcřichu ciáti však řídčeji, aspon 0 dnech svátečních. Ani tím
dětem vštipití dovedl, dai jim bezpečného rů
urovnána
i vidělnebyla
se innocenc
Xii.sporná
nucenazáležitost
konstitucía mše.).
„ uper
vodce na cestu živ
Srvn. SkMelayu/e, ast. však
bohosl. i.; týž, Rukověť katechety; jindra, Kate accrongegationef z 24. dub. 1699 určitě stanoviti,
chetíka; Blanda, Pastoráika veekš oei.
Sečpl.
že všichni faráři vůbec, necht mají svou kongruu
applikace mešní, lat. applicatio missae, je_stobě- 'nebn ,ňaspo vnneděli a ve svátek msi svatou za
tovani mše sv. na určitý úmysl,
vuůie přivlast
osadníky
maji Tim
nabyla
vrchuspíše
zá
niti ovoce mešní oběti utčitym osoll)ám neb na do sada,
že appilikovati
základem povinné
a. _tmp
;Ljest
sažení určité milosti Ovoocem neb užitkem mše sv. ůřad farářský, a ne tak obročí, a že? ani bohatší
mini se tu t. zv. fructus missae ministeriaies, jinak beneficíát není povinen denně applikovati. Zcela
zv. též speciales seu medií. Aby a. mše svaté byia přesně určil povinnost a. ;).p Bene dikt XiV. kon
možna, musí se múysi ten vzbuditi před pozdvi stituci z 19. srp. 1744 „Gumpsemper obiatas“, na
hovánim, nebo aspoň před konsek rovánim vina. je řidív, že bez rozdílu všichni animarum curamge
pak a taková platná (třeba že nedovolená), i kd ž rcntes a. p. ;. mají, nehledíc k žádným dosavadnim
ceiebrant ji koná proti vůli představených ne 0 zvyklostem, a to o všech nedělích asvátcich ,přičemž
proti předpisům církevním, protože závisí zcela v příčině svátku platiti má onen stav, který sta
na vůli celebrautově. Ku platně a-i stačí již in noven v buiie „Universa per orbem“ z 13. září 1642,
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chudým bcnefíciátům, aby z důležité příčiny a. p. ;.
na některý den všední poodložítí směli (srvn. tež
conc. Prag p. 81). jiných úlev nemohou poskytnouti,
leč by si z Říma vyžádali k tomu zvláštního zmoc
nění. Dřive mívali mnozí biskupové na sedm let
obcovati,
povinenKjest
duchovní
s
rávce
mší
sv.
aně obětovati.
ž pozdě-'| za enedíkta X[V., indult, mocí jehož mohli chudě beneficiáty a rovněž
Klementa XlV., PiaKV1'.a Pia Vil. počet zasvěcených
admin—istráltory,
jichž příjem odnepřesahoval
,dlspensovati
a. p . o všech
svátků ro některé země aneb vůbec ještě více iskudů
byl ztengen, vydal Pius 1x. k zamezení všech po zrušených svátcích Po r 1887 zvýšena číslice ona
ch bností enc kliku „Amantissimi Redemptorís“
2
15300
(h
:: 743alzl.);
.ktrí\ěna 1
v níž nařidil,a..1> p. sem na
nejvyššís částkou 1500K,
vtor. se1900
má stanovena
započítati

t.j. a. má se konatí l o těch polosvátcích, kdy věřící
jsou p0\ 111111
mši sv obcovati, ostatně však služebnou
práci konati smějí. l ustálil se pak názor kanonistů,
že kdykoli věřící povinni jsou službám Božím

prijem zetohoto
štoly, zpříjmu
nadacilea
diti í otovšech
zrúšených
svátcic'řh
a to tak, dokavad
jak tluný iVyloučení
valík
upovínní
duchovní
správcové,
v iglanuálníchlo
ebylostipendií.
přípu
štěno, ant tam panuje názor, že věřící, platice što
konstituce
Urbana
byla tév platnostili
Spolu
sanoval
PiusVlll.
lX. „Universa“
všechny u věci
až po
lové
poplatky,
tímlaspíše
maji
nárok,posledního
se zanín
mše sv.
a plíkova
Když
platnost
dobu
spáchané
chyKya
a
stanovíl,
že
od
nynějška
dultu
pro
diecese
v
Čechách
přestala,
ne
zůstane vyhrazeno ongr. koncilu, poskytovati na
dále jakýchkoli úlev neb výhod. Encyklika Pia lX. bylorjiž za prodloužení jeho žádáno, ježto nebyla
naděje na další ještě zvyšení oné číslice nad 1000
na
r. i rovincií
rvn. pražskou
Acta et promulgována
decreta conc. koo.run Poslední dobou V)mohii si však mnozi bí
bylakoncílur
pro církevní

skupové jiného índultu, mocí kteréhož by mohli sta
prov.
Prag. í1860tít.
cap. 3,,gp..97
—81.anize
té
otištěna
citovanálil.konstít.
enedikta
XIV. na novrti, aby duchovní správcové, jimž povinnost a.
náleží, nemusíli o zrušených svátcích mši sv.
Pia IX. na str. 364—369.— 1).p. sloužiti, nýbrž aby směli o těch dnech přijmoutí
.KPovinnost a.l_ :a) .biskupové
dle nynější
diecesm, raxe.
prae manuální stipendium neb odsloužiti některou na
llátiK(abbates) nulliauls, apošt. vikáři a apoošt. mís dační mší sv., avšak říjem z nadace té neb ma
sionáři pouze, zastupuji- lí skutečně biskupa; nikoli nuální stipendium aby ylí povinní odevzdati Ordi
biskup světící, kaplt. vikář sede vacante, ani gen. nariátu na určité dobré účely, kte rév imě schvá—
vikář; b)faráři, t. j. beneficiáti, kuráti, kněží samo leny byly. To platí na př. pro arcidiecesi pražskou,
statné duchovní správu pro určitou osadu vedouci kdež Apošt. stolicí dne 6. čer
ervence 1905 na 5 let
povoleno peníze způsobem tím získané věnovati
'(animarum
curam
actu %erentes),
tudíž ini spirit.,
reálni spolku sv. Bonifáce; v hrabství kladském již dříve
administrátoři,
ínterkalárn
admin admin.
exposíté, mající svou osadu; nikoli duch. s rávcové povoleno věnovati je na výchovu jínochů v kon
nemotníc a od. humanitních ústavů, v k ášteřích, viktě; odobně i v díecesi litoměřické na konvlkt
kněží pomocní. Kdo zasstává duchovní správu dvou v Ml. olcslaví a v Bohosudově, v diecesí králové
různých osad, povinen appl. dvě mše sv., 3 to obě hradecké na Adalbertinum. Tu ovšem jest se duch.
. )a. o zrušených
sám, má-li právo binace; jinak musí jednu mši sv. správcům říditi v příčině a
sám applikovati a druhou jiným knězem obstaratí, svatcích nařízením ordinariátním. V některých die
cesích povolila Apošt. stolice, poodložítí a-i ». p.
leč by
zvláštní
by 2.
mohl
tutoOdruhoú
mší
sv. měl
na vse
íden indult,
odložit:
Kdy?
všech o zrušených svátcích, žádá-li se na ten den rek\iem
sltr. 306—314 aencykl.

nedělích a zasvěnclených svátcích, jakož i o 19 u nás

zrušených svátcích. Padne- li svátek (zasvěceny neb
zrušený)
na neděli
& koná-li
se tumše
officsv. dc
učiní
se zadost
applikací
jediné
1 aesnto,
dělí i za svátek.
? e farním chrámu Páně,
a to při hlavnich farních službáchhBožích. Konaji-l-i
se toho dne bohoslužby ve filiálním kostele, vyhoví
se tim zaroveň povinností a. p. ). Mešká-li benc
flciát ten, resp. kdo povinnost a. p. 11.má, dovolené,
t. j. 2 kanonických příčin, mimo svou osadu,n apř.
je--11v lázních, na dovolené, je--lí poslancem a p..,
může appl. i tam, kde právě dli; musí se však po
staratí, by jiný kněz pro jeho osadníky ve farním

při
pro sponsís
—
Co pohřbučneb
se týče missa
uchovnich
vojepři oddavkách.
ských, jsou
vlastně polní superiorově a kuráti, |Iljakož i faráři
v akademiích a duchov. professoři dle obeccných
zákonů církevních ka
. . zavázáni. Dle „Con

stít. pro capellanis castrensibus“, dané r. 16410
gen. vikáře Marenziho, byli vskútku polní kaplani
povinností tou vázáni třikrát za měsíc Avšak „Lit
terae patentcs pro capellanis castren“ z r. 1722
a pozdější instrukce, jež jinak všechny povinnosti
vojenských duchonvích přesně uvádějí, nemaji

». vázáni
ne sou,
a to[ platí
dle reskriptu
ra
oetétoapovínnosáti
žádné
zmínky.
nyní v praxi,
kostele slovo Boží hlásala mši sv sloužil. 4. Po kouského apošt. vikariátu polního z 13 ledna 1776

vínnosta.p ;. zavazuje sub graví a jest ossobní.
Farář a kněz jemu na roveň postavený povinen
jest sám za své osadníky mši sv. obětovali. Ne
muže-li ro nemoc, sešlost věku a pod., musí se
postarati, aby jiný kněz zaň povinnost tú vykonal,
a musí mu za každou takovou mší sv. dáti stipen

N!

č. 44 adle vynesení jeho ze 17. září 1585 č. 1001.—

Ku konci 0 a- i mešní poznamenáváme ještě toto:

Na Boží hod váno ční, kdy jest duchovn
ním do

voleno sloužiti tři mše sv., applíkuje farář, a vůbec

duchovní k a-i pro pouúlo zavázaný, jen 'ednu
mši sv. za osadníky, kdežto za druhé dvě m e sv.
přijmoutí stipendium. Při dovolené bínací
dlum
obvyklé..správce nesmi
A. má
se dne
díti může
rmv dtiecesi
duchovní
téhož
applíkuje kurát pro populo jenom jednu
přijmoutitžádného mešního stipendia a nemůže ač-lí neslouží druhou šmi sv. za jinou sob
sloužením farní mše sv. za osadníky spolu vyho renou osadu farní), kdežto druhou může sloužiti
větí žádnému jinému závazku
dítí se má na intencí zvláštní, aniž bv však _ indult papež
tak, že kněz buďto hned když se ke mší sv. při
řečeno)
přijal
za ní sli
pravuje, neb při obětováni aneb aspoň před kon ský dvyjíma_jíc(jak evýšeDu
šíček —není
žádnýkkněz
sekraci vína vzbudí v sobě intencí (v. t.) to jest povinenmapplikovateimši sv. za všecky duše v očistci,
úmysl ohětovati etuto právě mši sv. za osadníky. lych,
nýbrž amůže
ji apniikmiati
zaačduše
určitých
zemře
to
i
za
stipendi
um,
ovsem
všecky
mše
itn e musí
býti slavná;
stačí
tichá. sv. jest applikovatí za zemřelé, vyjímajíc mše kon
A.) 7.5sp. ndk
v předchozí
nedělí
neb i svátek
ventní a votivní pro sponso et sponsa v ten
věrícím
též nohlašuje; \ některých
je to sloužené. — Ve chrámech katthedrálních,
přimo nařízeno.
etýče dicccsich
úlev povinné
0
a..;p s,m ějí nyní biskupovée(dle cit. konst. „Cum kollegiálních a klášterních musíse každo
semper oblatas“, 5 8.1
153.10) povoliti pouze denně sloužiti mše sv. konventni
a applikovatí

applikace odpustků duším v očistci — Apponius
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v tom, že jednotlivé části vzoru (na př. list ,lupénky
květy a p.) vystříhávají se z látkyp řislušné barvy
a našivají se na základ látku roucha. Části ty oby
čeině před přišitím se podlepují pomocí lepu z pše
ničného škrobu pevným papírem hedváb. a potom
pomocí téhož lepu na látku roucha. Pak našívaji
se jednotlivé části vzoru na okrajích stehy buď jedno
duchými nebo ozdobnými (konturování) Na našitých
kusech provede se barevným hedvábímčlánkování
a po případě i stínování. Stehem ozdlobn' m anebo
přlšívanýmí šňůrkami doplní se chybicí č sti vzoru
(na př. ston ,větvice a.p.) Applikace nevyžaduje
takové dove nosti a tolik námahy a času, jako vy
šívání steliové; při \kusném provedení dosahuje
se jim pěkněho dekorativního účinu. Unás zaccho
s onso et sponsa, appllkuje se za snoubence, valo se několik pěkných kasuli ozdobených appli
když tito dali knězi stipendium, jinak jest a. volná.
kačnim
ze 215).
druhé Srvn.ťadla//a-l_šztt1er
pol sto 1. XVll. a ze
de-li o manželství smíšené, lze mši sv. (un
století Xvšívánirn
|" (vi/ obr
„Vyšívané roucha bohoslužebná na Národopisné
dle mírnější praxe)
naPastýř.
úmysl snoubence
katolického
(Srvn apylikovati
koťdapale,
bohosl
českoslovanské
1895" Tyršova;
v časop. „Vyšíván
„íMethod'
X". 1896,
—778), Renata
31nn Borovy, Sloh církevní, 3. v d., 157nn., Kittner v 'stavě
Zí,lel:Církevní právo katol. l. 13 nn., II.193 nn.; jeho technika a užití“ v časop. „"Dílo ll. (1904)

za dobrodinec (pro benefactoribus). Kdyby cele
broval biskup, musi někdo /.se boru (na pr. z ka
novníků) sloužiti mšl sv. za dobrodince. Kdyby
pak byla u kostela toho zřízena těž duchovní
sprava, musí ve dny k a-i pro populo přede
psaně sloužena bsýtiCmše sv. jak za dobrodince,
tlak4pro
( C.C
17. března
června
14.) —populo.
o se t'vče
a. oněch
tří mší asv.,19.které
se
n7comystům o biskupa při ordinaci ukládají
(„De Spir.tSt.o“, „De Beaata" , „Pro defunctis“), po
kládá ji sv. Alfons (Moral. 6, č. 829) za volnou,
kdežto jiní, jako Hartmann (Repert. rit. 5 191,
soudí, že jest to věcí náležitou, aby je novosvč)
cenec applikoval z vděčnosti na úmysl, biskupem
označený. — Mše sv., sloužená po kopulaci pro

Ait/mer, Comp. iuris eccl. dsll'v. 158 n.
' 53
" , Braun,
„Wlnke fíir(1904
díe4)Anfertigung
Verzierung
der Paramente“
133—5.13 uncí
(ed v.) 19 14
n'.n.;- „5,35
ln:tn1d.part;íjr.Ey1—lerl.Mílitěírgeistl.
onlus, cxcgeta VI. stol., dle jiných Víl. nel)
upka,
Sdk.
ek. u k.
0Handbuch
mši sv tiilrdn.)
lX. stol ), :p. slohem klassickým kommentář k Pisni

applikacel(pří1vlastnění)
duším
v očístcíz eží vtomodpustků
kře
sťan ve stavu posvěcující milosti koná
skutky k dosažení jistých odpustků pře

depsané
tím úmyslem
k Bohu, saby
od ustků a stou
těch prosbou
na jeho
místě dosáhly bu duše v očistci vůbec,
nebo určitě míněna duše zvlášť. Appli
kace tato možna jest u těch odpustků,
o kterých Apoštolská stolice vyslovně
rohláslla, že per modum suffragii du
Eim v očistci postoupeny či přivlast
něny býti mohou. Takto vždy prohlá
šeno bývá 0 plnomocných odpustcích
milostivěho leta. (Sr vn. Hůl
pustky,l
ŘSc'p:.
applikace nzlíá.kona,užití zákona, jest
rozun 10V úkon, jimž dle slovního
znění (applikovaného) zákona soudime
o mravním neb právním rázu ně'akěho0,
Bod
spadajícího
pn 'pad
ěje zákon
pak se ten
applikace
čili prikládání
zákonů ve formě úsudku čili s llo
gismu,
ve kterem
appgšlikovaný
z kon
nám dává
návěst vy
1 a podložený

případ návěst nižší; správným spoje
ním obou návěstí vyvěr soud o rí
padu podloženěm. Apli ace zakonů

jsest buď spekulativní nebo praktickk.á
pekulativně
applikujeme
zákonjedno
v ka
suistice
(viz článek
ten), chtíce
tlivé zákony na příkladech vysvětlovati
a ve 'kladu aužívání jich výcviku
nabýti.
Praktickyčlapplikuíeme
zákon
ve
svědomí
(vizč 1. t.), chtíce soudlti
o mravnosti vlastnich činů svych, ato
i budoucich, abychom věděli, co konati
a čeho vystřihati se máme, i minulých,
abychom seznali, zda jsme správně
jednali či provinill se. Applikovaný

zákon sámgest
vzdáleným,
výrok pravi
přede
chozího
sv domí
jest nejbližším
dlem mravů. 1aké v )rávu není a. ::
leč užitím jeho na ur ltý při ad,- ba
ani štním
ronesení
rozsudku řípadu.
nem le V'
41.:.rve
zvl
konkrétním

applikace, applika ni, námětkové

vyší
s,ívání způsob vyšívŽmi, užívaný
také při výzdobě paramentú. Záleží
Český slovník bohovědný l.

Obr. 216. Knsnle ozdobená. npplikačním vyšíváním.
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písní 0 12 knihách; z díla toho dlouho byla známa centra, odtud dále do míchy nebo některého centra
šedé kůry tnozkové.
pouze první jeho polovice, prv 'ch 6 knih, jež spolu suhkortíkálniho, a odtudd
spokračováním sepsaným
ucasem
ovlákna nepřechází leč bud'to gangliovou

vydáno 1548ve Frýburku Brýsg.,,PozdějdíAn
objevenou
knihu
VII. a Vlll. s] částí sknihVy/l
Mai
ve
„Spicilegium“
ykládá gPíseň
písni allcgoríckyoolsňatku Krista svcírkví. Srvn.
[lm/e:, Numel cl 19(1903), 531 3.

apprehensiol. intellectiva (č.postřeha,Pospíšil)

menuje se každ skutek rozumu, který není forma
íter soudem. Išoz
zezná vají se a. íntuítíva (nazlra
jící, názouná) a abstractiva (odezírající, odzorná).
Onou
posttřjehujente
sám byt sevěc
ci; jsou
to skutky
svědomí,
upak zobrazuje
nám
věc buď
pouze
jako možntá, nebo sice jako existující, ale tak, že
se nám jeví jsoucnost a byt od sebe rozdílnými,
tedy odeznráuím od sebe odloučenými (abstraho 
vanými , na př aBůh existující. V a. Intultíva lze
rozeznávatí ředmět formální a materiální; na př.
při zrakově allucinací je předmětem materiálním
kyvadlo hodin, pokud e (skutečně) v klidu; for
málním kyvatlo v po tyhu
abstractiva je
soujemná (complexa) a nesoujemná (incomplexa)
Nesouujcmnou postřehujeme předmět buď naprosto
nesložený (na př jsoucno , nebo složený síce, ale
tak, že toto složení není postřeženo; ta se nijak
neodnáší k předmětu materiálnlmu Soujemná a.
spojuje několik nesoujemných postřeh v pojmový
celek,
na intuitivní
př člověkanebn
smrtelný,sudu.
soujemná
a. zakládá
se
na a.
A, kterou
po
střehujeme totožnost neboarůznost dvou objektiv
ních pojmů, srovnavše'
se
apprehensiva,
& předch emezi
í soud.sebou,
— Pojmenuje
nauka

buňkou,hnebo
konečky,
vlákno
jest isolováno,
roze
chvění
ncproráží
dřeůové
pochv
V čem záleží
rozechvěm, není známo; jisto jes
est, že to není děj
pouze mechanický neb elektricky, vlákno prořímulo
nevede, i když konečky sebe více sblížíme; rych
lost vedcní jest nepomčtně menší než elektriky
al vt.). c) Když se podnět dostal
do šedé kůry mozkové, nastává počitek; dle
scholastiků je k tomu třeba, ab buď mohutnost
sama (Boedder) nebo podnět způsobil tak zvaný
obraz vtištěný, species impressa, která smmohut
ností způsobuje počitek. — Počitkky liší se svou
modalitou (zrakové, dotekové atd.) a svou kva
litou (hořký, kyselý, slaný; modry, žlutý atd.). Dle
některých (Frey) jest bolest zvláštní modalitou,
protože popud jinde pociťujeme jako dote a

jinde
jako
ob;olest
rohovce avšak
pociťujeme
ho
lest, žádného
jinéhonapočitku,
možná,jen
že bo
lest přehlušuge
počítek.
Vlastnosti
počítlku
jest pří
dle
Herbartovy
koy
jeho přízvuk
(Gefd
ltsonu.
jemný nebo neprijemný pocit, dle jinych přízvuk
jen provází polčítek, tak jak jej provází i mato
rická reakce. — Počítek jest základem a podmínkou

všehomeísupíricke'hopoznání.
Není vvkša
kještě
po
znání
samým , nýbrž jen článkem
ději
poznání,
tak ';nkojejí zpodmětnění, představa, je-li správná.

pr vnou představu nelze mysliti jako spíávnou

nepředpokládáme-l-í měřítka nějakého mimo před
stavu a nad ní položeného. Tím teprve 'est možno
poznání. — Liter. a) psychol.: Earl/l, er Beergriff

der Wahrnehmung.
Hamburg
Wahr
ovea formě
pop.soudu
'rá, že bšzP
se veškero
naše dělo nehmung
P)m,má myšlení
velikou důležitost
u. Empfin
ndu.ng
Lpz.l18190.líp/mu,
H

n0ctickou; tím však, že se uznávají postřehy, není

DasWaltríteluíusítLgsproblem
'
wurf
zu
Erklárunglip.1
der psychíschen
Er
ještě formy,
vyloučeno,
atřehav stojí
pod zakon
em scheinunšen 1894 Kadeřávek, Psychol. g 44
této
již, ]_žei pozdá,
dokonalém
útvaru
našeho myšlení překročiti nelze. Otázka, zda jest / aba'l'. O činnosti mozku a nervové soustavy vůbec
1.80
možno akési srovnávání vmysli bez formy soudu, 190I. b) noiit.: Piu/an, Theritet p. 150
1047 a, 5. T/wmrr ty.,
ve kterém v podmětu musi již vše obsaženo býti, Arakain, Met. ]. 9,c

|. 11. Met
11.
Šk
co se o něm
ve výrokuvvpy
ptvídá,
souvisí
s Kiantovou approb ace 1(zlat.) jest úřední prohlášení, kte
otázkou,
jsou-li
synthetické
soudy
a prior
S formulí a :a nelze ovšem do' ítl základnllpravdy rým představený (církevní) st\rzuje a \ svédčuje,
říčinností; ale ta by mohla býti ještě vzata ze
že ta úřadu,
či ona osoba
pro přijetí puč-jakého
svě
obročí jest
církevníhoa
d. způsobilá,
zá onův organismu řeči (jméno se jménem nelze cení,
nebo že věc nějaká (budova. zařízení a pod.)je
spojlti
\ poměru
pa[příčíteínosiiýtl
slovesem
kausativ
rn, velečvýroku
jen jméno
p_ří vhodná, by účelu svému náležitě mohla sloužisti
avné — v poměru inhaerence), jenž ovšem v růz atd. Slova toho užívá se tudíž dle toho v rozma
ných řečech — od posunkové až do nejvyvinutější—
nitem směru.
jest do—
tří' magsprobace
sncuv ode bískupův.
dne kdy sZvolený
volobou
nestejně dokonale je vyjádřen, a který vhzhledem biskup
k jednot" ivci není jeho výrobkem, nýbrž učitelem —
projevil souhlas,
žádati
své potvrzení.
Z té přigiovinen
my zavede
se sod
nímpapeže
buďto
a nemusila by býti nepochopitelnou apriorní formou svou

myšlení. Naukaoa. musí se tedy odůvodniti zevrub
nym
rozboremmuže
psycholosickým,
a teprvenoc—tiku.
je--lí takto
odůvodněna,
nabv platnostllpro
Viz
v. mih“ a.
tiva (č. postreha smyslná n.
očítek) je skutekesmyslné mohutností poznávací.
oderm psycholo
definuje počitky
jako vzta
jev
intellektuálni,
kte ieŽ
žpodkládáme
přímý
akému předmětu, jenž odle souhlasu lldi
skutečně existuje mimo nás, & oprávě tehdy, kd
počitek máme. íši se od představ (phantasmaž,
ojmú (notio, conceptus), soudů (iudicium) a úsudku
Fratiocinium
m3;processu
od pre dstav
a pojmů
liší se vztahem
noetíckým.
počítku
rozeznáváme
tři fase:
a) fvsícký děj \ně našeho těla (naší soustavy ner

vŘím ě nebo z naříz. Apošt. stolice u apoštol
ského nuncía, případně u arcibiskupa, sousedního

biskupaanebo
praeláta právem
pověře
ného,
zv. jiného
informa
ro ces.tímpri
němž
hodnověrní svědkové vydají svědectví o víře a
mravech zvoleného; zvolenému je též předložiti
písemně vyznání víry (c Tríd. XXll. c.
e ref. ,
X
1. de ref. konstituce Řehoře
V. „Onus
apostolicae“ 1591, Urbana Vlll. lnstructlo de modo
conficíendí processus .1627. Bened XlV. „Gra
vissímum apostolícae“ a. 1757). Akta procesu za
šlou se pak s příslušným doprovodem sv. Stolicí,
><

kde v keongr gací konsistorní“ věc znovu
se projednává (tak zv. definitivní
roces).

ov,ě)ttj. popuud, b) toent
oop ud způsobuj—epo apež pak zvolen oEotvrdí praekonisaci ve shro
má7děni (konsistoři) ardínálů. Na to se zašle po

dráždění, kd ž dráždidlo se obr tilo na určité místo
tělesné peri cric. Tím se začíná děj fysiologíck':
fysickeho
se fysiologícký
Živé
buňky vpopudu
určitýchstává
částech
povrchu tě lpodnt
esného
nezachycují všech 0 _udů, ny'brž jen určité druhy.
Podrážděním rozec v je se nervové vlákno, vláknem
se dostane rozechvění do nejbližšího gangliověho

tvrzenému bulla, a ten od té chvíle, kdy ji přijal,

má jus (Srvn.
ín re,Ai,c/merjuse
t j. plnou mocepravomocí
l admlnl
strace.
u287—.) Působnost
kongreřace
záležela
druhdy jenprocess
vtom,
že
vzaa na konsistorm
vědomí zkoušku
a informační
kandidátů, což obstarala zvláštní kongregaze „pro
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eligendis

episcopis“

(založ. BenediktemXIV. uprázdnilo, kdežto jiné kanonické vlastnosti jeho

roku 1740, znovu v život uvedená L\ em Xlll.,
„lmmortalis“ z r. 1878, a PiemuX. sloučena 17. pro
since 1903 se sv. Olficiem). jednalo-Ii se o obsa
zení stolce mimoitaískěho, zavedl proces infor
mační zpravidla nuncius a odeslal akta státnímu
smekretariátu neb kongre aci pro mimořádné ázle
žitosti. jež o věci roz odlaa, a toto rozhodnutí
vzala kongiegace konsistorní jednoduše na vědomí.
Po konstituci „Sapicnti consilio“ (z r. 1908), 9.
—<_

kongregace„pro eli endis episcopis“

zkoumajío sejisté
teprve
když tenfarkterý —
kandid t <:podá
žádost
beneficium

bila s přivolcním Sv. stolice zráležitost konkursní
oušky uspořádána takto (serv. provinciální sněm
Bražskly863
7, roku
1860 1.
tit. Zkouška
VI. cap. generálního
— Syn. diloec.
rag
ap.8):
kon

kursu íarníhoo vědecké způsobilosti kandidátů
koná se dvakrát v roce (v Pra7ze v měsíci květnu
a říjnu). 2. Ke zkoušce může býti připuštěn každy

byla kněz, světský nebo řeholní, „ uorum i)des etmnorcs

zrušena, převezme kongregace konsistorni sama
zodpovědnost
za volb
u biskuťův,
co
se týče biskupů
mimoítals
ých, a_spoňitalských;
intervcnuje i na
dále při jejich volbě státní sekretariát \'liv kon
regace konsistorní na konečné rozhodnutí nelze
osud jasně vytk-.outi; ostatně stálým členem této
kongregace jest kardinál státní sekretář a kardinál
sekretár sv. Olficia, strážcové svorněhp spolužití
církve se státem a čistoty víry. (Srvn. v Cara/). katal.

integri sunt“, a jenž nejm
mén 3 léta chvályhodně
pracoval ve správě duchovní aneb po.51 tpožíval
jurisdikce zpovědní. 3. Exam)natori syno

(synodou diecesní zvolení) nebo

rosynodálni

(zvoleni na základě fakulty papežské biskupem za
souhlasu kapitoly kathedrálni)0 předloží kandidátům
zapečetěné otázky, a sice
dvou z dogmatiky,
mkorálkya
ho práva pak
(vesměs
latin
skym,)
třicírkevn
z pastorálky,
themajazykem
pro kázání
(obyčejně se žádá, by vypracován byl dopodrobna

dur/t
1910,seš.
4. čl. dr.| )ulda'ta,
Konstituce
„Sapienti uvodazávěrek, kdežto pojednánísamo sejen stručně
consilio“
sn 229n
Dr.
n,:uer
Znovuzrizení

kurie římské 10,1 r))[Ř'r'p.] —Hz approbace císařů nastíni), pro katechesi a výklad exe eticko- homile
němec
eckých. Dle středověkého učení některých spi-_ tický (vvesměs jazykem českým ane o německým).
sovatelů- theoretikuv o významu a rozsahu moci Zkouška písemní trvá dva dny, dopoledne i odpo
světské a duchovní a v konávání mocí tě skrze
repraesentanty j jí, pape c a vládce světské, při ledne, a jest klausurní, tak že mimo knihu Písma
eré není
výslovně
udané
jiných
giga
pisována papeži jakožto zástupci Kristovu obojí můcek užívati
dovoleno.
Třetíknihy
den jest
zkouk
moc ta neobmezeně. Co pak
meckého císařství ústní, a to z do
omg
at ky
rky a církemiho
práva, načež ještě přednesemkandidát část kázání
zvlášt
se týče,že
Žbylo
odcísařství
časůvnlnnocencelll.
'm učením,
Levtolll.
to přenesl zobec
„vý—
a katechese,
aby se mohl
posouditi
í ústní
4. Approbace
se udílí
výrazy:
a)a pjeho
codního
uma" od císařů cařihrad—kých na Karla přednes.
V.el a jeho nástupce. Dle oho volební právo ně batus cum applausu, b) approbatus cum applausu
meckých kurfirstů bylo po názoru stoupenců ne
majora,
c) approbatus,
d) jso
approbatus
vota vota
maiora,
e) reprobatus,
a sice
u znnrná per
obmezené moci papežské v obojím směru jen pou per
hou koncessí římského papeže, jemuž príslušelo výslednicí zkoušky jak pissemné tak ústní. Kdo byl
též zkoušeti volbu samu a ta osobu zvoleného, re robován z některého předmětu, opraví během
a jehož a- i, benedikcí a korunováním povstávaalo ro u svou zkoušku, kdežto kdo (v ražské arci
diecesi) reprobován 7.více nežli tři p edmětů, musi
teprve
právo věrnosti,
císařské. přísahu
Papcži lenní,
skládalna císař
vou
přisahu
něhopra opakovati celou zkou
výslední známce roz
kožto vyššího vládce přecházela vláda říšská (ví hoduje většina examinátoruv. V případě rovnosti
kariát) v přípa
adě úmrtí císařova nebo zanedbá
val-ll týž povlnnosti své; papež mohl těž p_řijimafi hlasů rozhoduje předlseda, t. j. generální vikář
c. et
synodus Prag.l
od potlačovaného lidu stížnosti proti císarl, a ne (conc.
g.16)provž'ncPražl
adatel ostane
vysvědčení,
a tato vě
omohlo-li napomínání, mohl císaře a krále sesa decká a probace platí na šest let pro kterékoliv
diti a národy přísahy věrností zbavíti. Ovšem však obročí. en v případech řídkých a z důvodů velmi
prootí těmto názorům stály zase protivné názory závažných (když totiž nebylo žadateli možno zúčast
strany druhé o poměru církve a státu (viz čl. cír niti se konkursní zkoušk generální—cín s nodu
kev a stát). Srvn. Hefm, Wie dachte sich Inno pražskou z r. 1
st r. 14 může biskup svo ití ke
zenz lll. das Verhělltnis.des Papstes zur Kaiser zkoušce zvlášt tní. Neob ržel-li approbovaný kan
wahl? (Th. Qschr. 1862,str. 603nn.). Dmrrm,Die didát během šesti let žádného beneficía, může žá
pápstl. Approbation dcr deutsch. Kónigswahl, 1878; datí o dispens od nové zkoušky. jeho žádost před
Engelmaun, Der Ans
nspruch der Pápste auf Konfirm. loží generální vikář třem examinátorům (pro)sy
und ppro. bei den deutschen Kónigswahlen, nodálnim. Obdržel 1) kandidát při zkoušce vět
1886; Dinnil,: Uber L'rsprung und Bedeutung dcs
výborné
cummaiora)a
applausua,
neeob známky
aprobatns
cum (approbatus
applausu per
Anspruches der Pápste nuf Apprr.ob der deutschen šinou
působí- ll chvályhodně v duchovní správě nebo
Kónigswahlen,1891;
Ságl/lulu,
Lehrbuchd
es kath. inme církevním úřadě po devět let, může mu
KRes,str.
44 nn. [T dz.
—3. approbace
kandidátů
pro duchovní správu děe se veře'n'm farním ýti uedělena dispens. Rovně7., byf nel)ly s vy
konkursem. Sněm tridents ý (sess. )( V. cap 18. znamenáním odbyl zkoušku, dal li najevo znalost
de reform) přikazuje totiž, aby ři každém uprázd v bohosloví spisy, články v odborných časopisech
nění toho kterého beneficla onala se zvláštní anebo zpracováním otázek určených _propastorální
konkursní zkouška, kteráž má platnost pouze pro konferenci. itěm, kteří obdrželi při zkoušce jen
mku „approbaíns“ , může býti udělena dispens,
obsazeni tohoto obročí, a žádného jiného. Biskup
se při ní přesvědčiti nejen o vědecké způso
bilostí kandidátů, nýbr í
'lných kanonick' ch když chvályhodně aspoň dvanáct let zastávali ně
vlastnostech, jichž se při kandidátu beneficia ar jžký církevní úřad (Srov. syn. Prag. 1863 I. c.)
do byl approbován
„per maiora“
může dle mírn
ípraxe -z jednoho
je--li jinak
ního vyhledá\á V zemích našich a též v jiných předmětu,
zemích (Uhersku, Německu) vešlo však se zřete velmi dobře kvalifikován, obdržeti dispens; kdo
lem na velikou rozsáhlost zdejších diecesí v obyčej, však byl ze dvou nebo více předmětův appro
že několikrát do rooak koná se tak zv. konkurs
bován pouze „per maiora“, musí opakovat.i zkoušku
konkursní. (Srov. Ord. list praž. 1904, str.
l0.)
genáerální(zkouška
všeobecná),
která se týká
pouuze
cckkéz půsoobilosti
kandidátovy
a v ohledu
č(pro)synodální
odevzdají
svá vota
pí
mně zapečetěná
a o povolení
dispense
rozho
vědeckém jejpzpůsobilým činí k dosažení každého Examinátoři
beneficia farního, jež by se během určité doby duje většina e.hlasu jsou--li všechna vota různá
U)

.
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platí ono, ke kterému se přidá biskup resp. gener.

tickýmí listinami a vysvědčeními, někde i zvlášírrí
zkouškou (nap ř. v Praze ři ucházeení se o kaano
nikát metrop. pkapit. vy chradskě ka it. kolleg.
koná se ještě robatika kazatelská).
e i biskup
musí s kandid ty souhlas svůj vysloviti, jest pa
trno. V Rakousku nad to
2. zákona ze7. květnna
1874ř ..č 50 ode všec kandidátů duchovních
adůr' plo
ožaduuje kromě zvláštní způsobilosti pro
ten který úřad (5 31. téhož zákona, a motivace
to
orům, kteřím
svůj o příp
jednotlivých
kan k 2.
BllftŘ/lard, Gesetze u. Verordnungen in
didátech
podajíuposudek
v zapečetěných
pisec
schopného pro uprázdněné benehcíum číthatidlužnno Ku tussachen, ad 5 2. zák. ze 7. května 1879) státní
příslušnostamravníipo.
it.zachovalost. (Srv. Burck
toho, koho většina examinátorů vyloučila, aneb—
při různosti náhledu — kdo aspoň od jednoho lmrd,l. c 1889,str. 134u.,Hzmer, KR.ll. MSMT/1517.1—
z examinátorů prohlášen byl za nevhodného, když 5. approbace kandidátů stavu duchovn ho a
k úsudku jeho se přikloní gener. vikář. (brvn. ln svěceneú co do potřeenbných a příslušných

vikář.—Vedle
approbacee
však v jedno
tlivých
_připadec
kdy sevědeckéjest
jedná o obsazení
benc
íicia, treba ještě a vprohacc zvláštní, týkající se
všech vlastností roz odujících o hodnosti a vhod
nosti kandidátově prro to či ono určité beneficium.
Z té příčiny odevzdá gcncr, vikář všechny žádosti
s přilolianu aspoň třem (pro)synodálnim examiná

structio in peragen oxexamineconcursus

včdomeostitoa
vlastností& zcela
nutnajiž
ztoho dů
vodu,ž
eje opřirozený
samozřejmýpo

parochíalís,
kaid. Schwarzen
berga r. 1864) vydámá7.nařízení
ovšíěj dobou však
partlkulámí žadavek, aby tito kandidáti prokázali, že mají po 
ustan0veni o konkursní zkoušce farní v některých třebnou míru vědomosti a řísluššné vlastnosti,
diecesích a církevních provinciích doznala časově kteréž příslušnost ke stavu uchovnímu vůbec a
změny, jako na př. ve ídni a Ostřihomě (srvn. řádně vykonávání svěcení, o jehož přijetí právě
jde, od nich vyžadují Ustanovení zákonu positiv

Sam—m
m,;r Konkurs na menší obročí církevní v CKD
1900, str. 31611
nn.) V Rakousku byla a-e kandidátů nich o věci té nejsou vlastně leč 'ednak výslovným
pro bcneficia kurátní upravena i celou řadou vlád
tohotovyměřenim
požadavkurozsahu
prirozcného,
co do vědomostí
(asp jednak
mi
ních nařízení z doby císaře Josefa 11. a jeho ná zdůrazněním
nima) jich pro určité stupně svěcení, couž platí též,

stu ců; jsou1tozjzeména dvor. dekret z 12 března o některých jiných vlastnostech (stáři, bezvadností
al. červvn_a1782, 11. břez.l783, 9.4února, 19. května.
. Z positivního zákona Božihom ožno tu
19. a 24.nríjna, 13. pro 17
edna, 151.září, poukázati na slova proroka Malachiáše '“(H. 7) a
25.
24. prr7..osdubna1789,
1785519.lednale1786,2
na a pOseše N. G); co pak ustanoovení zákonů církev—
10. října,
října 1787,
31.1 na a 11 února

ních se (týče, dostačí uvésti ze starších aspoň
912 30. sr a l793ět31.
pros.červce
1802e17.
června
1803, ukázkouc 2.3. 8 5D. 38, c. 4. D. 38, c. 2. D. 49,
16.1istop3830461:
aa16.
1807
24.eačrvn
cc. 14. 15.CX. 14, c.1ult. de tee.mp ordin.

'

Vin, a

1811,
února 1820,
18. ledna 1825
. ("llp. února
._l900,s1812,n3
tr.454nn..ř)[k'p.
.tk..]—4apr0

bace kandidátů různých uřadůpcirkevnic jest připomenouti, jak příssněo věci tě mluví na př. papež
Zetyrln
v.)ero nym, sv. Caesarlus
ArL,
a četné (202—219),s
synody cfr.1'zíllip.r,KRl.
bon; Warnz,

požadavkem
zcela
přirozeným
a samozřejmým,
jeli
kož
jde oto, aby
úřad
ten by svěřen'jen
těm osobám,
které pro něj mají zdatnost a schopnost“l vědeckou,
lmravní i o.sobní Proto též církevní zákony sta
noví, ab' měli kandidáti různých úřadů církevních
jistě po mínky a vlastnosti, a žádá, by byl podán
v konkrétních případech průkaz, že vlastností a
: -<
podmlnky takové kandidát skutečně má.
církevní obecní určují pak pro obsaz0vání někte
rých úřadů takových i způsob, jakým a-c takové
nahýti možno, a církev. předpisy partikulární buď
míru podm_h_1ektěch a způsob

ich_zjištění

v témž

rozsahu přijímají, nebo ji roz iřui, nebo způsob
ten
přesněji
vymezují,
č isam ybenefi
nový
způsob
stanooví.
Tak opo
se přípa
týče menších
ciátů, děje se a--eta naczákladě zkoušky konkursní
(viz čl. a. kn did pro duchov. správu); totéž platí
o kandidátech katechetství (viz či. u. katechetů).
Také ve příčině biskupů předepsán zvláštní způ
sob (vi7. čl a. bisskupů), a nejinak potřebují a.
i kazatele a zpovědnici (viz přísl. a- e). A odobně
ap. žád se a-e
inaproáLine
mista,
obročia
z laděúřady,
zjistění
zákony
požadovan' ch \last
ností co do stáří, zachovalosti, stupn svěcení,
zrr,ozenl a ze 'ména arci též vědomostí. A tu od
biskupa se ž dá, aby byl buď učitelem na univer
sitě, nebo doktorem neb licenciátem theologie nebo
kanonického práva, neboaaspoň by akademickýmí

Ius Decretalium 1. str. 7 n.); z novějších pak jsou

to předpisy
koncilu
trident.nižších
pro přijetíltonsury
(sess.
23,
c.
er,e.t)
svěcení
(c.1
,pod
jáhenstvi
a žáhenstvl
(c. (sess.
13. ibid.),
ibid.), jako
biskupů
22, presbyterátu (c.
kte4

rážto ustanovení tridentská stvrzena, po přia
í doplněna pozdějšími výnosy, jako papeže Klementa
Vlll.,Alexandra Vll.(konst „Apostolicasollicitudo“,

lnnoccncc Xlll. (konst. „Apostoliciministcríí“ zl.

a1723). Benedikta XlV („De s nodo dioec.
Vileze...3. n. l. s ), a pro řeholníky de retem posv.

sboru pro záležitosti biskupův a řeholníkův Auctis
admodum“ ze 4.1istop. 1892 s pozdějšími ďodatky

(srvn. níže čL „Auctísa admodum"), resp. icrrrk.
ustanoveními partikulárníml, která ono minimum
církevního zákona obecného všude zvyšují, a to
zhusta(gako
nás do
v Rakousku)
dle nařízení
zá
kona s tního.u Co
zkousky o 1tom,že
ordinand

potřebné vědomosti má, a že tudíž approbacl z nich
obdržetí
a ku svěcení
připuštěn
býti t.může,
od pradávna
stanoveno
v církvi
zv. sbylo“již
nium

při ordinaci samé, kk němuž pak slpřibyla
onidchmluví
koncil
de ref. (srvn.
čl.

ještě
jiná scrutinia
tridentský
sess.
, ca dvě,

skrutinium),

prohlágk57ordinandův a zkouška

před
zvláštními1
2exdamin
toryna (isynodách
co do řeholníků.
Trident.
i. c.
re.f),
volenými.

Dle praxe bývá2 to evšak ponecháno biskupovi a
vys
svědčeními
skou
(Trident. mohl
sess. prokázati
22. c. 2. desvoji
re ).schopnost
Podobně učitel
digni partikulárním předpisům a zvyklostem, jak pro
táři a aspoň polovina kanovníků v kapitole mají býti tonsuru a nižší svěcení potřebně se zařídí, aniž by
promovováni v iheologíi nebo kanon. rávu (v praž tím předpisům obec. zákona nebylo spolu nevyho
kapt. metrop. všíchnl); vikář kapitolnl a ge— věno; u nás se nyní zvláštní zkouška v té příčině
nerální má býti doktorem bohosloví, kdož usta nekoná, jelikož kandidáti těchto svěcení _již při
noveni jsou v duchovní správě, ať kněží, at" prae pravným studiem humanistickým daleko přesahují
míru předepsanou církevními zákony obecnými,
láti a biskupové, mají znáti řeč osady (diecese),a
tak že vysvědčení studijní a doporučení předsta
je-li více řeči v osadě (diecesi), Rmají arcl znáti vených semináře důkaz ten
ávvají. V příčině
řeči
tam užívané
idiomate;
rident (c.S s. X.24.1. 31.;
. .Reg.r canc.
. . 20. de svěcení vyšších: podjáhenství, jáhenstvíakněžství,
ckou způsobilost svou prokazují kandidáti authen jsou pak to jednak zkoušky na bohovědeckých uči
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lištich, jednak zkoušky v seminářích a mimo totéž

na místo písemní práce domácí přijmouti. Hlavní
tz z.v zkouška _synodální(druhé scrutiníum), zkouška koná se jedenkrát do roka, zpravidla na
jaře. Předměty pri injso u:
ologetika, věrouka.
u přítomností
nebo jeho
zástupce konaněá, mravouka, církevní dějepis (ze akterýchžto čtyř před
jež
\) pootřebnébiskupa
míře vědomosti
ordinandovýchsv
mětů jest zodpowdati jednu otázku písemně a jednu
deíŽMědávají
jsou
základem
potřebné
přia vi
kariátě
řím.)
konaiiapprobace.
ordinandí
ústně),
pak
dějiny
zjevení
Božího,
liturgíka,
v paláci kardinála- vikáře zkoušku tu před exami
ogika (ze kterých se dělá zkouška
jen paeda
ústní).
irno to e uloží žadateli vypracovatí a z části
nátory _kleru,kteří jsou vzati z duchovenstva svět
ského i řeholního a od paepeže potvrzení (Rám.
tež
ústně
přednéstí
exhortu
na
udané
thema,
i konat
red komisí o svobodně zvoleném jakož
the
[(m-l::
].
593).
Re
e
(gulovánapb
je
zkouška
ta
v
Ř
ímě
pro všecky or inand y bez rozdílu a bez matu z n ebné látkyána vy ítu ginnasiu patnáct
atelůmo místa ka
výjimky od papeže Pia X. skrze motu proprio minut trvající přednášku.
„Sacrosancta“ ze 16. července 1905,k němuž kar techetská na ústavech ku vzdělání učiteloúa učitelek
dávají se zvláštní otázky z paedagogiky & mcctho
dinál-vlkář římský vydal 1. srpna 1905 příslušná díky.
atelům pak o místo katechetské na ústavech
pravidla,
a jež or
do inu
lněno no
zivgmřez
motu propriol
PiaXse ku vzdělání učitelů v Praze, s nlmižsspojena jest
„Religiosorum
906,k eré
týká rádových
Vergnanmdůzv celé ltalííaa na přilehlých docentura dpaedagogíkya katechetiky na universitě,
ostrovech. Vl
KD.
r.441 nn.). Ostatně
drobití
zkoušku
způsobilosti
středníegokoly
ještěmimo
zvláštní
zkoušce
konkursní. pro
—
zřeima nutnost a- e této (a předchozí zkousky) i 2 in jes
híbice Ordináríovy, která pře
e_dsvěcením se ohla
kouška se koná v jazyku vyučovacím, jen písemní
šuie slovy: „Reverendíssimus in Christo Pater et
ěmřitko
zkoušce
se
práce z věroukynal emn
mravouky
sepsatipřijest
v jazyku
Dominus, Dominus N. Dei et Apostolicae Sedis gratia latinském
EpiscopusN,sub ex communicatíonís poena pok,!ádá by kandidát ovládal látku, dle učebného
plánu na školách středních přednášenou; za vyšší
praecigit et mandat, omnibus ct sing-ulis pro suscipi— pak měřítko platí, co se na fakultách theologlckých
endis rdimbus hic lpraesentibus,
ne quis forsan
atuus,app ro.batus
.ullo
požaduje i od
eminentistú.
to jest
kandidátovi
pacntoaudeat nacisuscilpíendos Ordines accceedere.
ovládati
látku
filosofickouMimo
na faku
ě přednášenou
(Pont if. Rom. „de ordínis conferendís“), při čemž tak dalece, pokud jel lolío ke zdůvodnění a hlubšímu
podotýkáme, že byla by to ordinace podioudná (o r pojetí apologetíckých, dogmatických a morálně-_

dinatío

íurtiva),

kdyby někdo bez předchozí theologických zásad zapotrebi

: koušky a a-e, resp. byv při zkoušce reprobován,
svěcení přijal, jsa nad to v posledním případě stižen

vadnostičilíírregularitou

Písemní práce pii
hlavní zkoušce 'est klausurní, při níž proto všelike
pomůcky mimo ísmo sv. jsou vy.loučeuy Doktorúm

ex defec tu neces bohosloví jest se podrobili jen ústní zkoušce z pae
sariae selen
.
o biskupů ital
líturgiky, jakož svobodnou
i kon'ati exhortu
( kí
ských a přilehlýcch ostrovů mělase zkouška dalgnožíky
vy
yacpraovanou)
přednák
ich quoad scientíam díti dle ustanovení Klementa z učebně látky vyššího agymnasia. Zkouška trvá
ří dny,. a sice písemní práce dva dny a ústní
(C.
a to 7.bohoslovía církev. zkouška jeden den. A-ecelková se sloví známkou:

gill. _(1592—1605)u zvláštní kongregace

minis episcoporum),

vymezena, ale klesala st le tak že ji před 50 lety
práva.
kongrležace té
nově
(srvn. Působnost
Kat/w. Kira/16,1.
n_.)byiažpozdějil
existoval pouze
jediný examinátor pro theolo ii a právo extra cu
riam, kongre ace neměla ani se retáře, a z pěti roze
ných examín torú byli uvádění pouze magister S.

bílý
z.r 1904.str
r89. n.)
„velmi(Srvn.
dobřePražsk'
způsobilá“d, „způsobí
ý“ a „tnezpůso
Podobně děje se i v diecesi budějovické, králové
hradecké, olomoucké, brněnské (srvn. Atta Curíae

Eůp.
Brunensis
191012)
a jinde.
—
mě
nskýeh.
Zkoušku
pro školy
měšťanské
lze sklá

Palatií
auditor
Jeho
Svatosti,
kdežto
vícegerente
datiPraze
teprvezazad\ě,
několik
po p_řijegvšššich
svěcení“
města s ima,
děkan
Roty
a sekretář
kollegia
kardi (v
jindeletpozději).
á st doložená
nálského ani v „Gerarchhi cattf' uváděni nebyli. matur. vysvvědčeením a absolutoriem o vykonaných
Nyní tato kongregace, která řed tím spojena
byla s kongregaci S. Officii, spojrena s kongregací zkouškách bohosloveckjjch, zašle se (v Praze) kon
sistoři
vilkar.
ur u, který
připojí, us
nebo
byl--li bycestou
na ško
vpisoblští
kandidátově
sta
konsistorní,
deiinilivvníecproces
se
zrřenlm kkdež
bisukuse
pům,koná
a toí co
po noven zvláštní ordinanatní komisař školní, od to
třebných vlastností. (Viz Hm
mm
Znoveuczřizeni
hoto
ogatří
vys\dě
čení
o
schopnosti
a
vhodnosti
kurie římské, str. 20 n.; So/ddt, Konst. „Sapíent. kandíd tové k úřadu katechelskému, při čemž při

consilio“
Viz též
„appnrohace
biskupů“v)CKDn1910.
'š
Wentz,l.c
..sl čl.r67.nn
T.;tzli

hlížeti jest i k mravní stránceaaepovaz kandidá

tově.
ádostí seZikoaávaiík
(v Praze)
do konce
ledna
nebo července.
koná
se před
zvláštní
od
—6.áapproizmee
katechetú diecesích
_a)škol středních
děje biskupa jmenovanou komisí, v Praze dvakrát
se rádem v jednotlivých
předepsaný.m
Kandidátům jest k tomu koonci podati na konsistoř roka (počcát kem března a v druhé polovici září)."
šce, kterás se koná písemně a ústn
žádost, doloženou (v Praze) vysvědčenímí z vyšších
jest kandiduátovíprokázatí, že ovládá věcně i me
tříd
vysvědčením
maturitním,
lo icEymnasijních,
ym absolutoriem
neb indexem,
jakož itheo
vy thodicky náboženské učí\o, předepsané pro školy
sv děenimi o působení kandid. po skončení studií
rněš anské. Písemní
zkouška
ekonádějin
7.věroukš
sapologetikou,
mravouky
aeírkevních
Krom
bohosloveckých.
Vysvědčení
ta se an
odevzdají
zkušební
komisí, biskeup
m jmenov
n.é Ku
upř užší
ipu toho jest kandidátovi vypracovati exhortu. Otázky
štěni ke zkoušce této se předpokládá průkaz velmí z věrouoky a mravouky vypracovati dlužno na zá
obreho výsledku studií, jakož i vzorného, nej
kladě velikého
katechismu
se stálým
zřením
k hi
méně tříletého působení ve správě duchovní nebo blické
dějepravě.
Ustn zkouška
se koná
z věro
službě školni. Žádost omhou se zadati kdykoli
ukyds apologetikou,
mravouky,
círk. dějin, liturgiky,
během celého roku, cestou příslušného víkariátniho paedagogiky
(í s dějinami
vychovatelství)
a kate
úřadu. Hlavní zkoušce předchází vypracování the chetiky s metlíodikou, 'žako ze školního zákono
dárstvi. Mimo to se přednese část exhortý. Dále
jež se sdělí
žadateli od
konsistoře
smatu,
vyrozuměním
o připuštění
jeho
ke zkou zároveň 'est každému kandidátovi konati na měšťanské
schválení této písemní práce domácí závisíc připu-_ kole praktický výstup, jehož tshema emu oznámí
štění ke zkoušce hlavni. Zkušební komisí est vy den red tím — Zkouška trvá pět půldnů, z nichž
hrazeno, tiskem snad již vydané práce ža atelovy první dva jsou určeny pro zkoušku písemní, třetí
_—
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jednající, aneb podobné náboženské a mravní otázky
za předmět mající. Ostřejší nařízení dává zmmená
konstituce duchovenstvu světskému: „Viri e clero
saeculari ne libros quidem, qui de artibus scientiis
que_mere naturalibus lractant, inconsultis suis Ordi
nariis publlcent, ut obseequentis animí erga 1110
os
exemplum praebeantf“ To zdásse býti více důtkli
vou radou, než přísným zákonem. Také následující
ustanovení váže jen duchovní: „lidem prohibentur,
quominus absque praevia Ordinariorum venia, diaria
vel tolia periodica moderanda suscipiant. “ A-i udě
luje,reaz
neni- li
spis di
obsahem
svým
kompetenci
\hr
biskup
recese, kde
kni|j1iné
avychází
(ubi
publici jnuris iiunt). Řeholnlci jsou mimo to vázáni
zaopatřiti sobě a--l svého představeného, kterého,
urču'|
stanovy.
Spisovatel
v
Riměžijící
jest
povinen
ctvi _._genervikáře aspoň čtyři členové od biskupa
na tři léta jmenovaní. Práce písemní jsou klausurnl, pře ložiti rukopis kardinálu vikáři (Vicarius Urbis)
a om
proto
není
dovoleno
užívatžispřiz nich9018176)
a'kýchkoli iApostolici),
magistru pallácepapežského
(Magister
S Palatii
můcek.
lSl'r.vn
Ord.Lístpra
kniha mimo
Rím se
rs.kne
tento způsob, platný pro pražskzou diecessi, jest V posledním |přlkpadžénení však jiné a- e zapotřebí.
Pro jisté druhy spisů stanovena jest a- c zvláštní:
vaostatních
diecesích
ve větším
či menším
rozsahu Překlady Písma sv. musí buď od Sv. stolice býti
n. -—c)
zastávání
úřadu
katechetského
přieškolách obecných jest jako zpusobilý appro schváleny, neb pod dozorem biskupů vydány a po
bován každý kněz na základě sveho absolutoria známkami ze sv. tců neb církevních spisovatelů
vyňatými opatřeny býti. Knihy dříve zakázané nesmí
ovcykonaných
zkouškách
bohosloveckých,
sna
pro definitivní
ustanovení
samostatnéhopokud
ka se znova tiskn0uti, leč ze zvláštních příčin, s do
pro zkoušku
peroopuldne.
opřípravu
raktický ústní,
vystup,čtvrtý
kteryjest
se prázdnýá
koná páte
oktoři bohosloví mohouž datl u konsistoře
za
—vysvědčení způsobilosti katechctské pro školy
měšťanské na základě svého doktorátu, cestou vi
kariátního uřadu. Konsistoř v jednotlivých přípa
dech rozhodne, má-li se žadatel podrobili aspoň
zkoušce z paedagogiky a katechetiky s methodikou,
jakož i má-li konati prakticky výstup. Approbace
celko\á se vyslovuje známko
o:u „způsobilý s vy
znamenáním“ , „způsobilý“ a „nezpůsobilý“. Za vy
svědčeni způsobilosti jest však v Praze kandidátů
žádali v každém jednotlhém při'apadě, kdykloi se
hodlá ucházeli () místo katechetské při některé škole
měšťanské. Zkušební komisaři tvori za .předsedni

volením kongr. ln dex
techety
není zkouška
i pro tytozvláštní.
školy filip—
ředepsána v ptéro
či stanovený.ch Spisy, jakkoli svatořečení se týkající,
oné diecesí
bace kazatelů se strany Ordinaria diecesního jest podrobeny býti musí a-i kongr. sv. ob a ,

nutna všem, dož v diecesí slovo oži hlásati sbírty zákonů římských kongregací potřebují a-i
chtěji, ať jde () kněze světské nebo řeholní, mají--li příslušného sboru
ebyla a- e udělena, má na
tito kázati mimo svůj řeholní kostel; nebot káži-lí počttku neb na konci knihy býti oznamenáno, a
to tím způsobem, že po prohl šení censorově
řeholní
kostele
lidu, žádáa „Nihil obstat'
s připojenýmeho jménemp,o
se jen, kněží
by se veissvém
kupoviřeholním
diecesnímu
představili
za benedikci ho žádali, tak že kdyby týž odepřel, loži se (u řeholníků po připojen a-e řeholní) ordi
musí se kázání zdržetí; káží-li taam jen svým bra naríátní „imprim atur“ s připojenímdata a čísla,

Ordinariova.(Srvn.Nm? Očetbě
třím, není 'im cbisku ského svolení třeba. (:.(Srvn jakožipodpísu
Trid. selss.řXV. v konst. „luscrutabili“
.,
.
de zapověděných knih dle nyní platných z konů cir
ref.;
z ).c .4.
února
zón n.;A.4.de Libri pro
1622) Ziaůrčelem approbace podroblti se jest kněžím kevních v ČKD 1909, stgr.2
hibiti, 270n auctorízabíiísappro
robaee
per modum
institutionis
Iliper
modum
aucto

ctorizab. insti tutio.
zkousce (řádovým, kteří mimo kostel řádovýpchtějí rlzatíonis viz čl.
kázati,
konst.se Klementa
X
2
r. l67na). zákllladé
skoná
zkouška takováujeednak
10. approbaee nabídnuté přísahy. V kanonickém

na bohosl. učilništích(t. zv. probatika),

jednak

procesu
mezi průkaznými
na
ézá se soudním
také přísaha
(v. t.), jež prostředky
buď soudcem
straně může býti uložena, nebo od strany samé
motu zeproprio“ . pape
„Sacrcrum antisti tum“
r) ežel
19 oPiaActa (od žalobce) straně druhé (žalovanému) může býti
A). Sedís 1910 str. 655 nn.) publikován (z, titulu nabídnuta (: iuramentl delatio, nabídnutí přísahy),
jakoby žalobce takto celou záležitost a rozřešení
esacra praedícatione“ zásady, ktlelréo kazatelích sporu učinil závislým na svědomitosti žalovaného.
a kázáních stanovil papež Lev
skrze posv. Avšak v tomto případě, lde jde takto 01. z\'. pří
Sbor
záležitostli
iskupův
a řeholníků
červenpro
ee 1894
pro biskupy
a řehole
v Italii.dne
aby 31.
se sahu rozhodnou, kttuero druhá strana (delatus)
jimi řídili biskupové a řehole všechny. Úřad kaza od nabizitele (deferrens)
při'mouti může (ale ne
telsskýrnmá se svěřovati jen kněžím zbožnýmaauče muís, má-li po ruce jiné prostredkyp růkazne' resp.
ným. Kněží diecesní musí býti tudíž napřed ve očistné), jest zapotřebí, aby soudce takovouto de
směru tom approhováni (conc. Trid. se ss.
lsací přísanhny
schválil
Srvn.
Gran, právo
Beweistheorie.
de ret.); kněží z cizích diecesí nesmí kázatl,z
' Rz'tmer-Zílek, Katol.
církevní
jména o slavnostech, pokud nepředložili písemného 151.76nn [m.řpc/l] _ 11. approbace obhájeea
vysvědčení vlastního biskupa neb řádového před stupce o žalovaného \: trestního soudu cirkev
v seminářích, jednak též při farním a katechetském

staveného, že jsou bezůlíonuí a jako kazatelé ního skrze biskupa (Ordinaría) jest předepsána
článkem 30. instrukce posv. sboru bisk. a rehol.
tsehopní.
mají
se o schopnosti
énapřed Představení
přesvědčili, řádoví
a kdyby
poznali,
že s úřad z 11. ledna 1880, který zní: „ln die qua Causa pro
ten nektery kněz není, nebo že nedbá nařízení cír ponitur,est in facultate accusati taciendise
kevních o kázání (zejména v uvedeném „motu ro repraesenlare et detendere ab alio Sacerdote aut
prio“ obsažených), mají ho ihned odvolati, a kcf'by
antea
aprobatls obhájci
ab Ordi
neposlechl, po případě i tresty církevními ho sti laico
nario“,Patrocinžatore,
z čehož jde, že
a- e téapotřebuji
a zá
hatí.[Dahl.—8 Approbaee kníh(„imprimatur“, stupci tito, ať jsou laici nebo kněží, chce- li jich ob
ccnsura předchozí) jest písemné dovol
lení Ordina žalovaný užiti. (Srvn. loga, Prael. de iudic. eccl.
riovo0, aby kniha, jemu k dobrozdání předložená, 181; rar/e,DiscipI1nar- und Kriminal-Verfahren
uveřejnili
kon, nyní jedině
platný, um“
jest gegen Geistlichle,57 nn
konst. vase směla.áZ
.
tticcíorum
ac mune
r.? Mor
r,aur O kan.
z 25. ledna 1897 s encyklikou Pia X. „Pascendí“ z 8.

procesu
_

v „

e“ 1903 str. 451 nn.) [Týt/LI —

2. approbaee obrazův

. ch náboženských

září 1907. A--i podléhají knihy o Písmu .v., boho jest přirozeným důsledkem učitelského a králov
sloví, círk. dějinách a právu, bohoslovípřirozeném ského ůřadu církevního, jenž velí cirkvi pečovatl
(theologia naturalis), mravovědé přirozené (ethice) o 10, by věřící na své víře a mruvech škodu ne
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trpěli. Nejsout' obrazy a soch svatých pouze
ozdobou kostelů a křesťanských omácností, nýbrž
mají i účel vychovávací a učebný
rident. sess.
25. de ss. ímaginibus), což i s'noda ražská roku
1605 pěkným
mí slovy vyjadřuje. rotot ž jak synoda
trídent. (1. c.), tak i synody partikulární stanovily
zvláštní pravidla o tom, jak sv obrazy a sochš'
mají
býti synoda
provedeny
tsynoda
provinc.
pražská
z r. pražská
1860 tlt. z“roku
cap.160
6.),
jakož | to, co se má státi s těmi, jež_upředpisům
církevním nei hovují, ukládajíce, by předchozí a
00

biskupská
ud lena
byla, neobvyklého
kdykoliv se jednáo
stavení nového
posud
obrazno nel)
sochy na místě veřejném neb v kostele, byt i jak
koliv exemptním (prov_.s .praža. l.cc. Copak
se týče zvláštních
pře pisův a zápovědí ikono
grafických starších, je to konstituce Urbana Vlll.
Sacr osancta“ z 15. května 1642, která obnovuje
předpisy trídentské; o obrazech Boha a nejsv. Troo
jicejedná' ]ÍŽdekret. syn nicej. ll zr. 787,atéž breve

potřebu, nařídltí, aby soud manželský, dříve než
nález pronese, mu návrh nálezu předložil (g 237
lnstr.). Srvn. úchyl!, Darstellung des Prozesses

vor
1858,den
str.kathol.
191 n.geístl.Išhegerichten0
[K.ř
4 appro Oesterreichs,
bace řehol
nich s olečností jest vyhrazena papežl, který
schvaluje i založení nového řádu 1 jeho regulí a
konstituce (statuta), Do nedávna příslušelo bisku

pům právo dovolovali, aby se nové kongregace

utvářely, a pod jeho dozorem způsob života, který

sobě
vytkly, vyzkoušelžvcAle
podle(Aula52.8
konst. „Dei
Providentís“
ze 16 erv e1906
39.

344) nejsou biskupové víceu vciě té kompe
tentnní, tak že nyní 1 počátečné založehí nové spo
lečnosti dovoluje výhradně kon regace pro záleži
tosti řeholníků. Dovolení to v ak naprosto rozlí
šovati sluší od a-e same. A--e záleží v authentíckém
prohlášeni Apošt. stolice, že účel, zákony, způsob
života řehclní společnosti jsou chvalltebny a uží
teěny i k dokonalosti vedou, pročež že její rozší
Bened. XIV. „Sollícitudíni nostrae“ z 1. října roku ření po ce ém světě se dovoluje. A-e děje se po
1745, o obrazech Krista Pána edná kromě před
ne prve
sch\á1í laudis).K
se účel společnosti,
istupně,
společnost
(decretum
dyž pakm epotom
zítím
Oíí. uvedených
rvnaa
obrazech
písův
celá26.1(0
řadajinych,9 ljako dekret
S. konstituce -byly prozkoumány, poopraveny ea
dubna
unora 1896
15. pr.os
1896a 1901,6.
Nejsv. 1879,
Srdce6. Páně),
S. 011."z
l1.9května
*
o obrazech P. Marie, sv. Josefa, andělů, apoštolů,
svatých a světíc, blahoslavcnců a osob nebeatííi
kovaných vydáno bylo během času plno předpisů

'(D—.

zkoušeny, následuje íor mální a-e, nejprve na dobu
omezenou (ad quinquennium), konečně bez omezení.
<

.../\

.

24 čl.„ ngregace ".[l-:]—

5. approbace statut kapitolníeh. Statuta kapi

tolní jsou psaná pravidla a předpisy, vydané dle
práva obecného, nebo aspoň mimo ně, nikoli však
církevních. (Srvn.Pet/1rlfek,lkonografickénpředpisy
azápovédí
církevní v ČKD 19045
Nel proti němu, atýkající se záležitostí kapitolních,
novější předpisy o v dávání a tišttění0sv."obrazů
jako chóru, schůzí, správy jmění a pod. Kapitolž
mají
právopráva
vydávati
statuty
plyneji
obsahuje
va Xlll.
ac mu
nerum
m“ z konstituce
25. dna 1897
(tit. „Otíiciorum
[. cap. 6), kdež
se 7.
římského
1. 4. D. do
colleygiisjak
XLVll.
nejprve naproslto zakazují obrazy svatých, které se „Sodales su,nt qul elusdem collegíí sunt, quam
Graeci amgíav vocant. His autem potestatem íacít
neshodují s aduchem
:: před tím
vydanými předpisy
církevními,
to rozšiřování
a rozmnožování
pc lex, pacctiion em
m velint, sibí íerre, dum ne
pro potřebu jak veřejnou, tak soukromou, dále pak
se tam stanoví, že nové obrazy, af mají modlitby
quid
cor_rumpant.
“ (Srv.
part.
decis.
ca ex gublicaa lege6eric.
non resid.
111.4
4.„( Vestra
připojeny nebo ne, nemohou býti publikovány bez ln
.de his,);cquac lll. 8..9c
ll.;
předchozího svolení církevního představeného. universitas“
(Srvn. l'ec/tu'ček,I. c.;

alt

Die Kunst 1111
Dienste

der Kirche, str. 110nn.) [Tpth.

rozsudku soudů církevních.

Žktrenštných55 45, 81, 82, 84, SS.—)

endá-li se o rozsudky církev.

.tech manželsk'

ns .

robace

am, kde rdinaríus

k rozsuzování sporův a vykonávání práva a spra
vedlnosti vůbec použivá ivláštního kollegia soud
ního, v náší toto nálezy jménem Ordinaríovýrn, při
rdínarius často si vyhrazuje, ab mu roz
sudežk napřed byl předložen ke schv lení. 'lak
tomu na př. ří duchovním soudu pražském ve
věcech spornych a trestných.
ález soudem_učí
něny předloží se Ordinaríovi k a- i. Z té přičíiny
se
bis upovr
předloží
spolu Biskup
s připojením
důvodův,
o které
se nález
ten opírá.
ak buď
soudu
uloží, by okolnosti od něho vytknut opět vzal ve
zdravé uvážení a v řízení pokračoval, nebo nález
soudní potvrdí. V tomto případě dodá se pak přepis
jeho žalovanému, který semmůže v zákonité lhůtě
oavolati. Nález soudu, který vešel v moc práva,
vykoná pak soud, kterým může dle potřeby 1 kon
srstoř a světský úřad za pomoc požádati. ]e--li bi
kup vzdálen, potvrdí na jeho místě rozsudek ge
Éter hutivikář.
(Srvn.
na vpřzáležítostech
Nuwa'mí dané
praž
a. duch.
soudu
sporných

c.h lty musí býti potvrzenyod

kompetentní autority. Dle 178 a 237 Instrukce pro
udiciis ecclesiasticis v Rakousku má býti biskupovi
oznámeno, dříve nežli se pronese rozsudek, na čem
soud se usnesl. Nezdá-lí se nález býti dosti odů

X. de praeb

.

l.5.)

Abyxrhěly

staturtžyl
platnost, musí býti vydánylod většinysprávo

Hlatn)oshromážděné
kapitolyc(c.kapitulním
.
s, quae
řeba-Iistatutům
appro
bace bistkupo vy čilí nic, mínění se různí. Jísto
jest,
nikdy se
schválení
pappež
skéhože (srov.
c. Xyžadoě/alognet
1.2.),a dostalo-li
yse ho jím vnněkterém zcela mimořádném pří
padě, udělí se nejvýše in forma communi, nikdy

však
in forma
sínskou
z r. specíílca.
Anal. iur.(Srv.
portt.prov.
t. Vl. syno.d
p. 2018 n.)
Někteří kanonistlé jsou toho mmnění, že se vyža

duje
kaafilt.
statutů
se strany vážnější.
blskupovy
aspoňapprobace
tehdy, jedn
h se
o záležitostí
Toto mínění zastá\á Wernz „lus decretalíum“ 11.
str. 955 (l.Vyd ), opíraje se o koncil římský 7.roku
1725, aspooň prý tak soudltl dlužno dle nynější
praxe. jínéhiox„(
náhledu
jsolu však
kanonisté,
zvláštěB
De capituils“)
a dedruzí
Herdt
(„Praxis
capitulariso"),Xkteří právě na7základě koncilu řitn
ského z r. 1725 (tit. ll. cap. 4.) tvrdí, že kapltolní

statuty
biskupské
approbace
nepotřebují.
(Srv.
žGlossa
in caput,
Constitutionem“
de verborum
significationse in Vlo.ad verbum „statutum" arůzná

rozhodnutíS
.Rotae,s tí posv.násl.)Pravdajest
koncilu, uve
ená u Bou
uixe1.409
že
Benedikt

Xlll. na'řcídilrna zmíněném

sn mu ří

ském že všechny kapitoly mají míti své statuty
(tit. ll. cap.l.V ),a prohlásil v cap. V, že nařízení
vodněnš'm,
biskupr
různéa výsledek
okolnosti,jemu
by osdělil.
nicch tooty'ká se všech kapitol iza hranicemí ltalie, a
soud
je tě ,udá
jedenkráte
uvážil
Také jde-li o nález soudní ve příčině rozvodu man péči oto svěřil biskupům. Avšak nikde není psáno,
želův od stolu a lože, může biskup, uzná-li toho že by nařiz0\al i jich approbaci od biskupův.

568

approbace

V dekretálechl. ]. tit. IV. c. 9. sice čteme: „Capitu-. peculiares relationes condita, atque ab épíscopo
lum sine Episcopo statuta seu consuetudincs novas appporo.bata“ Statuta metrop. kapít. praž. stvrzena
facere, vel antiqu as immutare non potest.“ To však a dána arcib. Arnoštem 7. Pardubic dne 18.1isto
adu 1350. Srv. P,adla/m Statuta metrop. ecclesiae
se týče dle Scaríantonal. 1V tit. [. n. 21. pouze
oněch dávných zvyklostí a statutů, které se vzta
ragensis anno 1350conscripta Hag. ] — 16. appro

hují na stav celé církve nebo se dotýkaí spo bace nových pobožn ostí a s nimi spojených mo-'
dliteb, litanií, písní textů není leč částí
lečných
zájmů biskupa
kapitoly,
tý praeventivního schválení církevní autority učltel
kají4150. soukro
mého azájmu
sa amleni
ont éoli,
kapi
toly. Tak soutll i Faghanus in 1.p 1.X. de constit. ské a královské, při čemž, de--li o pobožnosti ve
c. Cum
es n. 37; Reiffenstuel ínl. p. 1. X. tit. řejně (ať všeobecné, at 10 ální), treba schválení
2 de Constnit. n87.; Barboosa de canonicis c. 42. Apoštol. stolice, ač táž tr ívá zhusta i starodávné

zvyklosti lokální, doporu ujíc jen biskupům, aby
n. 5et 16.; Suarez de legŠS1. N
G.; Píttom
bděli nad tím, by nic nedůstojneho v obyčeje ty
C0|11tro\.lpatron.lalóleg.)9063..t li.,CPignate1111.
UX se nevloudilo- — kdežžto jde--1i o pobožnosti sou
comult
irhing1.l. 3.11
tit.'133an.
Lu kromé, neliturgickě, požaduje .se a-e Ordinaria
cius
Ferrarisn „Claópitulum“art
7.242;
Lucidí,
De visit. s.s 1imv.ol ]. fol.3321 [1.1145.et 146.a
díecesního. PI'I liturrgii mše sv. má se užívati gen
m.j.
(Srov. dzprávo
Herd/,vydávati
1. c pag. pro
396)členy
Ostatně
plyne toxtů lriturglckých,
a to text
nezkrácených;
ní
lidové mají míti
approbovaný.také
Ba me
i pro
pro kapitolu
závazně
stiatuty
i z toho,
že jest
zákonitě
ie písní, mottet, mší sv. se Foožaduje, by
m, corpus
sociale,
ajako
takováexistujícím
musí míti colle
mož
nic proianniho
váně
se
nevloudilo,
pi
čemž
u
nás
nocst stanoviti předpisy jimiž by se s ravovala a tak
zv. Cyrlllská jednota a její orgán „Cyrill“,

svého cíle
dosicl mohla.
mit,11nebo
l.c
Borax,
1.c.aúčlinně
— Výjimkou
jest SD:dovolí-

nařídí-lí Sv. sto ice biskupovi, ab sám sestavil kap.
statuty a je odevzdal kapitole k zachovávání, jako
na př. se stalo při novém ohraničení diecesí fran
couzských, kdy byly kapitoly i nově zřízeny dc
kretcm „Cu
um anctissimus Dominus“ ze ne
9. dubna 1802; 2. je--li kapitola liknavou a statutů
sestavili nehodlá, nebo u_činila-li statut chybný.
V tomto případě rovněž připadnebisskupovi právo
a povinnost sepsati kapitolní statut a uložití kapi
tole,
jej zachovávala.
ss .lim.by vol.
.

sborypozvané
„íCollega
vrsp.
diecesích
rozumu
„motu de rmusica
“Pia X.sacra“,
„Inter
plurimos“ ustavené, výborné prtťkáržíslužby. (Srv.
l'echdlzk, lkonogr. předpls azápovědí církevní
CK . 904 s.tr 10 nn., y,?akoů Die Kunst im
Díenste der Kirche, str. 376 nn.; const. Lva Xlll.
„Otficiorum ac munerum“) [7'
— 17. approá

<

baee úchvalc rkevních sněmu partikulárních.

a) Dřive nežli se usnesení provi nc sněmu pro
hlásí, předloží metropolita acta et decreta — vše,

co ci.
bylo
a rozhodnuto
—Sv
stolici k |appro
A.jednáno
tajestdvoji:
ln forma
acomm
|(v
(ISrvn.
Lucidi,
De visit.
;Acta
S. Sedis
vol. obecně) děje se a.,když nedojde žádné" "zvláštní

11. fol. 221. ad V111.De Herdt

1. c. str. 396.

Kapitola může také vydati statuty trestní

-—

potvrzeni, nýbržejn pouuhé osvvčdčení že není zá

sproti vady, by byl dekrety prohlášeny, poněvadž ne
Ovšem, ne obsahují, co y zasluhovalo Výtky, anebo nemohlo
nýbrž
bštíši aspoň
Tímproto
však od
usnesení
nenabývají
váhy, trpěno.
a mohou
provinc.
sněmu
per modum (Bou
omeistllcae
discipllinae
sive ase býti změněna; ale metropolita sám změny
correctionis
0.p.4.c
vgz ..prop
13.; Scarfantonus lib. IV. tít.X111can.33.) — Ačkoli učiniti nemůže; je--li však závažný duvod, mohou
však statula vydaná kapitolou bez biskupského biskupové v jednotlivých řípadech dispensovati.
souhlasu nebo schválení platí, a členy kapitoly za Něco jiného jest, potvrtii-l úchvaly ty papež
vazují, nejsou přece opravdovými zákony, a to zvláštním způsobem (bullou)—ínformaspe
proto, že kapitola nemá — seeed plena — juris cifica, což se ovšem děje' en velice zřídka, a to
dikce; jsou to jen pravidla, dlepnichž se jest pouze z důvodů zcela zvlá tních a k prosbám me
tropolity resp. sněmu. Přitom se podotýká v bulle,
členům
říditl,
zavazující sub
fidelitate
ac to etc
o'cnventione.
(Suarezl.
c. 1.4. cex že schválení se stalo „motu proprio et ex cerrta
) Proto, mají-li míti moc zákona, nutno, by by y sclenta“. Toto otvrzení nazývá se též contirmatio.
předloženy bi skuupovi a od něho schválen,
(Srvn.A1'c/mar,aus
can. ro onu
.poz círk.
n.) Rozhodnutí
movní platív kien
provincií, asně
ni
approbovány.
Ram.vol.
1725
lit. 3_21n146,
ll.lcap. ]
koli pro celoušcírkev ge
lda by papež jinak výslovně
Lucidz', De visit. ss.(Com-.
Iimínum,
1.fol.
Acta Š. b_zdi: vol. X1V.f 1.109) As oň senvyža ustan0vil nebo některé dekrety pojal do Corpus
duuje, byji m biskup neodporoval.
dyby biskup iuris communis), ale neemohou býtl změněna bez
statutů jinak vhodných (lícita et honesta) schváliti
dovolení
Sv. stolice.
bylo by třeba,
kdyb Takovéto řzvláštní
ednal oapprobace
o schvá
nechtěl,
jest se _(Scarfantonusl.
obrátiti k metroIBM
olitovi,[připadně
ke Sv. stolicí.
11.e lení toho, co se při 1 všeobecnému pravu (Srvn.
12.
niitta rušití statuty kapitxolnímohou Beneddikt XIV.
syn. dloec. l. 13. ca 3) jak
ti, kdož měli právo je dáti. A roto, co může mile byly dekrety v Římě prohlédnutp a jedním
z uvedených způsobů schváleny a pa metropo
ka ltola
stanoviti
bez kde
biskupa
i sama zru
šiti,
opraviti,
zmčniti;
v ak muže
se vyžadovala
při litou prohlášen
zavazuji celou cnrk. provincii.
sdělání statutů autorita biskupova, tam se vyžaduje
i při změnách. Podotknouti sluší, že dostalo-li se Důvod, proč i dekrety sněmů provlnciálních )?V
třebují
schválení
Benedikt
IV
1. c. Vdřívě
šichSv.
dobstolhlce, uvádí
a
išc
— odsuzo
od
biskupa
nebo
i.Sv
stolice
staitutu
kapitol
snad
'e .
rmatio ac
ntalis, která vány bylyn ědy na provinoiálnich suěmech hae
totiž slouží pouze k dodání jakécsiautority a zvlášt rese i různé nepřístojnosti, kter snad vznikly
ního lesku statutům, není vša dána za tím úče v provincií a odporovaly obecnému církevnímu
lem, by zvláštním způsobem dodávala jim moci
z té příčiny
do co na
závaznosti
(contirmatio essentialis), může býti grávu;
y je především
sezasílána0byla
válil sv. 0t,ecakta
a to,
statut od kapitoly samotné odvolán. (Srov. 1.1. X. sněmu bylo uznáno za pravdu, následkem rozhod
tit. |. de Constitu 'onibus c. . Cum accessis nutí Sv. stolice platilo i pro celou církev. Dne
sent.) — U nás v echách stanovil p_rminciální
„causae
tidei“ záležitostl
týkající
seívíry,
sněm z r. 1860 pag. 213: „Quodvis capitulum sua ovšem
na sněmech
provinciálních
přetřásati
se nesmí.
Ac
habeat statuta secundum sanctiones concilii Tri v upomínku na onen starobylý zvyk nařídil Sixtus V.,
dentini alíasque constitutioues ecclesiasticas et aby rozhodnutí sněmů těch, dříve nežll se uveřejní,
těm kdož by předpisy přestoupili

mužetak činitiper viam jurisdictlonis,

approbace

569

byla zaslána do Říma, nikoliv za příčinou po

nebylo leč jakési ubezpečení, že může býti jich
tvrzení. nýbrž opraveni, bylo-iiby toho třeba. provedení vynuceno imocí státní. Byt se snad
(Srv. Bened..XlV., De syn. dioec. lib. 13. cap. 3.; inedaio dějepisně dokázati, že úchvaly koncilů
Barg'ilial, ]us can. [. 683.) Za účelem revise pro v prvních osmi stoletích byly potvrzeny nějakým

zvláštním

pozdějším aktem se strany papeže,

vínciálních
existovala
kongregaci
cilu zviáštnísněmů
komise,
ze kter gřivznikla
roku kon
184_9
přece se jím aEprobace tě dostalo dílem podpi
kongregace super revisione conciliorum provincn sem papežskýc le átů k tomu splnomocněných,
aiium Tato vsak byla konstitucí Pia X. „Sapientl dílem skutečným (ta tickým) přijetím oněch usne
consiiio“ z r. 1908 zrušena a úkolem jejím pově sení se strany Sv. stolice. Byť tedy historicky ne
řena kongregace Concilii. (V Čechách slaven byl
bylo vždy
prokázáno,
způso em A
o
stolice
jednotlivjakě'mkoncilyschválila,
jisto
poslední sněm provinciální r. 1860 a schválen pa štolská
pežem Piem iX. dne 7. srpna 1862 in forma com jest se stanoviska právního i dogmatického

rozhodnuti jejich mohou jen tehdy zavazovati celou
církev, kdy papež
(Srv.
Kath.
. 329 jess.)potvrdil.
[Kip] -—
19.Í/zíucr,
a probace
církevních nacionálních, když totiž biskuj Kirchenrecht
pově nejen jedné círk. provincie, nýbrž biskupove stavebních plánů ro budovy církevn , jako ko
více provlncni, ale jedné národnosti vlasti), se se stely, kaple, farní udovy, hřbitovy a pod. nutna
jdou, a kterým predseda delegát bv. stolice._— jest již z toho důvodu, že nejde o stavby sou
kromé, nýbrž o stavby veřejné, sloužící účelům
c))ínakJesttomto
tomu,
jedná-li
se o synodu
die-' kultu; že se jedná dále i oto, aby po stránce jak
cesní.
případě
nevyžaduje
se schválení
Sv. stolice, nýbrž stačí approbace předseda liturgické, tak architektonické aesthetické a pra
ktické vyhovovaly všem řislu ným předpisům cír
jícího
biskupa,
který dekretš
nody slavně
prohlašuje.
lkdy y ještě
snad během
žádal sy
bi kevním; jakož iže vět inou mají hýti pořízen
skup za approbaci usnesení sve synody v ímě, 7, prostředků, o jichž výdaji rozhodovati příslu í
nebývá táž zpravidla nikdy udělena. (Srv. Wemz úřadům círk. (záduší, nadace, církev. sbírky a Pod).
jus decretaiium l. 11.n. 866.) V témže smyslu od Co se týče stránky stavební a zdravotní, prísluší
pověděla i posv. kongregace koncilu již r. 1645 u nás i úřadům státním a autonom. příslušný vliv,
17. června. (Srv. Benedikt XIV.,
e syn. diocc. který se pro ně odvozuje nad to začasto iz toho,
l. 13. c. i.; Hefner, Kath. Kirchenrecht !. 339.) Přes že se má užíti ke stavbě prostředků, jež stát buď
to arci není vyloučeno, že ve výjimečných připa zcela nebo z částí oskytuie, nebo hradí-li se ná
dech Sv. stolice na žádost biskupovu přece by klad z institutu. na nímž jistý dozor (spoludozor)
mohla přistou íti. (Srv. Lucídi, De visit. ss. limi mu přisluší'(na př. z nábož. matice), o čemž

min! |. 226 ss. byl — 18.approbace usnesení dána celá řada nařízení státních. Proto nesmi
církevních sn mů všeobecných (oekumeni žádná ka ie, oltář, kostel atd. se stavčti, pokud
ck ch). Biskupové, zúčastnění na všeobecném plán stav y té vrchním úřadem diecesním (resp.
sn mu, nejsou pouhými rádci nebo toliko svědky ' úřadem státním) nebyl approbován, kterážto
sněmovního jednání, nýbrž opravdovými učiteli a approbace týká se irozpočtův a úhrady v"loh, ze
' kteří mocí pravomoci jim udělené (vi jména arci pokud 'de o upotřebení jmění církev
iurisdisctionis sibí concessae) mají rozhodující hlas ního. Ordinariáty ískupské vesměs doporučuji, a
ve věcech jak víry tak církevní kázně, při dávání to důtklivě, aby zhotovení lánů těch a náčrtkův
zákonu i soudech a trestech. Z té příčiny pode (oltářů, obrazů, soch, kazate en atd.) svěřeno bylo
pisují dekrety, na nichž se sněm usnesl, jako
mužům,vědomosti.
kteří mají Lpro
i grave
| potřebné
nástomc“
no se pochopení
ve směru
opravdoví a „rozhodujicí“ činitelé. Tento rozho jen
dující hlas všech biskupů nebo aspoň jich většiny tom s plnou důvěrou obrátiti na Akademii kře
není pouhou radou či míněním, nýbrž skutečným sťanskou v Praze. (Srv. Yakab,Die Kunst im Djenste
úsudkem, t. !. právoplatným aktem. Avšak hlD der Kirche, 100; Ordin. hlízy diecesní; Silller',
jejich jest řece .jen odřízený, úsudek jejich ne O církev. umění a péči o jeho památky v ČKD.
, 3 nn.; Bazzanella, Manuaie íiir das Seel
úplný, o ni oliv nejvy ším a definitivním rozdod
nutím, které b satno sehou mohlo zavazovati sorgeamt, kdež uvedena ipříslušná nařízení úřadů
celou církev.
roto jest nevyhnutelným souhlas
— 20.přísluší
approbace
učebnic
ná
římského papeže approbaci rozhodnutí sněmov státních).
boženství [TF/Lk
ve š olách
biskupovi
dieces
ních. Tato approbacc není snad jen částí nahodilou, nímu, který jakožto vrchní pastýř diecesní jest o'
nýbrž podstatnou,
poněvadž bez ní bylo ' vínen pečovali o to, aby se ve školách neu ilo
ničemu, co by bylo na odpor učení sv. vir
jednání
neúplným,
jednáni tělasněmů,
bez hlavy.
roto i biskupů
ona usnesení
oekumenických
kte mravů. Proto učebnice, jež mají sloužiti vyučování
rých papežové ncpotvrdiii, byla v církvi katolické náboženskemu ve školách at obecných, at střed
pokládána vždy za neplatná. Approbaci tu udílí ních neb odborných, musí býti schváleny biskupem,
papež hudto předem (antecedenter) zvláštní což v Rakousku požadují inařizeni zákona stát
(nikoli všeobecnou) plnomocí, anebo současně
ního, jak vídno z 5 7. zákona ze dne 25. května
(concomitanter) na sněmu samém, když osobně 868 2 min. nařízení ze dne 25. březnaa 1878,
předsedá, nebo dodatečně (cousequeníer), ai už dle nichž teprve po udělení a-e církevní může
slavnost ně nebo prostě (in torma solemnisive státní správa k vyučování knihu připustiti “ako
simplici), at “výslovně nebo mlčky (expresse učebnici náboženskou. Učebnice náboženská 'e ním
vel tacite), t. j. takovým jednáním, které se rovná Ordinariátem approbovaná může se pokiá ati za.
schválení. lakmile papež úchvaly všeobecného approbovanou i pro diecese ostatni, ač má každý
sněmu schválil a potvrdil, zavazuji dekrety sně Ordinarius právo, b sám knihu zkoušel a a pro
movní veškeru církev, a to zcela, aniž by snad na baci ji opatřil, což se |. nás také stává. (Srv. dek,
bývaly své moci teprve dodatečným přijetím se
strany věřících. (Srv. Wzruz. „Jus decretalium“i ii. Rukověť pro katechety, str. 182 n., 264.) [Tach.] —
úředníkův
a advokátů
kurii
n. 850 a '.) Přiklonil-li by se papež k menšině a tak 21.
římsaggrobace
regulována
nově konstitucí
Pia X. p„Sapientl
by učení nějaké prohlásil za dogma, nejednalo by se consiiío" z 29. června 1908, a to v „Normae commu
v případě tom o rozhodnutí sněmu, nýbrž o roz nes“ c. ii., kdež stanoveno toto: 1. Jde-li o vyšší
hodnutí papeže „ex cathedra“. Schválení císař úředníky kterékoli posv. kongre ace, tribunálu n'eb
ské, jehož se dostávalouěkdy usnesením prvních ofiicia (jako je „sekretář, jeho n městek, konsultoři,
všeobecných sněmů zvláštním edíktem císařským, minutantl), voll je papež volně. 2. Nižší úředníci,
muniá)Iního,
— b) Co
bylo řečeno
pro
vinci
dlužno
tvrdití oi approbaci
o tak zv. sněmu
snémech

U!
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approbace

likož vyučování sv. náboženství tvořípodstatnou část
jakoajsou amapuenses, protokolista, účetní, poklad jejich uřadupastýřského,což platí _ servatis servan
a,planech administrátorech, expositech,
lokalisteCh a pod., ježto ioni zmocněním k. sam
statnémn nebo pom
mocnému zasstáváni správy du—
chovní nabývaji této oprávněnosti — kdežto kate
chetům a knčžím mim
mo duchovní správu stojícím
jest k tomu konci třeba poslání zvláštního. Co se
týče a. světských učitelských sil pro výpomocné
v_yučování náboženské, jak o něm jedná odst. 6.

secpodrobiti
kterou místa.
před
stavenýp.,usntanloví
mesrce zkoušce,
po uprázdnční
Zkouška vědecká koná se písemně z předmětů,
jichž znalosti je pro dotyčný úřad třeba. Práce ty
jsou klausurní. K posouzení praci těch volí kongres,
resp. u Rot děkaan, dva konsuultory, kteří ůsudek
jpodají písemně s kvalifikací, jaká praccím těm
příslluší. Neshodují-lí se je'ich vola, kandidát p: o
padá, ač-li kon res resp. eděkanRRoty nerozhodne,
kbyrozhodnutí.
můžeklonsultorovi
en ten, kdo třetímu
a-ován
se obě různVolen
votabýti
poslala
po stránce věd
de.cké S'crutíniunt koná kongres,
u Roty collegíum anditorum je pak scrutinium to
dvojí, obé pak ta 'né; v prvém scrutiníu hlasuje se
pouze o tom, kterí z takto approbovaných (co do
vědomostí) kandidátů se zřením ke stáří, mravům,

5. říš. zák.

kol. ze dne 14. kvčtn & 1869ř

62, stanoví předpis státní, že jest se jim
zkoušce způsobilosti u itelskč podrobiti těž zkou ce
z náboženství, již vedle prředsed komise a zkou
še 'íeího professora ůčasten je tč zvláštní ordina
ri tní komisař, kterážto zkouška z náboženství
tvoří podstatnou součást cele zkoušky způsobilosti
učitelské. Na základět te'to a. může pak světský

schoptěostenřt
mohou má
býtisepokládáni
za vhodnéi ten,
pro
ůařdt
za neschopného
v čas
obdržetí
missi, abyvýpomocně
mohl pod
dozorem
ducpotřeby
ovní správy
náboženství
kdo dostal stejně hlasů pro a coon.tra Ve druhém učitel
scrutíníu volí se z kandidátů vědecky a v prvém vyučovati. [Tp/1.1:
výsad neb
jakož i z různých
dů
scrutiniu approbovaných ten, který se mezi nimi práv vůbec. Výsady staréapprobace
pro to místo lépe hodí. Dostanou- ll dva kandidáti
(nebo více jich) s_tejně hlasů, rozhodne kardinál, vodů v pochvbnost uvedené, předkládají manjitelé
stolici, prosíce
o potvrzení.
Stvrz:
ita
jenž kongresu preedsedá, resp. u Roty děkan. pch
ovčSv.
(confirmatio,
innovatio
privilegii) děje
sendvo
ma communi)
O vysledku scrutinia referuje se sv. Otci, a když jínt způsobem:
ten volbu schválí, dostane se zvolenému dekretu. neb zvlášttním (a. in forma specifica), tak že

n-i advokátů u Roty a A.

atur

platí ustanoveni konst. „Sa icnti consillio“ntit. ll.
Srv. Ada A/un'. Sedi: ] , str.
nn.; Hamer,
novu7.ří7en| kurie římské str. 32; 30/4117,Konsti

iůčinky svými se různí. Potvrzení udělené prvním
způsobem ničeho nemění na platnosti či neplat—
ností práva stvrzeněho. Bylo-li tudíž původní udě
lení z příčin právních neplatné, zůstává jim i po

appro
obaci. A. všvakve formč zvláštní daná jest

tuce kur
„SalpientiČKD
consilio“
, nový
ské
1910.
str. ústavní
203 n) zákon
Tpdzjřím
— ceny mnohem vyšší, neboť papež nejvyšší pravo
moci doplňuje a sanuje necdostaatky předchozí

».
apprrobaceči.
volby
papežské
novníkyv
papež
(volbasvéts
aepýmei pa (obrepci, subrepci), tak že jakákoli pochyba o plat
23.8 robazee vynesení kong-re aci římsekých.
nosti
výsadyd'est
Vždy se predpokiádá
Vymayká-li se nějaká záležitost řá né kompetenci a.
obecná,
ežto vyloučena.
zvláštní approbaci
poznati jest

té které kongregace, referuje o ní buďto kardinál z listiny konfirtnačni. Tak na př. čte-Ii se
'
praefekt anebo ta 'emník osobně sv. Otci a v od „ex certa scientia, motu proprio, gratias de verbo
povědi lze ak č st) slova, jako: „Die. .Ssmus
. .
X. audita relatione infrascripti Se ad verbum praesentibus tnserstas l_itabentes,aucto
ritate
Apostolica
approobm
efjes
est
znáti
cretarii S. Congr. Concilii, Emi Archiepiscopi Ora ai
zvláštní.
A. obyčejná,
jednutřtlnchá,rll)y
iméně
ji
stoty poskytovala, není neužitečnou; činit, že nižší
torisbenigne
precibusimpertirusest“,
benigne annuens
inxta p_e
tita
nebo gtiíatiam
Ex audientia
instance
oprávu
potvrzeném
souditi nemohoiu,ani
acncti srmi“, na znamení, že sv. Otec výnos jeho
užívání
překážeti.
(Viz (aktuálky,
]. 2.t t.30.
dc conjírmatíouc u/i'h vel znu/i'h, Bami. k! X! V De
kongregace
utt pro apaptroboval.
tia t.j jižnedyopět
v.Oteečtem
udělilžádatžou S nodo dioecesana, l. 13. ca 5. n 11) Př.—kl

aprprobace zázraků při beatifikaei & kano—

milost.liZ te I„příčinyodpovídá
mnohdyverbo
kongregace
žadate
Ad me nte
facto
cu
nisaei. jednalo-li se :) počátku o prohlášení mu

Sanethissimo", což značí, že případ nutno před
ložiti sv. Otci, a teprve dle jeho úsudku záleži
tost sc rozluští případně se vydá instrukce nebo
nový dekret, kdežto slova: „Facto verbo cum

Santissima“

Secretarium

podobně jako „Ad Dominum

cum

ainct ssinto" značí, že

čedníka nebo vyznavače za svatého, mohl o tom
po bedlivěm šetření rozhodnouti biskup a jej ka
nonisovati. (Srv Bellarmini, De Sanctorum Beati
tudinel. S.) V církvi africké však rozlthodoval pouze
primas karthaginsk'. (P. Lechner, Beatifikation u
Kanonisation tier iener Gottes, str. 273, 278nn.)
Ale
evždy jednali tak biskupové jen předpokláda

kongregace nemá ntoci veavěci rozhodnouti, a proto
jest
(respsv. sekretářk),c
abyjepřed
ložilipověřen
mínění praetekt
kongregace
Otci,
erý
pak jaice,že jejich představení, metropolita, patriarcha
zvláštěPřes
římskývprimas
k tomu
zpravidla schválí, nebo navrženou milost udělí. svoluií.
to
kjiž (papež),
v prvníchmlčky
dobách
jsou

jinak ovšem, čteme-li „,Relatum“

což značí, že

sv. Otec žádost, o které mu bylo referováno, za případy,!kdy posílali biskupové příslušná akta do
Řinma,mucedníka
S.v soolice
sama\'igilia,
rozhodlkterý::
(Srvn.r na př.
akta
sv. bisk.
.)
vrhl. (Srv. Dr. Kai“
.řpar, „Klau ule užívané v todpo Zpravidla svatí, o nichž řeč, uctíváni byli jen v do
védích posv.
kongregací“ vce k vyučov
19085
r38.1 mácí diecesi, případně i v jiných,bylo- -li z do
násl.)
. —-.24approba
ání stv.ná
boženství dostává se duchovním jednak (pro školy movské diecese o to požá.dáno První případ vše
obecně; na základě ZKOUŠQK
hohosloveckých, jednak

šení sv. Ulricha r. 993 od papeže ja na XV.

ynodo

(pro školy)ek
měšťanské
a střední)
na techetů
základě zvlášt
obecné ůctynačež
pro celou
církev jiné.
zdá seOdbýtibgrohlá—
níchzkou
(viz approb
acce ka
škol laudante",
následovaly
dob Alex
x

středníc aš

Janských

tetou-l

musí ovšem přistoupiti v konkretnim případě vždy
ještě t. zv. kanonická mísse, jež approbovančho
již duchoovního_oprav nuje kvvoykonávání úřadu ka
techetského při určitých školách vurčitém obvodu
farním, kterážto misse beneficiátům dána ro školy
obecné eo ipso řádným jich dosazením naoplůročí,je

andra lil. zřídka jen dála se approbace zázraků od
biskupů a innocene lli. zaznamenává, prohlašuje
Kunhutu zaazsvatou Cunt ltoc sublime iudicium aď
ennt tantum ertineat, qui est beati Petri successor
et Vicarius hristi. Úrban Vlll. však bullou z roku
1634 ustanovil prohlašování za blahoslavené resp
svaté za výhradní právo Sv. stolice. Mezi důvod)

approbace
uváději spisovatelé, že zázraky se přičítají víře,
vše pak, co v ry
t,kne že náleží k posouzení a
rozsouzeni Sv. stolice. Nyní biskup, zplnomocněn
od
d.Sv stolice, zavádí informačni proces o pověsti
svatosti, hrdinných ctnostech nebo i o mučednictví
racich. Proces o zázracich se koná, af
jedná se o kanonisaci nebo o beatifikaci.
latoroví (tomu, kdo podal žádost) jest především
uvažovati, zdali „subiectum miraculi sit arduttum“
př.jedná--li se o uzdravení, zdali nemoc byla těžkon,u
vážnou, jest mu přihlížetí i k podrobnostcm, k fy
sické konstituci uzdraveného i jehoroodičú,k ří
čínám
nemoci,ůjejímu
počátku
i prúbrěhu,
jednotli
vým symptom
ml lékům
a zdali
nějak prospěly
jakož i uvažovamti o sta\u, v jaakmé byl nemocný
ve chvíli uzdravení. Proto jest potřebí svědectví
Iekařů a chirurgů, kteří mají, dle mo
ožností, uvésti
vše chronologicky. Dále dlužno uvažovati, mohl-li
nemocný přirozeností svou nebo léky se uzdraviti
aspoň tak,
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kanonisace anktery ŠŠŠ“
od papeževotum
(de
) jmenován
kd dai písemné
všichni konsultoři
(členovén různych
vyjímajíc
zástupce
řádu, jehož
má býti řádů,
prrohláše
en
blahoslaveného nebo svatého (dle dekretu ze dne
ll. května 1733), i „promotor tídci“ & jehoz
stupce, jichž (posledních dvou) 'est úkolem činiti
všemožné námitky proti prohl šení za svatého
(blahoslaveného), tak aby kardinál „ponens“, který
tžě požádal znalce (lékaře i chirurgii) o jejich vo
tuu,m byl o všem důkladně zpraven. Kardinál však
ve schůzí této mínění svěho nepronese. Na tos 'e
sdělí výsledek všem kardinálúm kongregace posv.

obřadů
v pricpe ravšak
vněm“
(praeparatoria)
sezení
ve Vatikáně,
odevzdají
Pouze konsultoři
a promotor íídei se zástupcem svuj hlas a písemně
jej odůvodní. Nesouhlasí it s posudkem znalců
prrvnich, majípptávo žádati o dobrozdání „zkuše
néjšich“, které určí tajně kardinál „p_onens't. Kardi
nálové tentokrát nehlasuji, nýbrž jen vyslechnou

se pozdravil. Též bylo-li uzdraveandí vývody všech, by de toho utvořili si svém

u)iné, které knezanechalo žádné sto y, lsečs
njakou shorečkou);
slabost silrov
(vyjímtajic,jedn--ll
on;;
mocně
ž by-ío-l| uzdravení trvale
Mim
no to má postulator vyzvídati, zdali se nemocný
uzdravil tím,že sám nebo jiní vzývalí onoho sluhu
áně, o jehož beatifikaci nebo svatořečení se
jedná, či byli-lí vzývání jiní nebešt'ané. Též zdali
uzdravení nadešlo hn po vzývání či o něco po
zději, izjevil--li se vzývaný sluha Páně nenoc

Dřiveadvokát
nežil sebeatifikace
přikroči ke(kanonisace)
kongregaci generlálni,
píše
žádost An
stante Vírtutum
et duorum, (aut triumcedi
aut quatuolr)
Miraculorutn
approbatione,tuto
poss

ad soolemnem venerabilis servioBeiocN. beatítícati
onem (canonísationem), a připojí str_učnč všechny
důkazy. Promotor tidei napíše svú úsudek (ná
ky), a z dubía, obsahu (summarta) a úsudku
nému. A konečně jest mu v šetřiti, možno- li vše, tolhoto povstává., ositío super“dubio, an tuto
co řečeno, dosvědčitivíce sv dky očitými; neboť possit p.ocedi ad" eatiíicationem“, sestávající ze
jen takovými musí býti zázzraky potvrzeny. Aíc
onejvýše
tři archů. Schůzet
ase generální
nazývá „de
dlužno též, by byli někteří svědci de auditu,a ab dvou,
dodhýváním
kongregace
jest
totiž se prokázale, že známost zázraku vešla prokcázati postulatorovi, že zapravil 825 římských
v širší kruhy. Lékaři a chirurgové, jichž svědectví dukátů na bohoslužebná roucha pro kostel sv. Petra
postulator se dovolává, jakož iostatní svědct map ve Vatikáně. Konečně jest shromáždění gene
rální, u přítomnosti papeže, kardinálů a konsul
vypovídatí
pod přísahou.
Mimo
tooex
mají býti povoláni
svědkové,
spoň
dva osziicio
výtteč toru i praelátů úředníků, hlas daji především kon
sultoři, pak praeláti, načež, když konsultoři se
ných
znalců a(lékaři,
uzdraveného
prohlédnou
sdělí, chirurgové),
nenac azeji- iikteří
žádné
stopy po vzdálili, hlasuji kardinálové, ale hlas jejich jest
nemoci a

o . Všicihn ak 5 no
oářem podepíší
pouze
poradní,
poněvadž
papež.
oněvadž
jest věc
velicerozhoduje
důležitá, toliko
jsou všichni
protokol
a záležitost
dal ipraxe
se projednává
defini zúčastnění zavázáni přísahou k mlčení pod trestem
tivně
vRímě.
Dle nynější
stačí dva zázraky
ku prohlášení za blahoslaveného a dva n0\ě ro křivé přísahy & cxkommunikace iatae scntcntíae,
kanonisaci. (Srv. BenediktXlV., De Servorum
níž toliko
od papeže—(ani
ne od Poenitenciářei)
beatif. et Beatorum Canonisationel. cp.2
10.)1 od
mohou
býti rozhřešení
v jímajíc
hodinu sm
Byt kardinálow': a konsultori v shromážděni
jen
v případě,
proti:)lášenbyl
někdo za blaho
slaveného
„casukdy
exepto
t. j. mimořádným
způu
tuto“
byli pronesli
vota ih
prospěch
sobem, nežli je stanoovcn rbaneem Vili (ob cultum ka
no injednohlasně
s,ace nerozhoduje
papež
ive
m,ed
nýbrž
immemorabílem vel aíiunde cultum legiiime servo ponechává si čas, ab o věci zrale molhl uvážiti a
prosili Boha o přisp ni. Na konec káže,b oz-á
Eei tributum), nestačí, jedná-li se o jeho kanoni ležitosti znovu se uvažovalo v konsistoři. Aokon
aic, nové d\
a záz
raky,ubna
nýbrž17
a lpiikuje
dekret sistoř ta nekoná se jednou. nýbrž třikráte. Nej
Benedikta
XlV.
z z23.d
'enž se
vyžaduje
prve jest konsisíoř tajnná, ve které hlasuji pouze
čtyři
zázrakystvrzenys
potvrzené
svědkyl'otřitými,
byly ctnosti
ěvdky„
deauddit“.u tkdyž kardinálové, z nichž dříve každý obdržel životopis
prípadě také, jedná-li se o kanonisaci vyznavačtů, dotyčného služebníka Božího, vylíčení jeho ctnosti,
musi napřed býti rozhodnuto: An constet de virtu zázraků a postupu celého procesu. sestavený buďto
tíbus theologalibus et cardinaiibus in casu et ad
kongregace
roomotorem
tideí.
eííecium (ie quoa i,tur“ a u mu e ní ' n con tagiemnikem
P tom má papež
krátkounebo
promluvu
a prohlašuje,
stet de martyrio et causa martyrii, a když otázka že čeká na radu kardinálů. Kardinál praelekt čte
příznivě zodpověděna, klade se druhá pro \yzna na to stručuý obsah celé záležitosti. Teprve pak
vazče An constet de míraculis, quae post indultam se táže papež kardinálů, kteří \šichni povstanou
venerationem supervenerunt, a pro mučedníky: An a jeden po druhém odpovídá: place t“ nebo „mu
conste t de signís seu míraculis, quae supervene-_ placet“. Pak se odbývá konsistoř veřejná, při
runt post indultam venerationenrn. Kdežto, jedná--ii níž hlasují kardinálové, praeesules Romanae Curiae
se o kanonisaci blahoslaveného, který byl prohlá a biskupové, byť i nebyli assistentes solio. V kon
šen pravidelným způsobem (in causa agitata per sistoři tě advokát konsistorní mluvi ve prospěch
viam non cultus), klade se pouze otázka: An con kanonisace,n načež odpovídá jménem papežovým
stet de signis aut miraculis patritis post indultam
bcatiticationcm. Při kanonisaci mučedníků častěji cpraeiát ta' emnik brevium ke knížatům, žc sv. Otcc
hce vještpříštím
zvěděti
míněnío
kardinálů a Tak
biskupů,
kteří
sezení
bu u.dotázáni
jesst
mtává,
že se
obojímlraculis.
otázka: An
constet
martyrrío
et spojuje
si nis seu
Otázky
se ohlášena konsistořpoioveřejná, kde hlasuji kar
přetřásají předevšm v kongregaci předpravné
dinálové a biskuppvé. Každý kardinál počne sdě
(congr. antepraeparatoria) v paláci kardinála „po lovati své mínění stoje, s nepokrytou hlavou a
ne,nta“ t. j. onoho, který řídí jednáni beatifikace či pokračuje v sedě, shíavou pokrytou. Biskup vsak,
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nežli počne hlasovati, poklekne a po ukončení
sve'ho posudku klekneíznovu. (Srv. nga, De iu.
diclis eccles. lib. ]. vol. 2., 07—234; Codex pro po
stulatoribus causarum beatiiicatio'nis _et canonísa
tioms (2 volumína). Papež na konct konsistořc,
znovu promluví a doporučuje záležitost všemoc
nému
u. Současně oznamuje den, ve který by
kanonisace, okud k ní přikročiti hodlá, se konala.
(Srv. '
eatifikationen und Kanonisation der
Diener Gottes v. P. Pam Lac/mcr OSE.) Dekre

podrobovati leč z příčiny nově se vyskytnuvší; to
však neplati o biskupu nástupci, který pro uklid
nění svého svědomí jest oprávněn o schopnosti
zpovědmku řeholních sc přesvědčiti. Biskupovi
pnsluší síce právo a-i odníti jednotlivcům, ne však
celému konventu, bez souhlasu Sv. stolice, leč by
se duvod týkal každého člena zvláště. Viz list Ř e
h_ re XV1._„Allatum“ z 12. října 1543. daný arci
biskupu pařížskému, jenž bez dostatečných příčin
omezoval jurisdikci jesuilům. Panue spor, zdali
biskup uděluje řeholníkům pouze approbaci, či též
tem
posv.
sboru
obřadového
(Congrejš.
rituunl
ze dne 9. prosince 1908), kterému př slu eio roz jurisdikci,_nebot mnozi tvrdí, že se jim 'urisdikce
hodovati o beatifikaci ,a svatořečení, ustanovena dostává primo.od papeže. Zpovědníkům reholniků
byla zvláštní partikulární kongregace, jež egtemptních udílí a-i představený (domácí, provin
by se obírala méně důležit 'mi otázkami, týkajícrmi ciální) neodvisie od biskupa. — Zvláštní predpisy

se beatifikace sluhů
nisace,

ožích a jich kano jsou pro zpovědníky

řeholnic. Slovem řehol

kterýžto úkol dříve připadal (nařizeniomi mce_rozumí se na tomto místě mimo kláštery
1905) auditorum v prisném smyslu i jiné ústavy, konservatoře, vů
bec ženské společností, společný život vedoucí;
tak kon r. bisk. a řeh. 20._června1875.(Acia S. S.

ze dne 23. října 1878 a 19. pros.

S. Rotae. Kongregace ta sestává z několika kardi
nálů, členů posv. kongregace rítuum, t. j.praefekta,
ponenta a jiných pěti, jakož i z praelátů ůředniku
rečcnč kon regace: apošt. protonotáře, tajemníka,
promotora idei a subpromotora. (Srov. Pauly. Zá
zraky ve světle zdravého rozumu 1893; Valka T. 1.,
Svatý jan Nepem., 1373 díl 111.a IV.; ČaJ'. katal.

duch. 1910.str. 18nn.). km — 27. approbace zá
věti duchovních, zvl ště obročníku, bývala prá
vem partikulárním žádána od biskupů za tim uče
lem, aby se poslední vůle shodovala s předpisy
kanonickými o dědictví kleriků. Biskup byl opráv
něn testament, v.němž nedbáno zákona církevního,
zvláště pak Trid. S. 25. cap. 1. de ref., „ne res
ecclesiasticas, quae Dei sunt, consan ineis do
nent . . .", zrušiti a s pozůstalostí tak naložiti, jako
by byl. bez závěti zesnul. Die Tridentina (S. 22.
cap. 8. e ref.) jsou biskupové „eliam tamquam
Sedis Apostolicae delegáti, in casibus a iure con
cessis omnium piarum dispositionum tam in ultima
voluntate quam inter vivos . .. e cutores“. Sy
noda praž. z r. 1605 též výslovně (tit. „de testam.
cierlcorum? stanovila: „Nulla cierlcorum testa
menta suum sortiantur eitectum executionive de
mandentur, nisi prius clausa et fide dignorum vi
rorum sigillis obsigilala, Nobis Oliiciahve Nostro

_24. p.,7
l.) ' Zpovědníky
představený
rebo
m, požívá-lí
ženský ustanovuje
klášter exem
ce a vý
slovně mužskému řádu podroben jest. povědník
musí však míti a-i od biskupa, 'emuž vůbec vrchní
dozor prisluši. Biskup může naríditi, aby jistý zpo
vědnik odstraněn byl, a neuposlechne-ii předsta
veny, smi o sám zbaviti úřadu, i co do platnosti
zpovědi. eholnicim, mužskému řádu nepodléha
jicun, ustanovuje zpovědnika biskup; někdy poží
vají však reholnice práva navrhovaciho. Zpovědnik
rádny (ordinarius) ustanovuje se na třetího a jen
s dovolením Sv. stolice smí biskup čas prodloužili.
Aby tentyž_ zpovědník po druhé neb i po třetí byl
potvrzen,
e_stmimo
fakultu papežskou
sou
_lasu reho mc,
asrce dvoutřetinové
většinytřeba
v prvnim,
jednohlasného v druhém případě. Ba fakultou pa
pežskou. muže 'býti dovoleno potvrzovati řádné
uplynutí
azpovědniký'řeptišck
pátého tri etí, jakoi pro
v Praze.
( třetího,
rd. list čtvrtého
ražský
N

r. 1891, č. 3. a 4.)

eholnice mimo klá ter, ve

farním neb jiném kostele se Zpovidající, mohou
platné od kohokoli rozhřešen býti, 'e-li vůbec
approbován. (Mn-mac, u. 149, onc. Trident. sess.
20. cap. 10. de regul.; konst. Bened. XlV. „Pasto
transmissa fuerint aperienda, et de more ap ro ralis curae“ z 5. srpna 1748; S. Congr. EE. et RR.
banda ac publicanda.“ Za našich dob sotva by 27. srpna 1852, 22. dubna 1872; dekret téže kongr.
mohl biskup, vzhledem na zákon statni, práva ře „Quemadmodum“
ze 17. prosince 1890; . “.
čeného užívati. V Rakousku kněží mohou volné EE. et RR._5. srpna. 1904, 7. pros. 1906, dle něhož
posledni vůlí činiti; ale ve svědomí jsou vázáni, „Coniessani extraordinarii
particulares non
by pořizovali dle zákonů církevních. (Srv. Syn. adstrmguntur lege tricnnii“; S. Poenitent. 7. února
r. 1860, tit. Vili. c. 4; praž. synoda 1901.)_—Řeholnici některých řádů mužských,
.
cap.
., z r.
cap. l7.; Víšek, kl'lČaŽllvbratri, bývaji povinni zpovídati se zpověd
Zákony církevní o závěti kněží v KD. 1893, 11 nn. mkum rádovym, od představeného určeným, o čemž

Předpisy pro diecesi vratislavskou víz Lammr.

K . p. 082) [P.r'k. — 28. approbace zpovědníků
liší se vlastně od udělení pravomocí zpovědní
(iurisdictío), ač ve skutečnosti udělují se nezřídka
jednim úkonem. Sluší rozeznávatl zpovědníky lidí
světských, řeholníků a řeholnic. Podle sněmu tri
dentskčho (S. 23. cap. 15. de ref.) není ani světský
ani řeholní kněz schopen zastávali úřad zpověd

nika osob světských,

leč b buď b 1 v držen

bližší predpisy obsahují stanovy jednotlivých řádů;
dubna pak nčkterá o věci té zodpovědéna od Poe
nitent. rim. 14.květ. 1902— Srvn. Ferrari:, Prompía
bibl.'l. a lX. v. approbatío; Scheler, Die Verwaltung
des buszsakram., str. 258 nn.; Bryc/Ita, Vademecum,
str. 39 n.; Kopyciúrěi, 0 sakram. okut (3. vyd.)
str. 125nn.; Pachdček,'Zpovědnice, Fl vy .str.54nn.

approplnquans tempus clausum, blížící se

tarního obročí, neb od bisku a na zákla é zkoušky, či nast_avajic1_ zapov děn' čas, jest důvod
uzná li ji za potřebnou, nc jiným způsobem za postačupu k udělení dispense od druhé a třetí pro
schopného uznán byl a approbaci obdržel. A-i hlášky, a ma_nnsto tehdy, když blízká doba adventní
nebo postní nedovoluje, aby snoubenci třikráte
zpovědní
uděluje
biskup terou
diecese,
v níž
kněz zpo
vídati
hodlá.
Zkouška,
biskup
oprávněn
jest byli prohlášeni, jelikož by takto uzavření sňatku
žádati, omezuje se na vědomosti zpovědnice se pripadlo již do doby zapovědéně. Arci předpokládá
týkající, může však biskup po jistém čase jeji se, že snoubenci obmeškáním takovým vinnl ne
opakování žádal' O a-i řeholníků pro diecesi jsou. (Borový, Sloh círk., lil. vyd. 646.

vydal Klement X. konst. „Superna“

21. června

appropriace,přivlastňování, pripisování

v doEmatice.
Všechny
vnějšíalečiny
jsou zvšem
1670.
(Bullar.
Taur. XVllI.
55.)zaDle
nařízení
toho božs'ym
má
biskup
řeholníka,
zkoug.kou
naprosto
schop
osobám
společný,
některé
nich třem
pří
vlastnuji se jednotlivým božským osobám zvláště,
ného neb
uznaného,.
všeobecně, t. kbez
času
osob approbovatí.
ové omezení
zkoušce mista,
nemá ne jako. by pouze tou nebo onou osobou byly vy

appropriační klausuie — a priori, a posteriori
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konány, nýbrž poněvadž v nich zvláštnost té nebo
oné osoby doopopředí vstupuje. Tak se při isuji Soudem a důkazem a priori (analytickým)
rozuminasepřívlastek.
usuzování Soudímz příčin_ na
účine
pd
z rozumnosti
duše
Otci, jakožto prapůvodu Syna a Ducha sv., vykony staty
všemohoucnosti (stvoření, zachovávání a řízení na její svobodu,_ z idee Boha na jeho existenci:
'e to důkaz
a riori
ExBisthenci
a priori
světa),výkony
ýSynu,moudrosti
jelikož zplozen
jest myšlením
nelze,
nebofB
hnemáBožíaniovšem
příčiny,aniž
vým,
(vykoupení
objektivně,Otco
vtě dokázatl
podstatu jeho bezprostředně poznáváme, abychom
lení,
utrrBemasoud),
jest osobnou
láskou
tce k Synu Duchusv.jelikož
a
ak Otci, výkony
lásky z ní na vlastnosti usuzovati mohli. Důkaz a priori
(připlava na vykoupení, vtělení Syna Božího a po jest dle sv. Tomáše A.kv důkazem propter quid
svěcování neboli vykoupení subjektivně). Srvn.
(ólo'n),l.proč
totiž2).výrok
podmětu
přisuzujeme
(S.
l'oma'r"Ato., Sum
mma t.heol
q.3
Barták, theol.
q. 2.a
jes
est důka
azem vpřesnem
slova
Stručná kato.l dogmatika 22; imanka.ao oh
smyslu, poněvadž prcdpokládá dokonalou znalost
appropriační klausule, dodatek k předloze zá příčiny, z níž se na účinek neb na je'i vlastnosti
kona (bill) pro Irsko 7,r. 1833, dle niž se přebytku
usuzuje,
udává zároveň
důvod, pro
se prýští
výrok
tu, aúčinek
řičině přisuzuje.
Z něho
jmění církve anglikánské v lrsku mělo užíti k úče podm
pravé vědění, a im dokonale' Šl jest znalost pří
lúm státním
(na školství
a i zamítnut,
ve prospěch
kostelů
katol);
1838 sice
ale chudých
i potom činy, tim 'est vědění průkaznějšim. Nejsou však
byl předmětem sporů, jež ustaly teprve r. 1869, kdy všechny dukazy a priori důkazy ropter quid. jsou
anglikánská c_irkev přestala byti pro lrsko církví
'imi jen důkazy, pn nichž se z ezprostřední přl
stát ni.
zinšoži
usuzuje,
jako se apř.oněvadž
dovozuje
věčnost
Boží
neproměnlivosti,
Boží
neproměn
sv.,
dcera sv.171361;
Hi_la_ria
Poítierského
t.), livost v sobě 7ahrnuje Boží věččnost. Usuzuje--li
2. Ar
v mladistvémvěku
pam..13(v.pros.

raec. a &.praet. zkrácenina slov: anno prae
se však zpřičlny_
tu již
důvod
usuzování
cedente nebo anno raeter
poznati
nm bylovzdálené,
a posteriori
((in),
a proto
tento
aprak'tol he mera, čzgaxtoo;r);w'oat.v církvi vý— důkaz není více ropter quid, ale quid, ač jest
oho druhu důkaz jest dovozo
chodní nazývají se svátky zasvěcené, jelikož za rovněž a priori.
kázáno jest konati v nich práce služebně, jakož vati věčnost Boží z nutnosti Boží existence, po
i úředníúkony veřejně. Srvn. Ni,!le: Ka1.21 33—_34. něvadž ze zkušenosti (a posteriori) víme, že co
apraktos hebdomas, 519601731;
ingame; nazývvá 'cst naprosto nutným, nemůže nikdy necxistovati.
se v církvi východní svatý týden, jelikož zapově est tedy sice každý důkaz preoptei quid důkazem
děno jest konati v něm hluněá řízeni úřední a ve a priori, ale každý důkaz apriori není zároveň
řejná. Srvn. Nil/n, Kal2 11,213.
důkazempropter quid
uda důkazza poo-ste
Apriantus sv. mč. v Hcraklcji, pam. 8. července. ri ori (syntheticky) vedeose tehdy, když usuzuje
Arlcus sv. mč., jeden ze soudruhů sv. muč. se z následku na důvod, z účinku na příčinu: cum
TrA ona (v.t .).
enim eiiectus aliquis nobis est manifestior, quam
sua causa,
procedimus
ad cognitionem
causae
(S.t per _effectu
c.) um
Účinek
svědčí sice
o existenci
ian g, rodem zPasova, 1591převor příčiny, ale ho lpodstatě příčiny jen částečně po
kl.
vyšebrodoské
0 byl
obratným krasopiscemalíoto
vitelem
dovedných
perokreseb;
z rkpů jeeho chová učuje: proto jest důkaz a posteriori či důkaz quia
klášter vyšebrodský: „Canon minor et ma'or sec.
usum Ord Cist “ (1576), „lnformatio Religiosorum lďr___t)r
_co_do své
než důkaz
Po povahy měně _dorkpnalým
lČi aprioristi
OD

ad_horas
canonicas
devote persolvendas"
(1578),
ckpérhosefilosofie
zscholastická
nepřipouštin. Dleoní
za-_
všelikě
poznání rozum
7nná
Lel.|r-u
Unterrichtungsbuch
von Anrufung
und kládá
Ěhlrun der Helligen", různě pobožnosti a modlitby smyslovém: omnis nostra co nltio0lntellectuaolisln
ciplt a sensu Ze smysslov ho obrazu (species
Hardina
vjazy u l_atinskéma německém. Srvn Xema Ber sensibilis) abstrahuje rozum činný ozařováním

AprillerFrantišek
S. j., u. v Caltagirone 1659, obra7,
duchový
intelligibilis),
jimž jakoby
zúrodněn
rozum(species
možný (ln
ntellectus possibil
s) vy
tvořuje si pojem vnitřní slovo verbum mentis),
předmět duchové poznávár (.
q. 85. a.
Apr lle, uměl. rodina janovská,Aj_ejížčlenové vy jímž
1. ad 4., Dis de mente, a. 4.5"6..). h71 představy
nikli jako sochaři, na 5př.
onio
ariia smyslové v tvořuje si duše rozumem představu

v Pal (Paluermo
111723175).„Cronologla
universale della
Sicilia“
25)

(č_lnný
vletechcitech
1519—1533),
A Giovanni
o(člnnýv
1520—1525),
A. Pietro Anto
(1514
pojmy sou
bylyy,vytvořeny,
se rozum zdyž
aj první
noduchymi
z nic nese
z
588); od nich pocházi řada náhrobků s motivy duchovou.
náboženskými
děčně a bezzprostředně vyplývají evidentní základní
principy všelikého našeho poznání: princip kontra
Azpsv
rilisl.
čsv.
mč_.
chikomedli,
b_pazm.
18.
března.
—
,pam 24.
dikce, totožnosti, vyloučeného třetího a příčin
nosti (dostatečného důvodu). Odtud rčení: něco
Aprincie
(Ašrincila)
abatyše
sv. Kle
menpta
v Mett
ch kdežsv.,pam.
její eklášt.
22. června
se
jest
myan
a priori.
t. j.možno,
odporuje
evidentnímjakmile
pri_r_1
aví.
clpům
myšln
ni.
Nenif
abyrrzoum,
Aprlnglus, bisk vPax Augusta (odtud„ Pacensis“ na př.nabyl abstrakcí pojmu jsoucna, neb l naprosto
zvaný), nyn. Badajo 2 ve Špan. v letech cca 531 až jasně přesvědčen, že toto jsoucno nemů cbyti zá
48; ap. kommentář k Apo
okaalypsi, jehož zlomky
nalezeny byly nedávno v univ. knihovn kodaňské; roveň nepací jsoucna, či nicoiou. Toto rychlé uvě
domovánpřirozeným
sn prvnich habit
principů
sv.
'iomáš
1,em a poznání
principy nazval
ty vroze
obsahu
výklad
pěti prvnichtla
pětiv posledních
itol. uloje prvé
jevvMyda
Fročtin
Paříži r.1 ka nými, ač vrozena tu vlastně jen scho nost, poznání
Waymana
!, ritgoickělp702námkysu
—181.Srvn.
Emmetv v„Bibl.
NachZeitschrift“
nder
k. 1Gesellls7ch.d.Wissezognsch. zu
hist.Kl.1895,1Hurzz,r

pak o soběq.vjemy 1.).
smyslovými
ně zapričiněno
(S.t
Z prvýchpůvo_
principův
a priori
a zehzkušenzosži a posteriori prýští
vše llké

Góttin
en, l.Phiolologf naše pozznáni, při čemž se soudy s nthetické (a po
1%(17g03),488—489;

steriori), a analytické (a priori) le potřeby stři
Harden/tmm
(1910),5
ap
— Patrozoglsogles
& pos florrl,
dozvědné (z domyslu,
domyslně) a přezvědně (z přezvědu), užívá se vý daji, ta že všeliký dialektický postup a vývoj na
a zvároven
razy to vyskytují se nejprve u Alberta Sask ho, šeho poznáníě úsudkem a osstrnerlo
apriornimsedéJe,
dletilosofiemascholastické
pozn m Nenitudí
čiře aprioristického,
proto ne
z. l ) jak o soudu a důkazu, tak io poznání. žádného
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apriorismus — Aptonius

Platonův,Descartův, biskupův a po jeho stranách sedadla pro kněžstvo,
sminiův, na theorii vroze umístěná někdy stupňovitě a amiiteatrálně nad sebou
—a. gra ta.) Svatyněojednélodl mají jedinouaa-u

správnýmjest apriorismus

Lcibnizúv,WWůolfv

ných idei záložený,
mylhnýrnjest
idealismus
Kantův,
spočívající
na prázdných
myšlenkových
formách
čí
stého rozumu, tak zv kategoriích prostoru, času,
ličnosti, jakosti, poměru a modalíty, jakož i idea
lismus Fichteův, Schellingův, Heglův a jich násle
(lovatelů Scho enhauera a Hartmanna, jichž noetlka
ředpokla ech čiře apriorních s očívá. Rovněž
blu no jest budovati všeliké včdčm jen na zkuše

k obdélníkové lodi buď bezprostředně přiléhajici(viz

obr. 216),anebo rozšířenoupravoúhlýmchor ,je

jest me
d' a a- u vsn.uut U svatyň trojlodníclí
zakončería jest hlavní loďa--ou větší, obě postranní

nosti smyslové, což hájí výlučnýaposterioris

mus, jehož obhájci jsou všichni emplristě, at sen
sualiste
mareríalistě astr.
posítiviste.
(Srvn. Aad:
řa'vek, Loat ikaformálná
35. 150; kováři./,
Filo
sofie 'pod e zásad sv. "í'omáše Akv. |. str. 150 170.
172.; liao/mít, Dějiny filosofie, str. 283; (Fu/berla,
Ltogík9und Erkenntn stheorie, :; 4; Mit/zr, košík,
:: .
aplrsíorismus v. čl. předcházející.

5Apronia
15.

sv., sestra sv. Apera (v. t.), památka

Aproínian(Aproníanus)l.

A-usCommenta

cnsis, sv. m ,žalářník, pohan, jenž maje k roz
kazu prefekta Laodicia předvésti uvězněného sv.
Sinisia, nebeským hlasem na omenut vrhl se k no
hám světcovým
o krest,
načež stat.
Rom.
2. února. a—prosilss.v
mě. římský,
pam.Mart.
lístOpadu.
Apronlanův náhrobek, pocházející z konce
na pila
lil. století adnalézající se nyní v Laterán
stru IX.Fod
či.s 39,pořídil
má v tento
českémnápis
překladě
znění:
lorentius
dobře toto
7.a
sloužilélnn
synu
Aproníanovi,
kterýbabičkou,
žil rok,
měsíců, 7d
ní. svému
Byl velice
milován svojí
jež kd ž viděla ho blízko smrti, žádala od církve,
aby ja o křesťan z tohoto světa odešel. “ Důleží]
tost tohoto náhrob. nápisu A--ova záleží vtom, že
_podává nám svědectví jednak o udělování křtu sv
in extremis čili v hodinku smrti, jednakootom, že
církev hned ve staré době udělovala křest svatý
nejen dospělým, nýbrž i dětem. (Srvn. tři./czmái
Tamra h, Archae ol. křest.,

n.)

TfL/1

Obr. 216. Apsida. Pohled mpilidgrys.
&
(Apsida kostele Pod

Apronianovo
ohřebiště
(coemetcrium
Apro
nianí,
též cocm. %o
ugeniae) nalézá
se dle s.Boidet
menšími,
na obr.
217); stavby
tiova mínění u silnice Latinské (Via Latina), čtvrt a-mi
centrální
míva_apsidíolamii(víz
i a-y čtr
o jedné
v každém
boku
míle od brány Latinské; dle starých zpráv byla
3 ). západní
Veliké stavby
chrá
v něm pochována as za Galiena mučednice Eugenie, (viz
mov Lehímr,
valy a-ěj.
u i_um
na.instraně
(na přikla
ad
někdejší románský chrám sv. “Víta vPraze, viz
jejímž
prý,ybyl
dle jiných
zpráv, coemete
rium tomajetkem
b 10. Kdo
onen Apronianus,
není Lei/mr,
il 2 8 Někdy bývá také křížová
7..namo ostelík, jenž ku poctě sv. Eugenie o iod' větších chrámů zakončena a-ami v bocích, tedy
zději tu byl zbudován a v němž
í tělesné ostatky na straně severní a jižní (na př. chrám v Dok
ksa
odpočívají, b | za papeže ana Ji? r. 705 opraven, nech, viz Leitner. o. c. lí, 36_9). Vnějšek a- y bývá
ale v pozděj ích dobách uplně zmizel. Kosti sv. rozčleněn llsenami, jež pod římsou p_odstřešníspo
Eugenie b ly z něho přenesen od papeeže Ště jeny jsou navzájem obloučkovým podrímsím. Střecha
a—ym
olovičniho kuželu a přiléhá ke zdivu
pána
( .)ado
chrámu '_sv.
54apoštolúŘv Ř.|měT511)
Srvn. lodi. U nádírernějších budov chrámových mívá
Kral" Vi.Rom
bo“
Tcl
Apronuss sv. mč.
mě,7pam. 3.nač
hlavní a-a pod římsou otevřenou arkádovou ga
Apr os, někd. biskupstlví v Thracli; Gamy, Series lerii sloupkovou (na př. a- a kostela sv. apoštolů
v Kolíněn. ,dómu bonnského, bamberskěho a j.)
427. uvádí biskuppy z let 458—1027.
rAprosius(Aprosío)Ludv. Angelicus,0. S.A. Menší a-y mívají jedno okno uprostřed, a- y větší
r., n. 607v eVentimiglii vLigursku, z 1681; .r). mívají okna tři. Vn ře k a-d býval vyzdoben mal
bami na stěnách i na kle
„Praelecíiones in Jonam (Janov 1649.1650).

sv. ]. bísku trevírský,

viz

Abrunculus.—
' up zprvu
goncnsís), potom clermontský,
z. kolllanggleský(lín
prus sv. vi7.

.

Aprutln. n Theramen. di oe c. v. Tera
Apselamus císaře
sv_. mě.
v Caesarcji
za prio
následování
Maximina
DajePalaest.
309. Pam.

apsida gradata v. čL přeédcházejicí.
apsidiolac vhizv
čl.Aaps ida
ApttUIpt a,hA tenstis dioec.), někd. biskupství
v|jihovychodní
:!

rancii, založeno ve lV. stol., za

Ap ho
Fast, theolog1 a líkánský, n. v Bo
stonu
Ameri
e1733;_,o tlnhc
765gdlel
;.
181 v sp.
„A.Le
cpr evalvl_lAnglii,kdež
nce of
spasída (apsls,_absls,
kabslda,'
lpí; í da,-:(;
: spojka,
loukoť,od
anu.,
kám
mse, uvážu,
spojují),
polo stianíty before its civilretablislunent" (Londýn 1778),
kruhový, čtvrtkulově (polokupli) sklenuty výstupek „Discourses on Proph ecy“ (2 sv., t.
)
toni ss
bratrra nástu ce sv. Ausonia, bi
avých. srtaně basilik a chrámů románskýc kdež
stojí oltář (a v basilikách za ním při zdi stával trůn skupa angoulemskěho ve lll. s ol.
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ostatnimi věřícími. Církev vedena vděčnosti vyhra
ApAua(Ruan.
v. Bontremoli.
Apulej,
pulejusdioec.)
sv. mč.
římský, zprvu při dila patronovi dle verše: patrono debetur honor,

vrženec Šimona kouzelníka, působením sv. Petrra nnus utililasque -—praessentet, praesit, tíefendat,
obrácen. Mart. Rom. 7. října; [(u/da, Cirkevní rok
alatur i_egenus(025
38.1,nejen
právlaiužitková,
V,l
nýbrž
mnohá práva 11.1
čestná,
k nimž nále
. u_r.
Apuleíus Lucius M.,
Ačkoli práva ta jsou více méně povahy “lokální,
midii studoval
filosof,v Kartha
„. kol. nebof zvykem se vytvořila, nezáleží od úřa [
r. 15 poKr. v Madauře vvďlatPQřkÝ
Řecko
ked
se
e
dal
gině a Athenách, procestoval
duchovního, chce- 11je p_řipustitl či nic. Patron má
právo je žádati, ovšem jen do te miiry, pokud ně
ako obhajce
v eálhémysatesrií,žil
Ise pakkkrátkou
na to učitelem
zasvětití
do vše
dobua jsou opačným obyčeiem odstraněna a p_romlčenaa
pohanským knězem v aKarth
hagině. jsa podezřelý pokud dle zásad, platných o communicatio in sacris
(v. t jic zbaven
A
všecka čestná
7.kouul, obhájil
se nebyl.
spisemKromě
„Apologia
de magia“.
Křesťanství
nak oněn
zmíněného
spisu
patronova, jak vyl'gočitávaji se v '_učebnicich
napsal ,ješfě „Metamorphoseon libri X1" čili „Asinus práva
právě
církevního,
nejsouv
udc
ob\yk1á,přcccpotká
vám
es
právem
a.
6.5
oro
všud
Pro jedno
aureus, jehož dovolává se Dieterich na obhájenou
svě these o pohanském významu pmnníku Aberki
tlivěešřípady
kté věc panující
jest
v ak proti rozhoduje
liturgickýmv pravidlům,
a protoobyčej.
nemá
Dam
srvn Bir/ano
kf, Eucha
237), dále
edeo r.,Socraíis“,
,Florída“
, harysíya,
„De mundo“,
„ m
Eatron
laikpodával.
práva na Způsob
to aby se
kropáč být
(aspergimle)
doteku
tenmu
zaváděn
dogmate
ve
spise Platonis“.
„De civit. Sv.
Dei M\l/šulsnlnzmiňuje se o něm
kdepraxis
však ed.
jest jižstzaveden,
mini de
Herdl (l.ilurmlae
Apussius v. Bertr an
4) nemá
neprozřetelně
lĚýh
Apyllius sv. mč. l'syrský v Antiochii, hoch gletý odstraňován. (Vitz Silli'llmg, D. kírch Patronat,
Leipzig 1854; Wahrmlmd, Kirchenpatlronatsrecht
spolu se sv. Baabylou. Srvn. Milu-, Ka]. 1,44.69

Aquabella viz čl. Vallo mbrosiáni.
".
67;str
tbďgl7m'illzr.
K.-R. 583 ;Hzrgmra' Íltf-Hl'lllwťík,
KR.
.
\.ril
aqua viz
voda a vodyXsvěcení.
Aquae
Augustae
aquae
a vody svěcení.
Aquae4benedletivov.ivoda
Sex íae
aquae bertedíctaev ius, xči honor _aquae be
nedictae,ta ehoonor aspersionis, jestprávo Aquae Statlellae, Statelliorum v. Acqui.
atroua chrámového, aby se mu v jeho patronátnim
Aquaevílla z, Mikoláš, doktor theol : řádu

Eostele dostalo pokropení svěcenou vodou před minorit., :p. „Sermones Dominicales venerabili
Bedac ob sententiarum on
dera falso adscripti.“
ařiž
u Ascensia 1519 ve 4.0 Sir.

aquamanlle (aquaemani

lis, aquamanulis, aqua
manualis,aquamanu s,ag
manilis), tak nazývánazprvu

mlska k umývání rukou kněze
prede mši sv. 21při mšiISV., po

zději
(av archaeoliogiidosud
se
nazývá)
kon
3 k těm
mtak
už
účelu sloužící. V dob ě slohu
románského mívala a. odobu
zvířat, zvláště lva, kon (v. na
obr. 218.a. ze sbírek umělecko
průmyslověho musea v Praze),
neboi zvířat fantastických. Byla

litáz bronzu, dutá, s vytokovou
rourkou nasazenou v tlamě neb
na hlavě napooedobených zvířat.
Držadlo tvoril oblouk nad hřbe
tem připojený, někdy v podobě
ohonu dotyčneho zvířete ně
kdy vytvořen držadlovýo louk
stav.
r.vn Lrlmcr
z fantastických
drobnš'chum
po
111.,629 n ) Nádoby takove slou
žily původně účelům proían
nim, a teprve pozdě'i užíváno
jich
bčlo
při také
ú onech
ii
turgic
ýchtaké
snad
i jako
konvic na vodu křestní. Srvn.

Bzřgnz Handbuch
d.)kirchl.
Kunstaltcrtllmer
(1905
331,
Klanu/mnm,
e rcbu)h der
40
chšistl. Kunstgeschichte (1910),

t
p eAnqámpendente

v. A c q u a—

waAtqurapontanus v. B ridg
Aquarov. A
Aquaril (Hy ropiusarastta
Obr. 217. Kostel se třemi apsidnmí (kostel v Tismiclch).

ti), název několika sekt v kře
sťanské starobyl., které k obětí“
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stal se provinciálem v Neapolsku a Římě a b 1
maje věku svého teprva 37 let, possmrti Eberhar

Mercuriana
generála
zvolen (1581
1.5) Za(z.1580)
něho by1zavypr
racovánřádu
po dlouhých
po
radách proslulý studijní plán (Ratio studiorum v. t.)
a „Directorium exercitíorum s. lgnatii't. A-a zabránil
rovedení některých zamýšlených, ale Tovaryšstvu
gk
kodlivých změn v ústavě řádov.é Veliké nesnáze
ůsobíl mu sepaaratismus jesuitů španělských. Ti
pokládali řád za svůj vlastní a těžce nesli, že vlí
vem papeže ehoře Xlll. Bel íčan Mercurian ge

zvolen ll.,byl,
. Ogírajíce se
onerálem
krále Filipa
jenž mocí generálov
m
úplně nezávrslé, nepřál, zasazovalí se o to,

provincie,
kolleješa
domy samy
si své hyl
představené
volily a aby
pro panělsko
us anoven
generální
vikár s plnou mocí, nezávislý na generálu. Av k
A. zachoval v tomto směru řád řed změnou

pročež sokládá se právem za jeho druhého zakla
datele. zhledem ke knize jesuíiy Mariany (v. t.)
„De re e et regis institutione“ , v níž jedná se
o dovo eností vraždy tyrana, zakázal A. přísně

Obr. 218. Aqunmtmile,

všem
hájíti mínění
rMarianova
Dll/lf, členům
Bajky ořádu
jesuítecll,
čes. z ra.c
691 n.)(srvn.
A--a
doporučil 14. pros. 1613 v učení o milosti t. zvaný
kon ruismus (v. t.). A--a sepsal mnohé instrukce

ro ovaryšsstvo; mimo jiné povzbuzující list k čle
mše sv. misto vína pouze vody užívaly. Tak prav í nůmTovaryšst
va „De
žP Jíři onstans
S. ].renovatione
přeložil do spiritus“
češtíny(„(1583),
Psaní
kelotcům a bratřím Tovaryšstva ježíšového o obno
vem ducha, srvn. 91:
u,!tg'marm Hist! IV
). Z. 31.
ledna 1615. Mnoho péče věnoval A-a ůsobeni To

Epifanius (Haer.30 ,16) o Ebiónitech, kteří tak či
I'llll,
jakousi
božskou
poctu života
vzdá
vali, poněvadž
majíce ji vodě
za něco
vččneho
& pramen
(srvn.haer.53.).S1uli proto Aquaei nel) Hydro
theití. Gnostikové a Manícheové (Levl., Serm. 4
de quadr.) zavrhovali z falešné askese víno a na
hrazovali je při oběti jinou látkou; tak užívaigno
stík Marcion pouze vody (Epii.h aer 423). Avšak
název A-ů dostala pouze, jak se zdá, u star "ch
škola Tatíanova; Theo doret praví (l-íaeret. ab.
1, 25.), že stoupenci 'latianoví sluji Hydroparastati
a Enkratité, kteří při obětí pouze vody užívali (sv.
Chry.sosto
om. in
th. 26, 26). ' severni

500101010ng—2.Ffantlšek,n.

varyšstva v míssíich4 zlámoř
řsk
rvn. Barker
v Neapoli, byl mistolegátem ve Ferraře, lnkvisí
torem na ostrově Maltě, nunciem ve _panělsku,
1706 stal se kardinálem, z 17
in

cenc,

15

od 1537 bis kup v Melfí, od 15423kard., :.

ulíu

u. 1546 v Neeapolí, byl nunciem

paněls
157.4
taaviusu, sltlalseš
star 1570
71.kardinálem,
1560 v Neazpoli,
1591
Africe zavlmádlna počátku lll. století na některých kardinál a legát v Campagni, potom v Avi
605arcib. v Neapoli, :. 1612. — 6. kta
místech zlořad, že brali oběti ráno pouze vodu,
Sírius mla dši, u. 1609 v Neapoli, stal se 1654
k oběti u večer však víno. ínili tak, aby když přistu kardinálem, byl legátem ve Víterbě, potom v Ro
povali ke stolu Páně ráno, nebylo z úst jejich znáti, magnl,z. 1674.—-7. Papinian,
kard. za Hadrianal.

že pili víno, které seeránon nepívalo Proti tomuto
zlořádu, který mělvvop dí dogmatický blud, psal lo
772. — 8.r. Paschall,
u. —
1719
se kardinálem
1773, z. 1788.
9. vRuNeaploli,
olf S.stal
],
sv. CypriankkCaecilíoví obsáhlý list (ep. 63).
blahosl,
synovec 1568,
Claudia
A--y, se
n. do
1550,0
vstoupil
Tov. ježišovar.
odebral
vých.
indie,
Abquarius
dei do
Gib
boni, O. (Aquaro,
Praed., u. vAquario)
Aquaro u Matěj
Eboli (prov.
vyučoval v letech
—80 v Goe filosofií, dlel
v letech
—1583 ve Fattipuru u vel. 10 ula
Salerno),
odkudž
jeho přijmi
Aquarius“,
duoml
nikánského
v „Neapoli,
stud.vstoupil
v o
ldognl,puůsobil
jakoě prof. od
1562Turíně,
v konventu
San
Eustorgio v Miláně
lv569
od 157
72
v Neapoli, od 1575 v Římě a na sklonku mého ží
vota zase v Neapoli,
1591;
„Oratio de ex
cellentia theologiae" (Ben 'Il' , Neapol 1572),
„Annotatíones super lV libros sententiarum ]oannis
Capreolí, quihus corroborantur ejus tlefensiones
pro doctrina S. Thomae, auctoritatlbus S Scripturae,
conciliorum et ss. Patrum nliorumque theologorum
opinionibus“ (fol. Ben. 1589), „Controversíae inter
D. Thomam et caeteros theologos ac pliílosophos“

Akbara,
aniž víře
by Krísto
se muě však1 poštěstilo
ati
vládc
ce toho
se čtyřmi zis
druhy
mučen na époloostrově
15. čce 1583,
za
blahoslaven
ho prohlášenvSalseg'tlě
1893. Životopis
jeho se

pĚaIP.o.1894);
AngeliniS.._],
doně mč. přel.
P. P.
Gruber
Českkýživotopis
napsal
Ant r.S_j.
Reej
zek
g.: „Blah.
a čtyři
soudruhově
BrnoT.19.
— 1.Rudolf
Traján
(Tro
ojanoo), u jeho“.
1695
v Neapoli, od r 1732 kard., plnomocnik králů špa
nělských
a
neapolských
u
Apošt.
arcibiskup monrealský,z 1747 stolice; od 1739

ax
t.) (v t.) —2.—
dioec.
al.(:v. Aix
_ Acquí
(Ben 1589), „Formalltaltes luxta doetrinam D. Thoo qu)ue_nsis_
mae Aquinatis“ (JNeapo11650).Srvn. (Juc'líf-Íz/rard,
Aquenslisv.
ský. v křest. nápisech—_
A. Q. .C., Vodňan
_abbreviatura
l
Swtoqes
Ord. raed 11,302, Harta-, Nomencl. 1113 anima
quíescat in Christo

Aquav
tšti otcové
(Padríz Aqua
dell' acquavita)
viz
Aquasparta
v. Matouš
sp

jesu

Aqua
uavival. Cllaudius, pátý generál rádu ]CSUlÍ

Aquicinctum v. Anchin.
uila
.nn. Aquilen. dloec ), biskupství
Apoštolské stoligi bez rostředně po řízené, odr
256, po přenesení sí la biskupského do A--y, tak
_.

ského,
n. 14.
zářívévody
5143 byl
synemItalii), cona,
zvané; v.dříve
iurconským
(Fur
Antonína
A--y,
z ntejmladším
ní (ve střední
t.),r slulo 1biskupstvím
povýšeno na
arcibiskupství;
studoval v Římě, vstoupil 1567 do řádu jesuítského, 107.800 katol., 135 flar, 240 kněží
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aquila

aqull
: (orel)kunazý
ván
ve středov
pult jeho bylo otrockým napodobením hebrejské e mo
ogie a_vazby
poskytnouti
vérný
obrazne ůlvo ního
i těm, kteří
hebrejštiny
mocni
řc
pro knihu evangelií buď znění
na amhonech a kaza klad jeho má tudíž značnou cenu pro kríti klutextu.
telnách upevněný, ne Sv. Ieronšm zmiňuje se na některých místech svých
bo i přenosný, protož e
výkladů
isma
sv.
0
druhém
zpracovánížařekladu
A--ova, kteréž se nám však nedochovalo
prvního
zhusta
býval
řezbářskly
zhotoven
vpodohě
orla zpracováni máme toliko zlomky v Hexaple Orige
(symbol sv. jana Evan onv.é (Srvn. Pad/alza, 0 řeckých řekladech Star.
zákona 11, —9).—
m.č v aesarejl Palest.,
art. m.23.břez —4.sv m.č vThe baiděr 311
gellstš)mi,s llraozpiažtýmí
se
kniha při l“obřadném
předčítání kladla. Ta
kové %Otické
pulty
chova
se na
př. za
ve
chrám
teífaano
v Benátkách, v kostele
sv. Martina v Luttichu
(z XV. stol.), v dómu
cášském (v. obr. 219)
a jinde.
. r.
Aquila ('Axólagý ].
žid, rodem z Pontu,
řemeslem stanař ne
boli hotovitel stanů,
Obr. 219. Aquila.

skmanželkou
svou
kou (dle Lu.k
Sk.Pri
ap.
l18lszdrobněle
u“) usadil se„'Pr
v scil
ímě.

za prmhiásbledovániz
MaxíminaMartyirs,
11.Mart. qui
Rom.pec
20.k
vět
(„hi
alde s. Aquilae
mibus

pro Christo dilaniatus fuit“); Bollandislé eztotožňují

vArabii
tRom
.—6.Beenedí
kt,
jej se sv. Mar
Asklou
uv(. t. —r5. sv.
mč.v
iladeltií
opat benediktinského klášstrepraa
v Parmě, architekt
a mathematik, jenž r. 1540 ve svém klášteře S. Gio

vanni Evan. rozvinul horlivou činnost stavitel
skou; pozd jí byl činným zvláště v S. Giustina
v Padově, kdež :. 1551.— 7. Francesco
Fa
raoíne,
italský
mědirytec,
v Palermu,
činný
—1740.
Provedl „.řadn
r tin nábožen
<
ských, většinou dle Corregía, Rafíaea, Lanfranca,

Berrettiniho, Marattaty

8.

ell',

dominikán, sochař nebo klovolitec, jenž 1453 v ímé

zhotovil bronzové součásti (křídla, meč, řetězlyía
jiné)šna veliké mramorové soše anděla, kterou |
V. dal postaviti nauhraděl 0Andés
9.uAqu
kmmalíř—
a
staviteluila
kol.jakubv
1400 z v.akj
Řadkersburgul ve lgn,
tyrsku,
byl
činný hlavně v Uhrách a pokládá se v uherských
dějinách umění za náčelníka tak zv. „školy trans.

Když
císař
Claudius
r. 50 tam
neb
51,
ode
brals
A.do Židy
Kor izŘíma
nt.u Sv.vypověděl
Pavel přibyv
r.53 (Sk. ap. 182)nhostllIse u nich pro stejnost ře
mesla, ježto ion stanařem byla řemeslem tím se živil,
aby novokřesfanů neobtěžovala
v m úřa
adé
Martyáncu
(komouVas)
maloval 1392 Prokkostel
„Smrt sv. vMartina“,
dále
od
apoštolském neodvisle sobě počínatlemohl. A. při av danubiálni“.
s manželkou svou křesťanství doprovázel poz ěji něho íreskyv kostelích ve Veleméru a ótlaku
sv. Pavla do Efesu. (l. Kor. 16'.9 Oko r.58 od
'm .
Ve
vídeňské
od něho
tabulový
obraz
„.Sv roogalerií
dina“. zachoval
— 11.(Adsdel
ler)
Kašpar
iu
' „Pozdravte Prisku a therský theoloog, u. 1488 v Augšpurku, studoval
Aquiln, pomocníky moje v Kristu Ježíši, kteří pro řem
Lipsku, 5313
ve purk
Vittemberků,
á
vv Jengenu
Aušg
u; přidal stals
se kseta:
Luthe
život muj svých hrdel nasadili — jimž ne já sám 15110
rovi, 1byl od augšpurského biskupa uvězněn. Pro
děkuji, ale i veškeré církve pohanů — i dom
uštěn byv na svobodu odebral se 1521 do Vít
shromáždění
v Eefsu
l. Kor.obydlí
lG'I'C), cmberku , jsa dobrým znalcem hebrejštiny, pomáhal
iakp ozdějí i jejicg“
v ímé jako
půjčili
A. a Príska
svého ke shromážděním svatým. Poslední zmínka
v Pism é sv. o nich nalézá se v 11.listu sv. Pavl
vla Lutherovi při překladu bible; od 1527 břlupasto
rem, pozdéji superintendentem
v Saalfed EDu
60. ). „Kurze Fragstiicke“
SplS
k Timotheoví 4m: „Pozdrav Prisku a Aquilu", rynsko),z
m, e v něm 0 dekalogu pojednává
/. něhož vysvítá, že opět z Říma do Efesu se pře zajímavý tím
stěhovali, bezpochyby za příčinou pronásledování se stanoviska antinomistlckého), „Wider den sp'ót
křesťanů za cnsaře \erona
Pozdější osudy jejich tischen Lůgne und unverschamtcn Vermleumder
W. lslebinus Agricolam",(1548 proti zastánci in
nejsou
l_martyrologlum
klade jejich
památkuznámy.
na den imské
8.č evn.ce
Dům křesťanských
manželů A-y Prisky jest dle podání nynější kostel terimu, čímž cisare Karla V. tak proti sobě po
že vypsána
cena
na “eho hlavu; 1.4.
našel útulek
na hradě
rudolstadtskčm).—
.P však
sv. Prisky (v. t.) na Aventině. Zdá pak se, že mezi pudil,
ma
anžely A-0-11a Priskou a mezi rodinou senátora
vynikajílci
skotista
(„doktlo2rsuííi
ciens “),0.u. Min.,
v Aquile,
byl kol.
1344 inkvísítorem
ve
Pudenta, jehož dum stál na témž místě, kde jes
est zA-y,
Florencii,
348
nyní kostel sv. Pudenciany (nedaleko basiliky Panny
Marie Větší), panovaly svazky pokrewnské nebo
t. Angelo,
.
příbuzenské, nebo vrodínném pohřebišti Puden cím „Qua stiones inll. 4sententiarum“ (tiskem vy
ově, totiž v katakombě Priscilliné při Via Salaría
daný 1585)
ve pýržl
1584, stanovisko
na uv1480,
án bylv Ben..1"101,
pro skotistické
Nova nazvané tak, jak se zda, dle Príscilly, matky -říži
Juden ovy), sáhajicí původem svym do
„Scotellus",
kteréžto
přešlo113(1906),624.—
potomBna autora
Srvn.
urler,jméno
Nomencl.
štolských, nalézáme vedle jiných nápisů též ná samého.
1robni nápisy Aquilínův, Aquilův a Priscin. (Srvn. 13. Pietro, ital. malíř a ytec, 71 v Marsale v Si
cilii, byl činný hlavně v ímé ve druhé polovici
Bilczewskz-Tumpath, Archaeolo íc křest. 13,128 nn
XVl.l st,o.1 vrátil se později do vlasti své a--. 92
[au.„Priscilíau
Aquilla“v26 heologische
hotovil nčkohk obrazů pro kostely
und
Kritiken" 1901,
A. ze Studien
Sinope v Alcamu. Zh
_.

v Pontu v Malé Aslíl,24dle12Epifania (de pond. et

mens ..14) příbuzný císaře Hadriana, žil na konci
1. a na počátku 11 století po Kr. Původem svým
pohan, stal se bez náležité přípravy křesťanem a
za nějaký časnna to přijav obřízku stal se idem.
Odpor Žlddů proti dosavadnímu řeckému překladu
Starého zákona, Septuagintě byl příčinou, že A.
pořídil nový řecký preklad Starého zákona. Snahou
Český slovnik bohovědný l.

palemské
(výjevy
z podobenství
o marnotramtné
synu,
,P,oslední
večer
aj.), vynikl
hlavně jako
rytec a získal sobé nemalych zásluh tím,že repro
dukoval v rytinách svých díla mistrů z konce XVI
z počátku
XVll.
stol.14.(Raííaela,
racia,
Maraitya
j..)—
zPlavče Annibaler
an, Car
stud. ve Vittemberce, kdež z1540dosáh bakalářstvi,
1543 magisterstvi; vrátiv se do Prahy, přijat byl
37

Aquila — Aquílínus
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universítou mezí mistr domácí, ale v úřadě učí
-telském ne ůsobíl; r. 1 50 byl konšelem na Novém
Městě, :. rzo po r. 1587;
_„To
obooeus Comoe
dia
nova
(tišt.1587);'esš
to zdramatiso
vanásacra
historie
biblická
o Tobíá

qu

obsazován byl téměř výhradně Benátčany, vznikaly
zot ho mnohé spory mezi Benátčan a Rakous

Konečně r. 1751 papež Benedikt IV. patriarchát
a-ský zrušil a místo něho zříd|l dvě arcidiecese:
'ednu se sídlem ve Vldemu (Udine), kde jížood r.
348 (d
A--a zemětřesením byla zničena) patrí

___.

,sv. mnčed_nice, manželkaSeveríanova archové trvale sídlili, a druhou v Gorici (srvn.
Víncenne,
(v.AU"ílanus
Mart. Rom.
231 eadn0. Min. Conv., ředitel Koutu/ek, Dějiny církve katol. ve státech rak.

uherských 1, —.52) Daniel Doltin byl stýní devá
gyíínqíasía v Bollonní_,:p. „De Dei hominisque ope
a posledním
patriarchou a-A
ským;
prvním
ríbus“ (Egon.
Srvn Ilurfer, Nomencl. 113 tým
arcibiskupem
vídcmsk
A-í
zbyl stal
jen sefarní
ko
(1906),

ený, anešní
rř má prá\o
uží
Aquilejgů0(nyní Ogl ej) v Gorici, západně od řeky stel
vati papeži
v urělt gruno
svátkypokdříz
pontifikalií.
14-a (něm
Soče,město
v lagun
ch moře
JaderskéhoIŠOp
někdy rzname
nité
římské,
založe
proti
Oglej) chrám,
je neveliké
stečko sslovinsky
520000 Voglej,č
Máes.krásný
vy
lliyrům, nabylo záhy neohyčeienérdůležitostí Kvrohledu z\Ělar,Agleaí,
vojenském í obchodm
ří svě olítícké důleži stavěný v aleltesch 1031—42 původně v románském
tosti stalo se brzy též kolékau křestanství pro slohu, ve XIV. stol. zgotisovaný, starokřest'anské
osmiboké
ba
tísteríum
a
museum
s
římsk'
mi
a
okolní krajíny.D1e podání byl prvým biskupem
Srvn.
„bra/,
a-ským sv evangelista Marek, o odchodu jeho sírarokřcsťans ýmí starožitnostmi.
lictíonnaire d'archéolog. chrét. !, '660n ..
ak sv. Herma oras (slovinsky Mohor). Za sv.
'aleríana, jenž yl již metropolitou pro Venetíí a ',ruden Akvilejskí pairiarhi za dobe sv. Cirila ín
letoda ín njíh razmerje do slovenskaga bogo
lstrii, slavena synodar
1 prrotí Arianům. Ob'
metropole rostl a patřily k ní také část lilyreíe, užjan v Katol. obzorníku 1905, Indra, Styky
2—93, 207.1
Rhaetie a Noríka. R. 452 byla A-a dobyta od Attily
a pobořena, avšak v následujících létech znova
Aquílína (Anu/Žim),rus. AKM-mna, starorusky a
vystavěna; než důležitostjcji byla již jen církevní,
prostonárodně Akyuuua) sv mě. 1. vByhlu
obchod měl svů střed v prrístavním městě Gradu. <dosud
0 oenícií; Baroníus klade smrt její do r. 308;
Za patriarchy auina 558 zavrhla synoda v A--i Bollandísté dor 293. MartRom 13.čna.. v církvi
konaná pátý sněm oekumenický, a tak vznikl rozkol.
“DWZQQ

Brzo potom r. 568 dobbíyl Langobardi pod králem východní
dne.
Srvn; .,čna
Miler, v KaLgl,
Lvykei téhož
Mart.
Ro
om.
menol. 181.
řec. 9.

Alboinem celé Horní ltalíe; aPaulinus utekl se s ko
stelním pokladem do Grada,_jenž zůstal pod pan
stvím
vých_odořims
kým, biskupové
a pře esl Eliáš
tam asvé
sídlo.
Po něm
bl i v rozkolu
Severus.
Po smrti everovvě r.
spojil se nástupce jeho
Kandldlan s Říímem. je ho sutiiraganí v území cisar
skěm následovali jeho příkladu, ti však, kteří pod
vládou krále langobardského stáli, odtrhli se od
něho a založili patriarchát aquilejský, ab tím do
kumentovall nezávislost svou na Římu. roto udě
lili papežové i biskupům gradským název patrí
archy, aby sjednocený metropolita nestál v titulu
za rozkolníkem. Za pa eže Sergia l. vstoupili po

května, u Arménů 14. čna. Srvn. Nil/e:, Kal.2 11,
59 . —
v Sínoope r. 310, ove sc „miadší“ na
rozdíl od A--y sub 1. uvedené. Památka 7. dubna,
v církvi ruské téhož dne.

Aquilinas v. Vorlíčný.
Aquílíno v. i\quílínus 7
Aqul osd
sl. Vandalů.
sv. čm.Mart.
v Africe,
za proná
sledování|
Roín.snad
4. Ienad
—2.

sv. mč., rodem z Vírcpurku, stud. Kolně

kdež

stal se kanovníkem a roboštem při kathcdrálnim
kostele, kd ž jej cht 1i míti biskupem, prchl do

Paříž
žae,

yž i tu důstojnosttaab iamnuabízena,

do Pavie, načež odebral se do Milán:, kdež žil
slední rozkolnící v příi lanlgobardské na synodě mezi kanovníky sv. Vavřince; horlil proti Ariánům,
aqěu
ílejské
r 700v do
sjednocení
1í
biskupové
A-icírkve
í Gradu po
titultomto
patriarchy,
než
nichž byl posléze usmrcen. Rok jeho smrtí a
s pouhou mocí metropolitní. Patriarchát aquílejsko
vůbec
doba, v__níž„Mcdíolaní
světec žíl,s. nejsou
znamy.M.1rt.
Rom. 29.1
Aquílíni
Presbyterí,
radský,
pouze
přeložen
451
do jinak
Benátek
(v. l.radskaý zvaný,
. Uzemí
církevnír. qui ab Arianis gladío in gutture transvcrberatus,

martyrío_coronatur“. Srvn. tla SS.,1.,II

970.

ilo ve prospěch n0\é metropole solnohradske',
ZobrazuuLe
se jako
kněz—3.5v.
s mečemmč.
v ve
rdleFossom
(srvn.
l%ravomocio
patríarchův
velice má
se zten
R810
ustanovil
císař aquilejských
Karel Veliký,
b'
Dem-1,1
onogr.
11,168
řeka Drava hranicí mezi _metropolí solnnhradskou
brone
(Forum
Maxlmína.
Mart.Sempronií)l za císařevDiokleciána
m.č v lsauríí,a
apatriarchů
patriarchátem
_aquílgsk_ým.v
Míssíonářská
činnost
a-skýc
ch sh
1.1X.
století vdobě neznámé. Mart. Rom 6.kv.— 5. sv. mě.
v Nívedunu (Novíoduni) -—-neznámo, které místo
tdo Dalmacie,
jak se zdá,
přlznívil
slovanské.
Vekdež,
středověku
(od bylí
r. 1077)
byli_liturgjí
patri tím míněno, zda Nyon v díec. remešskě, nebo N on
archové spolu í anovníky nad uzemím furian
jeze_ví_a
anebo
při dolním
ským, í požívali tak důstojcnstvi říšských knížat. unají_.M
. genevského,
Rom. 17. kv.
— 6.město
sv. bís
. evreux

ský (Ebroícum, Medíolanum Aulercorum),7

V letech 1350—1358 byl patriarchou _aqgíiejsk'vm
Mikuláš
Lucemburský,
brat
a__r darlavíma ze
vznešených11.proti
rodičů, Vendůní,
sloužil \e po
vojsku
Když Karel
1V. r. 354 jelpoboční
skrze Aqu
Chlodvikem
návrav praveněm
války
ke korunovaci, dar10val mu patriarcha lMikuláš část učinil spolu s manželkou slíb zdrž e1i\ého zživota,
domnělého autograiu evangelia sv. Marka (viz či. věnoval se skutkům milosrdenství; kol. r.
zvolen
za
biskupa
evreuxskeho;
z.
asi 690. Mart.
sv. Markae vangeiium). V letech 1388—1394
Rom
m. 19. října
a: „F.broicis 5. AquíliníEpíscopi
et
bynlžpatríarcheou a- ským jan Soběslav Moravský,
žbyl drí ebiskupcm olomouckým.
MŽ Coniessor15“. Za revoluce byly osta_tk jeho swá
čalí
Benátčané
šířití moc
svou
pat_raiarchtu,
S
rvn.
Acia
SS
\lř,505
—510.
v letech
1418—1420
dob
yh na
za úkor
pomocí
nevěrne leny7.r 1774__'
uilíno) Rafael, rodcm\ Zíd, stal se
křestaneín; .rp. „Trattato pio, nel quale sí conten
šlechty iuurlanské
územíMezzarota
patriarchátu.
Patri
archa
vík lll celého
Scarambo
vzdal
se
gono cinque
articolí
pertlnenti(Pesaro
alia íede
christiana
contra
l'hebraíca
ostinazíone"
1581),E
„ po
výslovněu
nároků
nadukátů.
světské 7panství,
vym_íniv
roěnl
důchod
5000
dobytého
územísobě
o síz one sopraí salmí: ,Quí habitas', e ,Levavi ocsulos
pseudonym
Sci
stoupilí Benátčané r. 1521 východní část s A-í a melos'“(Řin15818.Caesar,
kousku. Když pak od té doby patriarchát a-ský piona Erríca (\.
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Aquilius Severus — Arabic

Ara, třetí syn jetherův z pokolení Aser (1.
Aquilius Severus, špan. spisovatel, z. za pan
vání císaře Valentinianal (364—375), na sal z částl Par. 735 .
prósou, z části ve verších autobiogra iipod ná
Ara \\13' v LXX chybí), jedna z krajin, do
zvem
Kazaagmpyiýň
nebo
Heron,
jež
se
vsak
ztratila.
S .
uje se o ní ve svém spise „De nichž assyrský král Theglathtalasar převedl oko
viris illustribus" I111.Srvn. Sarden/zmar, Patrologie,
ntRubenovo, Gádovo a polovici pokolení It anas

3. vyd., str. 31..
sesova (1. Par. 52%; na parallelnich mistech 4. Kr
a 18' místo „Ara“ čte se „města mědská“
Aquuinais 1. viz sv. Tomáš Akvinský. — 2.
(d e Aqu no) Antonin
rodem z Neapole, vydagl (73? “?i/'); avšak v LXX nalézá se 597;M;;óan,
ngistolae
decretales
Rom.
Pontit.“
(Řím
159'1,
..) — 8. Fillipp, původním jménem ]ehuda Mar z čehož lze souditi, že původní čtení bylo *ij
decha1,n. v Carpentrrasu u Avignona,da1 se roku “?D :hory médské.
1610 v Aquinu (odtud jeho jméno) pokřtíti, byl
protessoremz
heb re s'ké řeči„Dictionarium
a literatury nahebraeo
College
de
chaldaeo- talmudlco- rabblnlcum" (Paříž 1629), „Edí
tio commentatriorum veterrrnu
mRabbinorum in Pen
tateuchum" t. 20), l,Primigeníae voces seu ra
dieceslainšuae
bini, sacrae“
raccolte(t16
dal20,)
R. „SentenzeeParabole
„Simone tigliuolo di
Geameliele,etradotti' ll'litaliano" (t 1620), „Discours
du tabernacle et duccamp des israelites (t. 16

Araasa (hbr. Charchas, LXX Agág), děd Sellumaz,
týžv

„manžela
prorok 'né
Král.Chasrá
22")á;
Par. 3422nazýv
se Holdy
Hasra (4.(l:ór.
Arab

pokolení

(I:ór. 'Aráb, LXX AÍQč/L), "ně:—310h
v území

udova (los. 1531),otčlna Farajle, jednoho

z bojovnků
(hbr.překlad?
há'a „de .Král.
35 \'ulg.n nDavidových
atomto místě
Arbi“
.23,
místo správného „Arabita“; čes. 1překI.„zArbi“).

Týž bojovník nazývá se 1. Par 1137„Naaraj, 0syn
avšak „eben-'Ezbaj“jest
nepochypbně
„Explications 1ittera|es,rallegoriques et morales du Asbaj“,
šené čtení z „há'arbíiň
est nynější Chirbet el
žabernacle', que
nna a Moyse, des habits Rabijje, jihozápadně od He ronu.
es preties1
et de„Discours
la far on, des
qu'on
consultait
ra
?ional“
(t. 1624),
sacritices
de le
la loy

Araba. Arabah, '3231' slove Hebreům vůbec
Mosaique“
1624), „Intcehrlpretation
de kraj buď v_yprahlý,pustý, buď nevzdělaný; zvláště
la
Cabale" (t.1,625)
as Olam,de
oul'arbre
I'Examen
du monde (de R Jacob.chSentenccs moralcs des

pak jmenuje se čl nem „'háarabáh“: ]. pus

táhnoucís eod

údolí,

rveného moře, t. 1. od zátoky

anciens
et 13 modes
des (t.quels
ilsPo
se Elanitské neboli Akabské až k Mrtvěmu moři. Až
servooientHebreux,
our interpreterla
Bible“
16.29)
máhal Le jgiyoví (v. t.) při tisku a korrektuře hebr.
nazýváramenem
se „Vádí
el Araba“.
Udolí
toto
a chald. textu pařížské olyglotty. Srvn. Huf/er, Eodnes
ylo _původně
mořským,
kteréž,
táhnouc
Nomencl. 1113(1907),105P.
se přes Mrtvé moře a jezero Genezaretské až
Aquino (Aquinum, Aquinaten. dioec.), bi k Libanu, úzce souviselo s údolím kteréž ]ordán
skupství ve střední ltalil, Svaté stolici bez ro
středně podřízené, založeene' v V. stol.;
— s moře
údolím
Górským
(el
ór).krajStarý
zá
on Mrtvého
označuje
jménem
„k.—\raba“
i tento
severně
a'Zk
jezc uGenezaretskémn;
spojeno s ním biskupství Pontecorvo a r. 1818bi Erotéká
sku ství Sora. Diecese .4. čítá 157.400 katolíků, Vulg jméno to překládá: solítudo 005. 12', 5. Mojž.
73 ar, 350 kněž
440),M
solítudo campestris 5. Mo'ž. l'), desertum
Aquinus v. vodiěk
A uls ranum v. Cáac
(5. misojž.(5.3"; ()]os."8
rál. 4), (galaxie-slsoli
tudit
317), czampestria
1130)
quitanie Vilém v.hi1én
sv
planities (]osM.
0ll'l) atd. Odtud název Mrtv ho moře
„A quoodie“, encyklika papeže Klementa Xlll.
Vu g.'„
maržedeserti“(jos.123)
solítu
dinis“
(5. "ojM
4m,.jos 36; 4. krát."„mare
145) anázev
ze 14. září 1758, kteráž edná o právech a povin ve
nostech biskupskýcheOtigtěnau Ferrarisz, Prompta jednoho z potložků4do Mrtvého moře se vlévajících:
bibl. canon. v. episcopus
„torrens desertl“ („nachal há'arábáh“ Amo561.0)—
A quoprimum, encyklika papeže Benedikta XIV.
2.
měs to pokolení
v území Juda
Benjaminoviě
(105. Úplně
1,5“ 511322)
na
rozhraní
a Ben amin.
jm
méno
ze
dne o14.června
biskupů
ipolskym,
která
je
edná
tom, co1751daná
jest zakáz
oílždum
bydlícím
eth
Éěshtammhoazni:Bet
há'aráliáll,lveVu1g.: Betharaba,
s křcstan v týchz městeclztáa0 mistech. b(Fiullar.
Bened.
V., Prati, III. 297 nn.)
13Arabziaasv. mě. v Niceji v Bithynii, Mart. Rom.
Ar (Watt. i- město, 4. Mojž 211-4,5 Mojž. 2" 185')

Arabianus,
křesťanskýcspisovatel,
o němžpřekil.
ňuje
se Eusebius
(Hlst.e
,27, českého
Koeín-Krbcova str. 265),kcdtyžpo výčtu spisův lre
naeových (ibid.
d.V 26) zmiňuje se o tom,že „také
i jiných starých církevních učitelů. kteří tehda živi
byli, mnozi spisovéa pam
mětí ctnosti jejich a zna
005.135), úplně Rabbat-Moab, t 1. menlté pilnosti ještě se chovají. A které jsem já

neboli úplně Ar—Moab (4. Mojž. 21'3 jes. 151).
hlavní mesto v Moabsk u, při severním Bonie
ezi na
jižním
řekybylo
Arnon
(4. Mo'.ž
21' slulo
5. MoLž.
,1829).břehu
Protože
hlavním
m stem,
ta ě

2Rabbů(1733)

hlavní město moabské;

na

enězích 11.a 111.stol.

sám znal, těch spisové jsou zejména tito.....

slováePagan?wa pá. Zkázu jco předpovědělprorok Také knihy Sextano zmrtvýchvstání,
a jiný
lsai lzemětřesením
Za dob římských
olis a vzalo
těmž
abíá
v 1spis“.
ve spise
zkázu
r. 345slulo
oKr Areo
Agama.
Com o„De
vlrls Ar
illustr.“á46—
tuto jeronym
zprávu Eusebiovu
ment. in lsai. c. 1

jsou--li zří

). Neení
dosoud
jistoě od Keraku
ceniny odnes „Rabba“
zvané
sevem
zbytky ývaleho městaA
ara 1.vviz oltář. 2. někdy značí hrob, jak vidno
z nápisu na náhrobním kameni nalezeném v Langres,
kdež byl vyryt celý testament, jenž počíná tím, ak
má_býti hrobka pro testatora dle zůstaveněho pl nu
pořízena, při čemž se praví, žeu
obu
dovy má býti zřízena „ara“, t. .hrob, z karrar
ského mramoru pro tělesně ostatky zesnulého. Srvn.
Krum-, Roma Sotterr. str. 57.

Šguze
šíře rozvedl. Srvn.5'Baldznllal/er,
Patrologies,
Hurler,Nomenc1.
18(1903),

Arabici v. arabští

blu da)ři4.7

Arable. 1. Dnes označujeme timto slovem polo
ostrov měříci asi 3 milliony [_]km, ohraničeny.při
rozeně na západ Rudým mořem, na jih indickým

oceánem (Arabskýmzzálivem),
na sever pak
Per
skýmzz.állvem
o
měplsci Ptolemeovn
zavládl
obyčej rozdělovati geolor cíký celek tento na tři
části: 1 A--iPetrejskou (S alnatou), rozkláda ící se
olem hlavního města Petry a zaujímající z padní

.
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Arable

sa
severní
Aratbie
poloostrovem
Sinaj zachován ve slově verše 26 (Gn_10);h1_1_33_
jkým
(v. t.),část
2. cele
A-i Ps
ou (s
(A-a
deserta), zabíra
íci střední a východní jtejí část, a.3 A-i fastnou Havlla jest krajina ve střední A--i, jejíž obyvatelé
jmenují vedle Sabejskýc
v nápisu
nalezeném
(A-a
felix),
jih
to
arabského
poloostrova
V1biblí
vyskýtá se slovo Vigo/hh teprve v 1. Mac
16, se
G_lasercm(č.1155).V
tomtéžch nápisu
jest řeč
o hlav
nim městě Nedžránu Rag,maté které jest možno
pak
v listě
Gal. 1, 17a
4, 25. Vulgata
' astéji
slovake„Arabíe“,
avšakbubď
a) na sicelužívá
místě he ztotožňovati s biblickýmgRa me; LXX píše 'Pšyyu

brejskéhoslova 33! (neb 31 )(na př.ls.21.13, vábila
(Bližší viz
u jednotl.žtěchto
hesel.)—ll.
A--evždycky
odvážném
ek cestování
a seznamování
kteréžto slovo vsaknení názvem g e 0 gr a f'1c ký m,
nýbrž znamená n á r o daarabský, Ar a b y (Siegfried
Stade, Hebr. Wórterbuch, Lipsko 1893, str
b.),
nebo b) na místě hebr. \\J'ÚŠ tak vŽ. 71 (72) v. 15

se s touto zemi,mjuežjižznalost

má i pro biblistu

dalekosáhlýv
yznam. iSeverní
A-i v nově( ších
bách částečněypopsali:
]. Bank/mrd!
eísendo
in

marl
in des
Arabícn
(překlad
\“)yrien,182Palástína
und—Reisen
der Gegend
Berges
Sinai,
„aurumArabiae“ odpovídáhebr. “3127 :=,
zyanglick82él1o,lVý111ar1830); l'algravz (Narrative
a ears journey through Central and Fastern
Pro náš geografický celek nemá „Arabíe“ hebr. bible of
Arab1a1805) kilter(v„Erdkunde"část 12.13 14),
žádného názvujednotného.Když užíváslova : .? Il. Kicpzr/ (karte von Arabíen zu C. Ritters Erd
kunde, red. v. Nóldecke. Berlin 1867); Palmer, The
(etymologicky příbuzného se jménem 1133421.:
Desertr. 1876
of theo Exodus
přeloženo
něm
názvem(1871,
Schauplatz
der 40doáhrigen
step, poušť), nebo “DDS/_(ls. 13, 20; jer. 3, 2), činy
Wiistenwanderung lsraels), Duc de Luynes ČVo age
4;)
"333200431 2, 19; 6, 1),D“D'*E-_1(2Par. 17,11; d'exploration á la Mer 'lorte Petra . . .
A.
Zelima
(Arabien
u.
Araber
seit
100
Iahren,Ha11e
21112221),myslí na obyvatele stepí, rozkláda1c1ch
UI
se na východ a jihovýchod od Palestiny, te y na Bern
87' 1875),£1€a1u
A. Ypreugel (Die (Nouvelle
alte Geographic
Arablens,
Geographic
uni
nomádyobývajícíúzemí naší dnešní severni
ra
827
R v. Halla/td (Palestine Ex
e; v tomto zeměpisně obmezeném smyslu jest
bráti slova 'Aoafíía v l. ach 11'5.
aké jména ploratlon
Quarterl
1884str on
4. nn.),
Hutz Fund,
(Mount
Seir, iStatement
ai 1885. Memoir
the

?;

Arabi, Arabu, rubu,v vyskytující se v nápisech Geoloogy and Gceographyn of Arabia Petraea . . .
assyrskýcl1,e7.nan1enajijen
obyvatelstvo
dnešní
se 886, ]ullíelS. ?. („E1ne Reise nach dem Sinai“
verní Arab
Vz l'rd. Delilšrch,
Wo lag
das Pa
at.hol Missionen“ 1893
6), Doug/lly (Tra
radiles. r805 nn., Zeitschrift des deutschen Pa
vels in Arabia Deserta. Cambridge 1888), Chur/er
(journal d' un voyagc en Arábie. Paris 1891),
lástinaverreincs
sv.iVll
€
(1884
str.
463n.,
Ed.
Glanr,
Sk17.7,ede1 Gesch
u (Jcoorgaaphie Arabiens 11, Huber
jul.
Ewing
(Ta
ebuch
einer
Reise in lnncr
315. (Berlin 1890.)Ic]
hNeechybili bychom, kdybychom
Arablen, Leideen 8,96) Rn'immw a Borneman/Mi
řekli, že tato „biblická Arabie“ byla ohraničena na
jihu dnešním "Hidžázz,em na zápaadč Zajordánim (Die Provincia Arabiaa, sv. 1, 1904, 11, 1905), proof.
palestinským, na severu
amaškem, na výc
cohdé dr.
Alois Muri/, toho času vne'le šia znatel
v.!lArabie
(dv
ycchom si nechali hranicí daleko otevřenou. Pet:ejské (Arabia Petrea,
dil :Edom s.v lll: částethsnologická, Vídeň 1907až
K tomu mapa Arabie Petrejské, se stanoviska
tétoHauran
„Arabii“
bibleKenath
četná Núzemi
a města 1
(jako
(52. zná
4710111)
m.3242:dneš
toponymickeho toho času nejdokonalejší, mapa spe
11í111euhaQa1D1ui1t),
Rehob (2 Sam 10,GN),Tob (tamtéž),
okolí
, „Kusejr
mra“ 1.902.83
Vídeň 907),
!
O.P Petr
(, as
Heili e l and“,r
nn.),
Sal
3') Bosra 21-22
Mach.2595),rElath (3 Král. cielní

926),
2'Esjón-(.111ber
(Em-18,17)
Them
(1.52
-,.'jcr2;>
ob
6')
5:1(Gen.25', 1Parala

Selmu/zidO(Die Haleínsel es Sinai. .Berlin 1907),
Szlclzclťanxti
j.(
Petra und
zumSinai,
k1908), S.Lagrarťzgczh
(Revue
bibliquc
1899, lnns
369),
130),Malssa(Přísl.1311'—"),Chasuorv(jer.4913-33),Neama
(job2
",) Uz o(jbpochodua lsralelitů zejm
m
e'na vyp1avo
vání Ex—Dt
Egyptad
o Pa Tran/mm
du NilGau almmm
jourdain(Petra
par le
Sinai et Petra, (Guide
Paris 1909).
11.
lestiny gmenluje(v
m
noho
míst, tato
kterápod
se nalézala
ve seine Felsheiligtíimer 1908), Čarrwlzerr (anglický
Skalnat
Viz
jména
zvláštními
hesly, jakož i jména čelných kmenů území toto
obývajících, jako byli Amalekité, Madianité, Edo
mité, Moabíte, Amorrejští, Kedaršti a j.v ., o
rých viz také více ve zvláštních heslech) Ačkoliv
A-e dle
biblické
užší
enž
je mluvy
ten, k1erý
myznamebnápojem
tím
slovem mnohem
označujeme,

zoolog, gopisuyje
svojisv.v35journal
of the
(].eogr
ociet ofcestu
London
(1910 s.tr
225 Roy.
nn.).
„Zem-dmx! der deutschen Pa á“tinaaeremm“ XXXIII
—=\
910 s. 188nn smapou pomezí egyptsko- syrského
od H. Fischera, na tu dobu se stanoviska karto
A:

grafického nejlepší.Ne1něně

poutala A--e

Prvni cestu
Evropan,
cestovatel
v jižní
A--i
svoukterý
o,psa1
byl Vlach
Ludo
znala _přecebible
také
(a slova
jižní) smyslu,
A-i, a jižníl.508)a
jmenuje
ji zemi Kuš
š'.(\ jižhstřední
t. h.) v širším
v užším slova smyslu Kuš znamená starou Ethiopíi, vricho
Barthema.
ozdějiCars
(r. 1712)
vali110di
dela
Grelaudíere,
tne následo
iebur
t. j. dnešní uhlí a kus Sudanu asi po Charium
(órz'egelbzrg,ta11šyptologischeRandglossen
str. A-i;
10). (Relsebeschrelbung nach Arablen 3. sv. 1774, 1778
Bible
zn
meny, kteří sídhli v jižní
1837, ín
U Arabien
] Seetzen
(1810),1T.R. Wellsteds
(Reisen
1842),
tt 11
10, 7ásse udávají na př. synové Chusovi: Sába
a Hevlla, a Sabatha a Regma a Sabatacha; synové den3(18.36),
J.“ o'lii, Wrede'
P. E.HBottta,
v. Wrede
Mal/zau,
s Reise inA.Hadramaut,

Regmovi: Sába a Dadan. Slovem Sába (8:th

11870).Všlezckydosavadni
paředčil
Arnaud
(journnal
jest rozuměii jihoarabský kmen Sabeů. (Sába, svn Asiatique
IV, 5, 211
apak Halév
(journal
Regmův [717333] ,jest asi variantem prvniho slova Asíatique Vl, 19, t. mn.; ulletin de la ociété de
Géogr)aphie,
6 Serrdvou
6Tome
(1873výzkumy
a13. Tome
pPo těchto
se o další
po
(187
Sába, hpodobné jako Sabatacha 'estvariantem slova kouš7clísvob. pán Ma ltzan (Reise nach Stidara
Sabat
Das alte
des AlienA7ermias.
Orientsq, Lipsko
1906,esttament'
264)1mLichtc
Sabatha bien 3), Renzo Manzoni (Eljemen 8841)a
pak znamená buď hlavní město jihoarabského Ha
ze vsech
jestčtyři
na
dramautu, nebou Ptolemea se vyskytující město S. Lalngšrd (1882)
Glaser, Nejslavnější
který odnikl
v celku
.S'tíqlůa ležící při Perském zálivu. Hadramaut jest cesty po A--i jižní: první od rijna 1882 do března

Arabie, křesťanství v Arabii
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1884, druhou od dubna 1885 do února 1886, třetí nyní 1 nápisů jihoarahských, tak že všecko to, co

odr 'i adlBB'I

ázři 1888, čtvrtou od počátku

Pentateuch a zejména „kněžský kodex vy ravuje,

1892 do 'ara 1894. Přehledy o rstudiích jižní A--re mohlo se skutečně státi, odpovídá tehdej im ča
sovým i mistnim poměrům, a není nutuno se školou

podává .Hommel vHil rechtově sbírce „Ex lo
rations in Bible Lands“ hiladeeialpha1896 a
garth. The penetration of Arabia Londýn 1905.0
—
Bílá: aAr aóie z Mfwwýl'ft/l hledím Jest po

Wellhausenovou obsah tohoto „kněžského záko
niku" )rohlašovati za pouhý výmysl dob pozděj
ších. omu--li tak, pak by bylo dáno zjevcni Boží na
zoruhodno, že již Ed. Glaser hledal dvě biblické Sinaji v jazyku arabském, psáno písmem arabským
řeky Pišon a Gihon, kterými bible blíže určuje a teprv později převedeno bylo doj azyka kana
polohu ráje, v Arabii. Prof. Homme! pak (Aulsátze nejského, který sluie nám hebrejským, poněvadž
neských prijali. (Altisraelit.
und Abhandlungen lll, Miinchen 1991, str. 326 nn.) jej Hebreové od Kanan
nalezl išon v ú 011Na l Danásir, které se Uberlief s. 277.) Otázka sraelitů, vrdoucích po prvé
ze střední Arabíe vine směrem sv. k Perskému manu : man-hu (co, vlastně
to ?) jest prý
zalivu, nedosahuje ho však, nýbrž v ísku se ztrácí. ještě zbytek arabské mluvy, poněvadž v hebrej-_

em

havila, kterou Píš0n dle

n. 2" obtéká,

št7lné
musoilotznltl
mi--hu Hebreů
(Ex 16,15
srvn. (jen.
73). by
— Zt
opoměru
k Arabům
lze
si též vysvétolihtitrůzné podobnne body, ve kterých
i nágisible
Glaserův
1155 dosvědčuje.
který se náboženství obou stýkal0. Bohužel, že památky
obtéká č.krajinu
Kuš, rovná Gichon,
se dnešnímu
adi er--Rumma, které o něco severněji tímtéž staroarabskě nejsou dosud v té míře zpracovány,
směrem k Šalt el- Arabn se vlne.
ieddek 1,
bychom se'istým.
spoustou
mohliže prodrati
po
Douhycpothes
ejmc však,
se tak vk do
to v bibli na třetím místě jmenovaná, jest dle znatkům
Hommela údoli Sirhfín v severozáp. Arabii, které zirné dobé stane. že nám bude blíže známa vzdě
se rovněž směrem k Perskému zálivu mezi Eufra lanost starých Arabův a že z ni leccos, co jest nyní
tem a údolím er-R—ummatáhne. Pr avi- li se v bibli, v biblickém studiu zahaleno neproniknutelnou rou
že Hiddekelteče „pred
rem“ , pak jesst slo škou, se nam _,objevi v novém svěvtle. Zatím víz
vem tim rozuměti krajinu aruabskou Ašur, 'ejiž
kromě pramenů
a níže [A)Od
heslem
ština
citov vchsvrchu
0. Web:/',
Arablen
vor„arab
dem
existenci č.
snaží
dokázati
la Islam (Der AlnteOrient lll, ] 1901)
serovým
115 se n.Hommel
u. m. str
277 nn.nápisem
G.en 53,
zur síidarabischen Altertumskunde í.
kde se mezzijméno
km
men diklat
severoarabskými
jmenuji též 1907 (M. V. A. G.), Grimm, Die weltgesěhilchtliche
„Aššurim“;
(=- Chadd-Dekelzúdolí
Bedeutun Arabiens vor Muhammed, Mtlnc n1904,.
palem)
řprý později
A_ssyry, kteří dáno
se z nové
A-e Hummel, rundrlss der Géographie und Geschichte
na se erbylo rece
igris přestěhovali,
řece. eka čtvrtá Perát jest í dle Hommela Eufrat. des alten Orients,1,Lagrange,
Etudes sur les
šec
ecky jmenované čtyři řeky se prý v dobách Religious Sémitíques, Paris 1903, Nie/Jen, Die alt
předhistorických spojovaly v zálivupPerském, tak arabrsche Mondreligion und die mossaische Uber
že jest hledati ráj v území prastarého města ba
lieferulnmg,Satrassb
1904, XlV,4
Nirit-271,H90.
Der sabáische
M.burg
V. A.(j.
bylonského Eridu. (Srvn. roti Hommelovým hy Gott
Arabic, kkřesťanství v Arabil. Počátek a pokroky,
othesám knihu Kó'nigwu: Fíinf neue arabísche
ťandschaftsnamen im A T. mit Exkurse liber die křesťanství v A-i nejsou pro nedostatek bezpeč-_
Paradiesesírage, Berlin 1902 Srvn. též Lagrangz, ných historických pramenů přesně známy. Staří.
„La controverse Minéo—Sabéo-Biblique“ v „Revue spisovatelé, jako Eusebius. Rufin, Sokrates. Nike

jest jistě v Arabii, jak sama bible Gen. 10, 7, tak

biblique" l
. .Zscho kke, který
v5 vyd. „Historia sacra“ z r. 1903hyespothuHom
melovu nazývá „pravdě nejpodobnější'g ve uvydání
šestém z r. 1910 ji úplně vypustil2) — Nejsa sop
kojegn
Písmo
2,6 29. od-vo
Paral.
1,19. 2s 0tím,
23)žecelou
řadu(Gen
kmenlůva rabskýc

foros, Metafrastes, Theodořet, Origenes ajemn ru,
podávají sice některé z rávy, ale nedosti jasn &
zaručené, anadto trpící onfusi, zaviněnou tím, že
spisovatelé oni nerozlišovali jasně Arabic, Indie a

Abessínie. Hojnější jsou zpráv, jež podávají spi—_
sovatelé nestoriánští a jakobit tl. Arabští histori
zdoby poislamskě) zmiňuji se sice

zuje od20_lektame, a opět od lsmaele (Gen. 2559-13), kové (vesmě

od synů Abrahamem zplozených z Kethmy (Gen.
25, 1:0,Paa.r 1 33), Hommel prohlašuje arciotce ná
roda israelského Abrahama samého z
A-e totiž — jak se všeobecně uznává—
„ko

tu ataam 0 křesťanstvr, ale jejich zprávys

nsho-

dují. Křesťanství v Arábii mělo tři hlavní střediska:

na severozápadu království Ghassan, pod vládou
říše římské, na severovýchodu Hira, pod mocí per
skou, a na jihozápadu Himjar, jemen a Najran,p
morou
národů
semitských“,
které čtyřilveliké
vlny
Semitu
postupem
doby sezevyvalily
Také Abra panstvím abesssinským. Do střední (Nedžd) a vých.
,t. j. jeho predkové s některoou z těchto vln Arabie (Oman) křesťanství,jak se zdá, nepronn.—iklo
],
kruh mrfzvz'v .rez-erm'Ara bii. Do severni Arábie
zaArábie přišli do chaldejského města Ur. Homrnel
shledává mezi tvorbou vlastních jmen bramovců
šířilo
se ale
křesťanství
beze ur
vši
již záhy zaPa
lestiny,
není otom
rčittpochyby
ých zprráv.
(:He breuů)tak
a národů
(Sabeů,
Mineů, sice po svém obrácení odešel do „Arabie“ (Gal. 117),
Kutabanů)
velikoujihoarabských
podobnost (Die
altisraeliti
ale snad jen za tím účelem, aby na poušti v samotě
sche
Úberlieferungr)6
in
inschriftlicher
Beleuchtung.
Mnichov 18975
56), že nepočítá Abrahama ani k úřadu svému se řipravoval, nikoli však, aby
é vlně („kanane jské“), ani ke třetí („ara
tam
Krista.„Arahie“
statné jestm
není jisto,
íkon
čina hlásal
oním slovem
něn.a která rpo
mejské“
), nýbrž
Abrahamovce
za přís
slu-š
níky
větve,
kter fovažuje
do nedávna
měla společná
sídla chyby, že mezi kolébkou křesťanství, Palestinou, a
pravděpodobně v krajině, kterou klínové nápisy
lbyy styky meškali
velice časté,
a žev tudíž
iseverními
hlasatelé Araby
křesťansytvíneo
působiti
blíz—
nazývají
Magan (záp.odtud
od ústí
kteří
se vystěhovali
do Eufratu),
jižní/1 - se
. Semity, kých končinách arabských. Ve Skut. ap. 2" činí se
jakým Abraham a jeho potomci až do dobytí Pale zmínka o ,Arabech přišedších dojerusalema ke slav
stiny mluvili, zdá se býti Hommelovi proto— arrab nosti Letnlc. Za krutého pronásledování v říši římské
ským;rvtep po0de ytí země zaslíbené pria'li prý a perské zajisté mnozí křesťané uchýlili se do sev.
Abrahamite od Kananejců ejich jazyk. V doř>ě,kdy

Arabic. — ll. Kř'zífamwív Char-anu a » Arabia".rev.

západní.Ghassanskovsev -záp. Arabii,vsousedstvi

lsraelité
byli vRaguela,
Egyptě, akzejména
y Mojžíšzadlel
ského kněze
do upumidian
utováni
Syrle, bylo
Vl. stol.
ddáno říši
byzantské
po pouští, byli ve stálém styku s kulturou arab sloužilo
jí vod
bojích
proti ppoeršanům
a Arabům
poda
skou, tehdy již značné vyvinutou, známou nám vládou perskou. Nabatejsko, jež skládalo se z polo
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ostrova slna'ského, pobřeží mořského & zálivu jeho syn Mundhir ibn Nu'mán padl r. 633 v boji
akabského A-llaury až k Damašku, bylo přípo s vojskem moslímským. — Křesťané hírští (zvaní
jeno k římské říši r. 105; obsahovalo četné kmeny „'lbad" :ctítelé t. j. Boha) byli dílem nestoriány,
arabské, jejichž šejchové majíce titul „tylarchů“ dílem monoťyslty; obě sekt měly vlastní Svoje bi
skupy, kostely a kláštery. ozději nabyl nestoria
sloužili
cisarům římským.
Roku 521'ež
zřídil
stinían království
arabsko—římské,
podcísařcřu
vlá ou nismus převah . Biskupové hírští připomínají se jako
knížatghassanských zahrnovalo v so &Araby v Syrii, účastníci různych sněmů konanýchvletech 1 —588.
Palestině, Foenlcll a severozápadní Arabii. Mezi Kolem r. 730 byla díecese hirská rozdělena ve tři bl
'
podporováno bylo šíření se kře skupství : akulskě kutské a biskupství „Arabů“ t. .
sanství neust ýmí sociálními a obchodními styky kmcnc Ta'labův. áiskup Jiří (686 až 724) zove se bl
se Syrií. Rufinus ([list. Eccl. 11,6) vypravu'e, že skupem Tanukhitů, Tajjaltů a Akulitů. Křesťanéhírští
ě císaře Valense (kol. 374) jakási kr lovna
bylíďrvní,
kteří užívali
l . kf'exfam-tw'
v jižníarabštiny
Arai-ii. jako
Dle řeči
zprávspisovné.
starých
arabská Mavia nebo Maovia (Mu'avijah), když byla —
válčíla s říší byzantskou, donucena byla k miru pod děje isců křesťanských sv. a oštol Bartoloměj na
podmínkou, že mnich jménem Mojžíš bude usta cest svě do lndie (t. i. do 'thlopie) hlásal evan
noven biskupem jejiho kmene. Sozomenos odává
v Arabii
Šťastně
neboli jemenu;
ve,
. století
působil
tu Pantaenus,
jenž později
nalezl he
z rávu, že již před Valensem jakýsi arabsky kníže ňelium
okum při'al křesťanství s celým kmenem svým.
(Lequíen, riens Christ. II, 851 nazývá knížete to
hoto „Zarakomem“ a klade jej do doby Konstanti
novy nebo některého z jeho synů.) Přední zásluhu"
o šíření křesťanstvr mezi severními Araby měli ne
pochybně četní poustevníci a mniši, roztroušení po
pouští syrsko-anbskě. Sv. Jeronym a Theodoret
tvrdí výslovně, že život a zázraky sv. Hilariona a
sv. Simeona Styíty měly veliký vliv na beduíny.
Působením sv. Simeona četné kmeny přijaly kře
sťanství. Cyríll !:kytopolský (v Vl. stol.) vypravuje
v životopise sv. Euthymla o obrácení celého kmene

arabského,
kolem jejich
r. 420n čelník
řestěhoval
se od
Eufratu
do jrenž
alestíny;
nazýval
se
Aspebaetos (Aspabed), jenž byl později patriarchou
jerusalemským vysvěcen na biskupa (zúčastnil se
sněmu eťesského r. 431). — Hojné nápisy nalezené
v severní Syrii jasné svědčí o křesťanském živlu
mezi ob vatelstvem syro-arabským, zvláště v l-lau
ránu ko em Bosry (Bostry, nyn. Eskl Šám). V době
Ori enově bylo tu několik biskupství; r. 244 byla
v osře konána synoda biskupů proti Beryliovi
v. t.). Sněmu nicejskěho zúčastnilo se šest bi
skupnv arabských (7.Bosry, Filadelfie,Jabnidy, So
domy, Betharmy a Dlonyslady). jakýsi Eustathíus,
„biskup Saracénů', zúčastnil se sněmu chalcedon
ského. Na druhém sněmu eťesském r. 449 byl při
tomen arabský biskup Auxilaos. jiné biskupské
sídlo arabské bylo na ostrově jotabe poblíž zálivu
akabskěho; biskup jotabský jménem Anastasius
byl na sněmu jerusalemském r. 536. Mnozí z těchto
biskupů byli nepochybně přívrženci arianismu,
enž byl podporován knížaty ghassanskýmí. —
ll. Křulamttí v Hiře a .rewravýc/mdní Araóií.
ra ové uscdlí v okolí města Híry (nedaleko po
zdějšího města Kufy na Eufratu) v Mesopotamíi hyli
v područí říše perské. Křesťanství šířilo se do Me
sopotamie, a tudíž i “do končin Araby usedl'ch
jistě 'iž kolem polovice 11.století, a činilo tu zvl ště
ve [ . a V. století značně pokroky. Král hirský
Nu'mán 1.(390—418), jenž dle některých zpráv sám
stal se křesťanem, byl velikým příznivcem svých
křesťanských poddaných, jichž očet vlivem sv. Si

meonahírš
Stělíty
vzrostl.
ozdější
však vlád
cové
podznačně
nátlakem
perských
panovníků
stali
se krutými r následovatelí křesťanů. Král Mundhir
ibn lmru'u -(5ais 505—554pronásledoval sice kře
sťany, ale manželka jeho jménem l-lind z rodu
králu gliassanskýcll byla horlivou křesťankou a za
ložila v lře klášter a kostel.
n její Amr ibn
Mundhir 554—569) byl rovněž křesťanem. jeho
nástupce
u'mán ibn Qabus zprvu pronásledoval
křesťany, později
však
polmut 'sa a jejich
stálosti
bezúhonnosti
p ijal
křesťanství,
příkladu
jehoa
následovali mnozí z “eho poddaných. Jeho nástupce
Mundhir ibn Mund ir podporoval pohanství na
úkor křesťanství. Po něm vládl Nu"mán ibn Mundhir
(580—595), jenž kolem r. 594 přijal křesťanství.

breÁskě
sv. Bartolomějem
tu zanechané.
Zd se, evangelium
že i na Himjarity
(Homertty) vztahovala
se
buď přímo nebo nepřímo činnos apoštolův Ahessí
nie, Aedesla a Frumentla. Asi r. 356 císař Konstantin
vy ravil ke dvoru krále him arskěho poselství,
v jehož čele byl arianský biskup Theofil. Výmluv
nosti Theofilově podařilo se nakloniti krále kře
sťanům, tak že jím vystavěl třl kostely (v Dhataru,
v A enu a v Hormuzu u zálivu perského). Dle
Filostorgia král sám stal se křesťanem. Ale, jak se
zdá, křesťanství nedosáhlo tehdáž značnějšího vlivu ;
as oň dochovavší se památk' ze W. a V. století
sv dčí o tom, že v Himjarsku převládalo i dále

pohanství a židovství. První stopy církevní orga
nisace v jižní Arabií v skytují se v době císaře
Anastasia (491—518 .

an Diakrlnomenos (Mig/le,

. .kteří
LXXXVl,
že tehdáž
Himja
rité,
prý od213
dobyvypravuje,
rálovny Sábské
přiznávali
se k židovství, přijali křesťanství; prvním jejich
biskupem stal se Silvanns. Ibn lschaq (z. 768), ží
votopísec Mohammedův, vypravu'e, že prvním hla
satelem křesťanství v jemenu
yl chudý syrský
zedník jménem Fenníon, jenž se soudruhem svým Sa-'
lichem byl zajat arabskou karavanon a prodán vzne
šeněmu kterémus Najranítovi. edním zprvních obrá
cenců byl 'akýsi Abdallah ibn'l' amir, jenž pokračoval
v hlásání řest'anství v Najranu, Rozvoji křesťanství

v jižní
Arabii kteří
hylina měli
překážku
tu
usazení,
velikýlidé
vliv.v hojném
Na popočtu
átku
Vl. stol. podrobil kral abessinský Kalíb (u řeckých
historiků Elcsbaan zvaný)
imjar a _lcmcn pod
vrchní svou v ádu. Tou dohou byl králem himjar-'
ským rodilý íd jusut Dhu Nuwas, jsa vasalem
krále abessinského. Ten, vzepřev se r. 523 nad-'
vládě abessinské, krutě pronáxlcdoval křesťany;
ve městě Najranu, jež bylo hlavním sídlem kře
sťanů, způsobil hrozné krveprolití, v němž zah '
nulo 427 kněží, jáhnů mnichů a jeptišek a asi4
laiků. Kral Kalíb vysíal vojsko na ztrestání onoho
činu, Dhu Nuwas byl poražen a zabit, zbořené
kostely byly znovu zbudovány a noví biskupové
a kněží dosazeni; králem himjarským ustanoven“
vojevůdce abessinský Esímephaeus. Později zmocnil“
se vlády Abramos nebo Abraha, křesťan abessin
ský, jenž však posléze uznal nad sebou svrchova—_
nost vládce abessinského. Za jeho vlády křesťan
ství v jižní Arabií vzkvétalo, zvláště působením
sv. Gregentia (v. t.). Abramos chtěl odvrátili Araby
od návštěv pohanského chrámu Kaaby v ekce,
jehož ochr ncem byl kmen Korejšovcův, í vystavěl
velikolepý chrám v Sanaa a nařídil, aby tam ko
naly se pouti. Když chrám ten od pohanských
Arabů byl zničen, Ahralia vtrhl do Hidžázu, aby
zbořil Kaabu, ale byl poražen a zemřel brzy po tom._
Po něm následovali synové 'eho jaksúm a Masrúq'.'
Roku 568 perské vojsko vtrh 0 do jemenu a Omanu
a učinilo konec křesťanské dynastii. Peršané dosa
dili za krále hlmjarskěho potomka dřívějšího krá

Arabissus —-arabština

iovského rodu himjarského. Po něm následovali
na trůně náčelníci perského vojska. Zničení kře
sťanské dynastie na jihu, rivalita říše byzantské
a perské na severu a vznik islamu učinily kře
sťanství v Arabii konec. Ale nestalo se tak nahle.
Chrám, jejž Abramos vystavěl v Sanaa, kveti ještě
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byl Pentateuch vydán tiskem v tetraglottním vy
dání Pentateuchu v Cařihradě 1546 potom v poiy
gioílě [ e ja ové a v poiygioltě Waitonově. Genesi
a Exodus de rukoopisu knihovny v Leidenu vyd.
P. de Laaagarde (Lipssko 186
867), isaiáše uveř. Paulus

dic rkpsu oxfordského (jcna 1790—1791), z:omllíy
zom y
v
době Mohammedové.
Křesťané
dlouho
ajoeia R. Schriíter. jiny
odporovalí
islamu; teprve
Omar najranštíá
druhý nástupce
Mohammedův, donutil je k odpadu; ti však, kteří překlad Pentateuchu zhotovil ve Xiii. stol. nějaky
id mauretá|.ský dle textu massoretského, misty
tak učiniti nechtěli, byli vypovězeni, iusidiili se
:: Kufě a Hiře.
obé Mohammedové bylo ho' ně otrocky; překlad tento má nevelikou cenu exege
křesťanů, také v Hidžásu, kolébce islamu.
liv tickou a kritickou; pubiikovaai jej dle jediného
rukopisu leidenského Erpenius 1622 („Arabs Erpe
křesťanství
se ubásníkův
předislamských
středně pois jeví
amských
arabských,i abezpro
rovněž nii“). Od neznámých překladatelů pocházejí: kniha
i u Mohammeda (viz
majjovcův a
Josue,
části 3.
a 4.k nK.rái
pořízen Enéjr.;—
ym Židem
7.Damašku
v Xi.(překlad
stol. at2čás
Abba—ovcu požívalid křesvťanér—
av říši mohamedanské

to otištěno
v poiyglottěk
parlžské
a potom
dosti křesťanů,zv1áié
veliké sv odšy.VkatoAiíků.Roku
bii však 1840
udrželo
se \k'še
ív pol.
londýnské.
Část re idau
z X. stol.,
zho
málo
Propa
ganda založila v Arabii apoštolskou prrtuaetek
toveného Židem Jafetem gen-Heli, uveřejnil abbé
svěřilaji kapucínum. Missionaři. usadili se v Džiddě,
Bargěs
(Pař.
1861).
7.
překladdu
ssamaritánsk
khé
přeložil
Pentateuch
Abu
Said
v.x
—Xiil.
stol.,
přístavním mest poblíž Mekky,. ale vzhledem
tohoto Agřekiadu
uveřejněny
bylyv toliko Exodusa
některé
kh ii
fanatismu
obyvatelstva
a malému
počtu
nuceni přesídliti
se do
Adenu (v.
t..P)vPéřících části;
r Kuenen
vydai Genesi(185l),
hásati odtud víru ve vnitrozemí arabském dosud
(1854),
sy ve
rskéXiV
hospřekladu
se nezdařiiy. Srvn. Wright, Earl Christianity in Leviticus
byly asi ve
Xiil. Ze
nebo
oki.: nihapřeloženy
Soudců,
Arabia (Lond. 1855), Well/mmm, řuden u. Christen
knihy
job, ottišt.
polyglpknihy
pař
in Arabien, Nó'ldzke, Geschichteder Perser und Ruth,
a iond.;
.deKrál.,
La Paral.,
arde vydai
nově vpřekla
Araber zur Zeit der Sassanidten (leyden 1879), Job (Goltinky 187))), žalmy (v.yd 1585 a 1610, toto
Car/nm de Penam/, Histoir
tre des Ařabes avant
oselani vydáni pu iikovai znovu P. de lagarde
Mohammet (Pař. 1847), Duc/zeme, Les églises sé pos
) přel.nějakým
.parées (2 vyd. t. 1905), aun-ani v The cath. ency 1876).Z řeckého (Septuagint
knězem alexandrijským proroci gromé Daniela),
clop ,666— 674.
otišt.vpoiyg1.loud.;
dále
Tobi š,
judith, 2Esther
Arabíssus (Arabissen. dioec., jarpůsl, někd. Přísl.
Pseň pís
sin, kn.
Moudr.,
Sirach,
knihy
biskupství v Armenii, podřízené metro oii meliten
Makkab.,ažalmů,
zžalmypořízený
(otišt. v na
poiy
i iond..)
jiný
překlad
zavii.ia éař.
syrské
recense
Septuaginty, vy.d Giustiniani (Geneva 1516)a
nyní,Gumr,
hisk. tilSuclries,uvádí biskupy z et381—692
arabská filosofie. Kd ž islam v V11. století briei Sionita spolu s Viktorcm Sciaiakem a(Řím
6 1 založen, _jevíii Arabov
prve činnost věde 1614). ještě jiného překladu žalmů z řeckého užf
ou tim zpuss,obem že vykráetřaiíkriticky koran a
vají řečtí
'%bdaiiahcpu
'ibn-1706,
'El
články víry v něm obsažené. Brzy vašk nábožen Fadi
asi vemeichité;
Xli. sto lpořídil
tis kemjej vyd.

skýmiaispory
přinutceknibyli
bohovědu
pěstovati'\
dogmatkícy. Odm
akailimů nauku
Mohammedovu
slovně vykládajicíchtaodštěpiii se mutazaiové, kteří
si vedli volné, racionalisticky. Směrem filosofickým
očaii se Arabové hráli v V111.5toleti, priznavše
ilosofii Aristotelovu od syrských monofysitských
křesťanů, kteří ji rozuměii ve smyslu novoplaton

v Padově1709 a bl.). ro katolickév křesfauy vý
chodní pořízeny byly řeklady _S/z Vulgasty;oře

kioadytakové vydai igropadanda 1671(

it
minikáni1876—121878
mosuišií 1875— -9018
878 (4 3svaz. )_, ljcsuňhejruišlí
klady Navi/:o zdkorm.E1vanzgeliabyla prý) přeložena
již před Mohammedem; z dochovaných rukopisů

jest jisto, že již v V111.a 1x. stol. byl arabské
ském.
Sami
jali se nnvoplato
spisy Aroiitotelovy
překládati
a překlady evangelií dosti rozšířeny. Přek ady evan—
vykládali,
a názorů
ských 7voina
se 7.l)a
vovali. Snahou kaiifů kvetiy ve středním věku
částí NZ
pořízeny
byly jednak
školy v Bagdadé a Cordové. Než filosofie odchy gelií
při'm0 i zostatních
textu řeckého,
jednak
ze syrsk
šitty,
lovaia se ve mnohých věcech od koranu; proto jednak z překladu koptického; nékterí překladatelé
přihlíželi zároveň 'ak k ře ladu řec., tak i yr a
filosofovév obrazích
arabští bud'
tvrdili,
že koran
pra\dy,
roto
zahalené,
aby jenblsahuje
kopt.
Tis
kern
mvyid
n
VZ
v
ímé
1591
(,
.t'irabssy
Ro
pati mohl, že tedy: ilosofu připadá úkol je techto
nus “), v Letde
nu 1616
či 'io.m Erponíia),
závojů zbaviti, anebo že co v náboženství jest vpoiyglottép
ař.1,645
v pol(péiond.1657,
pravdivo neho uepravdivo, ve filosofii jest neprav
1071,
v
Aiepu
1706,
n\i'
|'lLondýué
1820
a
j.
Srvn.
8,2 82- 83, 13
39 ?ýěura,
divo aneb pravdivo Z té příčiny považovali muta Sed/ridak, Uvod do
mz .25 6—259.
kaiiimové .arabs<é aristoteiiky za kacíře; než byli Úvod oPismas
arabští biudaři (Arabici), biudaři v Arabiive
také přinuceni články koranu dokazovati rozumem
a nauky aristoteliků vyvraceti také rozumem. A tak
:
»
iii.
stol.,
kteří
učili,
že
tělo
jest
podstatou
lidské
muid še um
mfrá (pro
oežč též
na
vznikla filosofie:
oiu,siam která byla také osobnosti, žes
m stíkou obohacena. uZk
aaroistoteiiků arabských vy zýváni b ii „Thneltops chité“) a že při vzřišeni těla
ni ají Ai-Kindi (v. t.), Aifarabi (v. t.), Aviccenna
imrtváo
uše
opět
ob
ivne.
Ori
encs
povolán
byv
,."
t.), Abu
oes sto
(v. it.),kvetla
2 mystiků
Algazel
(v. Bekr
t.). Až(vdLk),Averro
do konce Xii.
a. ]. šinou tyto biskupůe
bludar na sněm do osry, obrátil vět

aristoteiska; potom byla orthodoxním islamem
mp0

arabské nápisy víz čl. arabština.

arabské sestry zovou se sestry kongregace po

tlačena. rabský
aristotelismus
měl
značný
středověkou
filosofií
křesťanskou
(viz
či. viiiv
stona
na mnohých
místech
,' MalésARůžence,
ii, a taképůsobící
v jerusaiemě.
(Hez'mbuc/m,
teles). Srvrt. čl. araleMm Dlz'ny [Utra/12311301)—svátnélho
:ke', karlin-t, Děj. filosofie 11 —121.
arabštin
u. KonřrežC/mrgklcrúlíěa)
6.4)
arabské překlady Písma sv. [. Překlad Smrť/:o Orden
A. jcst jedním
zákona. Přímo 2 h e b r ej š ti n y řelqžil Z Saadja
adias) Haggaon (Gaon)89
id z Fajjúmu, z jazyků semitských, jejichž charakteristické ználmky
kou
[) klade
' souhláse
ohi ás
ami, kteráv
celé téžišté pojmu, ' slovem
vy—
ediatei talmudské školy v Solře. Z překladu jeho

arabština
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jádřeného, do jeho kostry souhláskové, kdežto
samohlásky přispívají jen k bližšímu určení, k mo
difikaci pojmu; při vyslovování se uplatňuje tento
poměr tim,že se samohlásky přizpůsobují indivi
duelním víastnostem souhlásek s nimi spojených.

Wien 1811
str. 275
nn.). Poklad
tentlo
anglický
námořní
důstojník
W. R. Wei
Iteserozmnožit,
dt Ch. ].
Cruttenden (r.
), dolf v. Wredc (r. 1843).

Všecky t to pokusy však nemohly sebrati více než
assi 15 n pisu, z nichž jen něktterés svým rozsahem
aobsahem mělyv ětíš význam. Teprve roku 1843
faranc.lékárník, přestrojený za bcduina, Tomáš josef
odstínech.
c) Ve veliké většině slov tkvi vý Arnaud, který první z Evropanů ohledal metropoli
nam ve třech souhl ás kách ke kerým se staré říše sabejské, Marib, zahájil novou bohatou

b) Ve své hláskové soustavě převládají

nice, sykav

hrdel

a zu ni c e v rozmanitých

často připojuji přípony a předpon k bližšímu
určeni významu slova; teprv novější jazyky spo
juji
genitivconstruuctus“)ta
s předcházejícím kjej
ridícím
„tstatis
kt'tzce
žes eslovem
epova
žuji obě slova za jeden celek. d) jazyky semitské
neznají slov složených. c) Tvary slovesné vyslo

epoc
ocuh pro nápisy 'ihoarabske'. Na konci
1869
podnikl Fran ouz josef Halévy, přestrojerný za.
domorodého ida, cestu, která mu vynesla více

než půl isice novýchn

is v.

langer nalezl

roku 1882 též několik nápisů, zaplatil však svoji
odvahu ž votem. (OZ/a Weber, Forschungsreisen in
vují jen objektivni
dokonám neb nedokonáni Siíd- Arab--e.n Liipssko 1.907 Der aite Orient, roč. 8.
4.) Největších zásluh však získal si na ten čas
děje, nikoli však subjektivní
ohled na minulost,
přítomnost neb budoucnost, teprv novější jazyky vetomto směru dr. Eduard Glaser na svých cestách
semitské tvoři si znenáhla tvary k vyslovení těchto
podnikanřch
od r. 1882 1894.
„,a/Mr, Eduard
Glascrs
orschungsreisen
in (Otto
Slidarabien.
Lipsko
subjektivních časův. f) Za to jevi jazyky semitské
.
alte Orient 10, 2.)
otva že byl znám
bohatství tvarů pro vysloveni mzných úkonů: tvary
činné, trpné, intensivni, příčinné, reflexivní, vzá vhlavrlt)ích rysech obsah nápisů, již začalo se tě
jemné atd.
) Slovosled byl v dobách starých žiti z něho pro vědu biblickou. Stručný přehled
o tom v jakém poměru jso u výsledky badání
U)

přesně stano
oven; teprveppozdějis
epropracoval
ktětši
svobodě.
Věty se puvodně
'eduoduše
ghoarabských
po
dáv
drsdorferke studiu
0. S.Bbiblickému,
„Bibel un
!( sobě řadily; teprve v nově šich dobác vznikají památek
siídarabische Altertumsforschung“ (v „ibB
blische
periody.
(Viz H. Sprachen
Reuben/for,
Zur Charakteroistik
1910 Dritte Folge;
der
semitischen
v Actes
u
1“ Zeitíragen“, Miinst
3. t
zyky severoarabské začaly býti
.:
des
il, str.
1—9. Leiden
t1896.)—
(loměr sice literárně pěstěny později než jihoarabské, roz
a-y kOrient.
arm/ním
jazyk:/m.)
A. patří
spolu ll.
s aramej
šttnou a kananejštinouke skupinějazyků západo-v iy se však mnohem rychl'ei a přineslv mnohem
semitských proti jazyku ývchodosemitskému, více ovoce. V dobách perských a římskych užívaly

kterym mluvili a psali Babyloňané a Assyrove. sice státy arabské, které se tehdy utvořily,_jazyka
(Ha ml, Aufsátze und Abhandlungen !. [Mnichov aramejského, brzy vsak začali arabští pastýři zvěč
18921,mstr.92—123) Spolu s habeštínou tvoří arab ňovvatl svá jména nápisy na skalách, při kterých
neužívali již více pisma aramejského, nýbrž písma
vypůjčeného od Arabů jižních. Nápisy tyto nalé
záme od Damašku až po (:|-' elu v severním Hi
džázu,a to ve třech typech: safatenském, lihjan—

ština skupinu jazyků jihosemitských proti jazykům
severosemitským (arameštině) a středosemitským
(kananejšiině) Ačkoliv raby přinesla z pouště do
kulturních zemi teprv posledni, čtvrtá vlna (prvá
vlna
přinesla
ana
nejce“,
třetí „baabylonskéSemity“,
mejce), přece vynikádruhá
jazyk jejich
nad ostatní jazyky semitské tím,že si zachoval pů
vodní veliké b01atství rozmanitých odstínův hrdel
nic a sykavek, akož ipůvodni plnost samohlásek.
,
ž i neobyčejným bohatstvím tvarů sio
vesných
seeblížsemitské
nejvice jazyky
k původnímu
jazyku,
ně
žse všecky
postupem
dobyz vy
vinuly a kteerýmmožno nazvati jazykem rasemt l'í
sky
—lil. (Rudě/mí.) jazyk arabský ze rozděliti
na dvě skupiny nářečí: na skupinu severoarab
skou, zvanou prostě arabskou, a jihoarabskou.
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Littmann
skémathamudenském.
(D. H. Mii/ler,
89,EĚigrŠtphilscitle
Zur Entzifferuug der Safainschrilteg.
Lipsk0190

Týž, Zur EntzifferungMder Thamudenischen
ln
schrifren.Beríin190—1...V
A. G.) 'loto pismo

však se dlouho neudrželo; bylof v)liačeno písmem
aramejsk' m. Dosud byly nalezeny čtyři nápisy
zdo"paypam
ed iMuhammadem
pocházející,
'az kem
arabským,psané
málo pís—
se
odchylnur'icirnlsokamozd ši o jazyka28spisovného. jsou

npis, poc ázejici z roku'š.

Kr.

nale

A) ižní Arabové vyvinuli se v kultuře dříve než j.-v.
zoený na hrob
Mar'alqaisa Ephemeris
vo en-Nemara
maš "králezLír/sůarrki,
der
Ara mé severni; již několik století před Kristem
ruhý na
vypůjčili si abecedu od Kanane'cův apřizpůsobili ji nordsemítischen uĚpijlgraphiik ll,
lelzen
Zabadě
.u A eppa
a pochází der
z r. 512
neb
U!
7po v Kr.
iSar/rau,
Monatsberichte
Berliner
knám
vyjádření
bohatších
svých
hl
sek.
jazyk
jejich
se
zachovaiv edvou nářečích: sabej tině a Akademie 1881,10.Febr., aZeitschriít der deutschen
minejštině. Oba diaie
ekty jsou nám známyzčet morgenlándischcn Gesellschaft. 2. D. M. G. 36%"
_nýcha někdy dosti dlouhých nápisů, kte ré však
ji7
zně od napsaný
Damašukr.(Z.DDMpo
MG.
3_.Třetí,
Kr., nalezen v iiaanlu,
jest
mozno
jen
s
velikými
obtížemi
pozoruhodno, že všeck tyto
ná isy přeložiti.
od nejs'ar Šest
ich nápis nalezl Littmann. Ačkoliv jsou tyto literární
až po Vl. století po r. jeví tyž stupeň jazyko památky severních Arabů zdoby před Muham

vého vývoje, důkaz to,že nejsou psány v měni medem
rnsporě,Hidžázu
přece stála
jižtehd) du
národní
poesie
vém nářečí, nýbrž v jazyku spisovné již ústáleném. ve
středním
a v celém
na vysokém

(Návod
ke studiu
těchtonápisů
podávámnmíchov
stuupni
vývoje, všichnihbásníci
této, dialekty
ačkoliv
ský
professor
F. Ham
Siidarabisehe
Chresto byli
příslušníky
různých menů,došy
různými
mathie. Mnichov 1893. Tato chrestomathie obsahuje mluvících, užívali jednoho společného jazyka,

též podrobnou bibliografii,

vztahujícíse na ná jevil neohyčee'ně bohatý výběr tvarův a v _ořim
pisy jihoarabské od roku 1774—1892. Orla Weber skladby dos hl vrcholu vývoje všech semitských
podává
pokračování
bibliografie odAltertums
r. 1893až jazyků. Zásoba slov tohoto jazyka “est velice bo
vdtlc:
„Studientéto
zur siidarabischen
hatá, poněvadž se stále rozmno ovaala novým
kunde. Berlin. í
A. (J. 90.7) Prvni nápis
slvvy branýnti z různýclt nářečí. jazyk tento untěll
sabejské, které dostal se do Evropy, objevil dr. J dobře vysloviti nejjemnější city lásky),a ctižádosti;
.Seetzen roku 1810 „Himjarische lnschrítten von Arabové v něm viděli vždy svůj ideál. (Viz T/r
offer und Mankat in der Gegc nd von jerím in NJ./debt,Das klassischc Arabisch und die arabischcm
jemenr“ ve „Fundgruben des gOrients“ ll. Band Dialekte. Beitrag zur semit. Sprachwissenschaft

arabština
Strassburg
1904,blstžr.1—4.)
Z nářečí,
dialektůkterým
různých
kmenů jest námb
známo jen
se
mluvilo v Mekce. lNářezčítoto bylo tottíž oloženo
za základ jazyka, ve kterém napsána b a nejdů
ležitější
náboženská
kniha
arabská
—
or'án
(viz
t. h.), at t,ak že přizpůsobeno bylo spisovněmu
azyku tehdejších národních písní. (le. Nil/ien,
lGeschichte des Qoranns, Góttinge n 1860) Qor'ánem
byl pak a_zyk arabský tak rozšířen, jako snad
zadn? jiny jazvk; stalt se společnýmjazykem spi
isovným
kteří přijah
ž seprov vecky
národechnárody,
nearabských,
lslamislam,a
vyzná
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Rusy vydali chresíomathii arabskou G1rga: a ».
kann v Petrohradě. 3. vyd. 1900. Slovník arabsko
ruský vyšel v Kazani r. 18812 éra Cír-gamů.)
W.Wr—i ht, An Arabic reading zbook. London 1870.

P.
L. variisque
laik/m S.notis.
j., Chresíomllaíhsia
cum
Iexico
Berrytí
.arabica
Max Grú

mrr, Arabische Chresto.math|e l. ll. Praha 1903.
1905. óarin-b'rockelmarm viz svrcch.u — [V. Dějiny
[flora/ary araóste' lze rozděliti na dvě eriod
]. První perioda samostatné tv'orby sáh až
století XlV., ll. perioda počínající tímto věkem,

ne rodukuje celkem nic novéhoaaspokojuje

se

nakínápodobováuím
starších eriodu
vzorů, jednak
pře
kládán
děl evropských.
samostatné
vajících,
národní
vědoomi,jazvka
kterés pvi'edío je
k utvořeníprobudilo
samostatného
národního
ného, držela a udržela se a. částečně ještěs dosond tvorby lze rozzděllti na dvě doby, jejichž mezník

na poli vědeckém. Psalo se pak \esmés „klassl
ckou arabštinou“, t. 1. v podstatě starým jazykem
národních písní se zásobou slov přizpůsobených
daným poměruů Z pomůcek ke studiu tohoto ja

z ka buďtež uvedeny: a) Mluvnice:

[)

tvoři pád Omajovcú (r. 730)aanastoupení Abbá
sovců na trůn. doby „gahílijje“ (_nevědonmsti,
pohanství, před Muhammeuem) pocházejí jen plody
arabské poesie. Ne
ejsttaršm
nejcennějším kvě

llakítt“ (t.j. zavěšené,
arpafíť Arabísche Grammatik. Fůnfte Autíage tem jest_ sbírka sedmi „_mu'aá
pro svoji
cenudovšvýšenér
tyto prýbyty
přizla
ve
soutěži
ly všeobecného uznání,
bearbeitet von August Mtíller. Halle 1887. ířelo rejné

tem vyšiíy na hedvábnou látku azzavěšen vnná
práce
e. . mru--l-Kais,
Wright v Londýně'r. 1874 in. a otp tW. Rober/Jon do této sbírky jsoup
1896—1898]
2 Zuhair
Tarafa, a3.7.
_,Híírith,
Lebíd,
'An l_4.oAm)/rs
amistiblnkulthnm,
o Háritha a5.'Anta
ary
Grammaire arabc á l' usa ,e des eleves de l'école 6.
a 8tam se klaattcšquslavní básníci Nůbiraa
speciale des langues orientales vivantes.
ar vakš
M !: baron Silvertrz dz: My. 3. ed. revue par L.
F. AAArnoldem
lakůt, Vydány
v Lipskubyly
1850),A
m(Dies(Septem
leben Mo'
Mo'aall
Mar/lrízl, Paris 1904.— Důležité poznámky k této .šA'ů.
mluvnici podává Hein/zr v „Beitráge zur arabi íakat, Tex
Berlin 1"1),přelo ženy do němčiny
schen Sprachkunde“ (Bericht iiber die Verban Filippem xWo/fm (Mo“allakat, die sieben Preis
dlungen der kgl. sáchsischen Gesellschaft der edichte der Arabcr, Rottweil 1857) a [nádor/em

žena do1880.
jazyka
d.E obstaral
Uricazcllm.
Brusel
Pre frlancouzskéhoo
ddo
azyka oadngL
W. rodní svatyni Ka'aby. Sedm básníků, je'ích
Smil/t a M. 7. de Goeje Cambridge

Wissenschaften zu Leipzig 13..íí)

Mortimer

„Hamase“), a vylož eny No'ldzkm („Fttnt
lakát, íjberselzt und erk árt . Wien 1899. dl)
K tmto „cenou poctěn'm " básním druží se"
,',dívnny“ šesti nejslavnčj ich básníků Vl. s_toletí,
1891,Tom. ll 89
ber/zima, Fundamenta lin vydane Ahlwardtem (The Diwans of the six an
guae arabicae Viennae 1822. Herrm. Z::lmkke, ln
cient Arabic
Pneís
Tharafa,
stitutioncs fundamentales linguae arabicae Vindo Zuheír,
Alqama
and Ennablgha,Antara,
ímruulqais .nLo don
1870),
honae 1869. 741ra.rl. .,S'rdldčtk A1-Kltábu, mluvnice a sbírka básni, zvaná „Hamás “:( Statečnost),
arabského jazyka. V Prazel
. . .S'azi',n: Ara
bische Grammatik. Sechste Aufla e neu bearbeitet uspořádaná Abu Temmamem (z %05), vydaná Freg
tařem (Hamassae
carmina
cum Tebrisll (z.
110 ).
integrís edídit,
indicibusinstruxit,
versione
von Karl Brockelmann. Berlin . .
)
ov scroliis
et commentarís illustravit, 2 vol.
nnac 1828 až
ní
lrzytag, Lexicon arabicó—latinum.
1847), metricky do němčiny přeloženná F. Rttcker
lV.
1830—18371.|Příručni
vydáni
téhož
mrn(Haaasa oder die attesten arabischen Volks
slovníku íHalis
v šlo tamtéž
r. 837.1 Edw ard
WIUÍGIIL
Lan,: Ma dul-Kamoos („olceán“ Firusabadiův), an ltieder.
2.T Stuttgart 1846). Nejznamenitější
arabic-english Lexicon derived from the best and básník křesťanský z doby tétOj ctstAdí ibn
the most copious eastern sources comprising a
Poětes arabe's
chrětiens.
Beirutl (sBrvn.Chair/zo,
90.n.) Na rozhraní
pohanství
a' islamu
very large collection of words and significations Said
omitted in the Kamoos, with supplements to its stojí LBebíd (Der Diwan des Lebi.d Nach einer
abridged and detective explanations, ample gram Handschrift zum ersten Male herausgcgcbcn von
ien
matical and critical comments, and exxamples in jusuf Dija--ad- din aí-Chalidi
rose and verse
Part 1 5 London 1863—1874. :: [(r-tmel \; „Sitzungsberichíeder phil.-hist. Klasse
art 6—8 and Supplement 1877—1893. Od písmene der kais. Akademie der Wissenschaíten“, 98 nd
K jest kniha neúplná; pokračování nelze očeká 2 Heít. Wien 1881. Nové vydání z pozůstalaosti
dr. A. Hubera upravil C. Brockelmann a vyda
vati.
Dozáv,Sílgglément
aux dictionnaires
arabes. v Lcídcnu 1891ve dvou dílech), Al-A ša a básnířka
2.
tomR. Leyde
l
. Wahrmuud,
Handwórter

Sloper Howell, A Grammar of the Classical Arabic

Language.
Allahaba d arabe
1880— 8m_Be
. uth Tom.erl.
Š..,J Grammaire
eyrou

Alchansa

(Le

dal -asKhná, edité pa_r

der deutschen
und Teil
ncuarabischenl
Sprache. Chetkho. Be routh 1895). První periodu uzavírají“
l.buch
Neuarabischdeutscher
1, .
ll Deutchneuarabischer Tell Giessen 11870—187.
>. básníci, kteri žili sice již v době,kdy islam se
. anier, Deutsch—arabisches Handwórterbuch. šířil, kteří však s_aminedali se jeho směrem unésti,
Heidelberg 1902.Vocabulaire arabe-f-rancaís ál' usage zůstáva' íce věrni mvšlení a cítění básníků pohan
dcs étudiantes par un pere missionaire de la Cie ských Ísou to zvláště: 'Umaar ibn Abi Rabi' (jeho
divím vydal Pavel Schwarz v Lipsku 1902—1909)
de jesus
ed. 6. Beyrouth
1899.eSB!/ots.
Diction
z 728. Jeho divam vlydal částečně
naire
francaise-arabe.
2 par
2. ěd.j., Be
eyrouth a Ferazdak
1 .
restomathic: Chere
estomathieausara R. Boucher v ařiži 1870, pakj. Hell v Mnichově
bischen Prosaschriftstellern m Anschluss an Socin's
a 1901). Předměty, které
o básně opevaji,
Arab. Grammatik, herausge eben vonndr.
nin jsou jmenov1tě víno, lov, hra,ls ska namnoze ve
lice smyslná, omsta, smělé, dobrodružné skutky
now
v. Flscherde
1909.
hrestom'lathie Arabe. ]]
Par 2.Auíl
7. Srlvertre
bufy,Pari51829
bueduinů, žalozpěvy enad
lpříbuzných
a pod.;
se ztrátou
i příslovi
mudrosíovně.
Dercuáaurg
:! 7. Spb—0,2
Chrestomathie
de
l'Arabe litteral.2.ed
Paris 1892. élémentaíre
7:11.Bollig, ádná zdtěchtosbásni netvoří zaokrouhleného, orga
Brevis chrestomathia arabica.- Roma 1881. (Pro nického celku. Poetická cena tkví jen v jednotli
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básní jest tak zv. erluutert von M. Horten. Míinster 1906. Al-liarabl,
které se \yvinul_o des arab. Philosophen Leben u. Schrlften von Mo
neb třl drjambů,
rrretra, celkem 15. ritz Steinschneidezr,Petrohrad 1869 , Ibn Tufail
(. 11
Al-Ra ali (5.11.111
svoboditel ord
bluduv“,
yyšla
francouzskyo
l:)reyta,
arabischen
Verskunst,
1830.Darstellung
Ucber Poetikderu. Poesie
der Araber
von blera
de autobiografie,
Meeynnard v Paříž
1877
„Tah alfut al- falr'r
Wzlhelm Airlwuldf. Goth a 1856. Beitráge zur Kcnnt sifa“ (: Vyvráceni filosofů), Kahnýr
vra 1884. Srvn.
nis der Poesie der alten Araber. Von T/l. Nďldete. „Die Wiedersprííche der Philosophie nach al Gaz
Hannover 1
.Geyer, Altarabische Dijamben.
záli und ihr Ausgleich durchNlbn o d\ \'on 7'. 7.
Lcipzi u. New-York 1908.)— 2Teprve počát
Baer.(v.
Strassburg
1894
). Sina,djiné
vynviklA
v-i
cenna
t.) (vlastně
lbn
:. 1037.
Viz Carra
kem _vády Abbásovců začíná se duch Qor unu a de
při n m literatura náboženská a právnická, na kte de Vaux, Avicennc [Lc grandes philosophesl. Paris
r,Seele eine phi
rou tuto jen poukazujeme, uplatňovati též \; poesii. 1902. Das Buch der Genesun
Z básníků této dob kterým z vellkě částl právem losophlsche Encyklop lldie |lišvicer ' '. Deutsche
přísluší titul básni u „dvorních“, buďte ž jmeno Ausgabe, libersetzt u. erklárt \. M Horten. Llpsko
1907. Do latiny přeložil spisy Avicennovy Dominik
váni: geniální, avlšoak
Abu
Nur
vsá
; mramě
opěvuje zchátralý
i poohlaavni
výstřed
vostech. Nejstarší forma těchto
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sad ,t. j. rým0\_anáprosa, ze
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a Ave
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s(v t.() stně lbn Benátky
.9118
jeho,
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r.1898v
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mPhilosophie u. Thheo
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r. 12926 ry car
mo logie von Averroes. Herausgegeben von MJ
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Mutanabblv Kahýře
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Mnichov 1859. Do němčiny přelož. tamtéž 1875.
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Wahidiiů.
r. Die
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1861, Abů
Fir a(..edíditF
967. \iz
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hýře 1891, Al-Ham adůnt (původce nových druhů mena philosophiae Arabum, edidit, latine \'erttt
ic griechischen
básnických, zvaných „makámút“, :. 1 7. Básn4304 “Aug. Schmólders. Bonnnae 1836.
Philosophen in der arabisclrerr Ueberlieferung. Von
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o \ v
Beirutč
1 dány
,jinešejkemk
mkaa“my
(:be sedy) vydán
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Die Boer.
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loso hieMílller,
in lslam
vonn1873.
T. ]. de
Stuttgart
hraděr r. de
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11" vvdání
Vydal
Silvester
v aařiižHarírí
1282;(z.druhé
Die herausgegeben
hilosophie dervon
Araber
im X. Jahrhundert
n.
Reinaud aj. Derenbour atamtéž 1847—1853.Žpra Ch
Fr. Dieterici.
1858—1879)
coval Friedr. Rúckert, ie Verwandlungen des Abu Teprve arabské překlady Aristotelovy seznámily
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Ve Španělsku skládal ele ie seyillský kalif Al
lala že
filosonfiearabská
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filosofie
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. 1160,
ý troubadour),|_ lbn nucen opatřiti si znalost arabštiny.
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hlnafta lbnHamdits
Čh (z.aljv
Sicr'
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nikalbásniklbn
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St:/lack,
Poesi und Kurrs
rAraher in Spanien und Si
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jlněho
národa
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zilienl, Stuttgart 18773rVedle této poesie vznikla a Al'l-řako
(>. 945)
popsal
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Arabský
vyvinovala se bohatá zábavná prosa, ze které jest (vydal D. H. Můller. Leiden |884—1891).Země
jmenovativliteratuře světové známou „Tisica 'edna pisný slovnik arabského zeměpisce el- Bek ri (z.
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raze říži 1876 a 1877. Dále \ynikli A1-Beruni (z. 1048)
unoc“
Kottrby
dr.yařeklad
rkos jemuž
předeslal r."'1906\
překlad„ Ara
bian society in the middle ages z péra an llckěho (v id. Sachau ve 2 svazcích !
87. An
arabist
sy E. W. Lanc, vydánír uzná a vu cpo—
preklad
Londlyně
). ldr isli
učení o tomto plodu literat. „Alfulaila ua--laila“ viz (2.
kol. r.vyšel
1154) vAbu'l
eda r.(z.1879—88
1331. Geographic
v úvodě ke jmenovanému překladu) a román

oAntarOvi,

d' Aboulféda
ed. Reirdraudet
Mac Guckin
Slane.
ž1840. Novév
od Schiera
vyšlo vdeDrážďa
líčící dobrodružný život beduina Př

básnika Antary (vydán v Beirutč v 10 svazcích,
v Kalrýře 1869 o 32 svazcích, přeložen částečně
do jazyka angl. Hamiltonem [Londý n 18201 a
francouzského Dcvicem [Pařiž 1878 a 18981. Styk

nech 1846.
Překlad doja
_zyka
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[Pařrž
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a 1Ěgřízen
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řeckou,
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er--Rašidem (786 809) a zvláště
—833). Středisky těchto snah

zavdal
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podporovaným
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nyme, vydal týž v Gottingách
Ad Dim
aškr,
al-Uardi ali.
v.
(z. 774), arun Své cesty
popsali
lbnOmar
Džu ibn;rl(koe
1290)
Ab Mamúnem anlb Batúta(z. 1377.) Viz|:,Wiístenfeld,Die th
byly Bagdád a teartur dcr Erdbeschrccibung
den Arahern

Cordova.
a) Fri/q.ráfipěsktilli:
ibn lsclrak
ZeitschriftBibliotheca
fůr vergleiclrende
hErdkunde
l. 1842,
873), Al-K
di (z.l(1850.Honein
Viz „-AlKindi
g_e \ eGoeje,
geographomm
arabicorum.
nannf „der Philosoph doer Araber“. Ein Vorbild Lugduni Bat. 1870—1894.'lýž, Selection from Arabic
seiner Zeit u. seines Volkes. Von Čr. Fli'r el. Lip
Geo lrlaphicai moyn
Literature.
Lleeevel,7Gěo
trolog, grap
-ůge, Leiden
Brusel1907.
1852—
—

sko 1857.Srv. Ota Lal/t, Al-Kindi als

Morgenllandiíctge
Forschungen,
1875vědecké
str. 261 3.
Z Šlitr/aim!buďtežnl-lischam
uvedeni: Mohammed
ibn
Ala-F
i(z.
950, vlastni Llpsko
zakladatel
lsch
(z.834)
Wa
filosofiev Orriaentč.Al--Farabi'sphilos. Abhandlun en. kidi a(z.823), At-labari
(z. 923. Annalesaluctore
Herausgegeben v. Friedrich Dieterici.Leiden190.
, quos ediderunt
.
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. N'ol
Německý překlad vyšel r. 1892.A1Farabis Ab
l.u.gd Bat.1879—1901.No\'ě fišlěno v Ka

hand:lung der Musterstaat.

herausgegeben \on

F. Dictcrici. Leiden 1895, přel. do něm 1900.

hýře. autorovy
Všeobecněčást.
dějiny
od stvoření
světa
až pě)
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přeložil
do něm.
Nolde

rabi, Das Buch der Ringsteine.. (i.bersetzt und Leyden) 1879, A1-Mas udi (z. 956, Les prairics

arabština

d' or. Texte et traduction par C. Barbier de Me

nartl et Pave
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tický článek o dějinách arabské literatury prof. dr.
Dvoř
ořkd do Ottova Slovníku Naduu |, 570n
—
V. Pin—ma,
kterým se ještě před hedžrouu Arabů psalo,

A1-lspahan?
(žil v annalium
druhé polovici
století ox.,
Hamzae
lspahanensis
libri X. ed
tt slulo „kufickým“, podle města v provincii lrílk
wald Pctropoli- Lipsiac 1844. 1848), Abulfcoda Arabi, zvaného Kufa, jež se považovalo za kolébku
tohoto monumentálního, čtverhranného písma, ho
(z
1331.
Annales
muksillemici
a
rabice
et
latine
opera díciho se zejména pro nápisy. Podobá se velice
et studiísj. ]. Reis
Adler. Hainiae
starému syrskému písmu „Estrangelo", což potvr
1789—1794.
historia Anteíslamica
ed.23 zuje náhled, že se z něho vyvinulo. Záhy však,
O.
Flcischcr.Abulfedale
Lipsiae 1881),ibn
al-Athir (z.l
Chronicon. quod perfectissimum (el-Kamil) inscri2
obecných,
ujala dle
se kursiva,
zvaná „n v ' listinách
hi", která
se vyvinula
náhledu
bitur. . .
Tornbeerg, 14 svazku, Leiden 1851 zejména"
až1876. Bulak 1290), lbn Challika 11 z. 1282.
des langues semitiques p. 353)
Vitae illustrium virorum Ed. F. Wiis.tenfc1 Goet Renanovae(Histoire
z písma nápisů „sinajských (Lenormant, Inca—i
tingae 1835—50. Jiná vydáni vyšla v Bulaku 1275 Ilan: .rinailiquz: v journal asiatique, leden 185).
1.299 00 jazyka angl. přel. Mac Guckin de Slané.
V Alžíru a Marokku užívá se písma („ mami. kého“2'
Paříž--Londýn 1843—711),Al- Makrlzl (z. 1441; al Abece
které JeStto„neschi“
a tam
změněn
oměly poněkud
ůvodně tu
jenze
značky
sou
Chitat Quatreměre.
vyd. v Bulaku
1270éry
moh., Vše
přeložil
do hláskové, ačkoliv hl sek bylo 28, tak že některé
franc.
Paříž
837—1.845)
cky tuto
písmenznačky
těch byly
polylomyií.Teprve
pozdě'i tvar
na
vyjmenované
rozeznávaci
a 'ulml možněn
dáním
dějinl kronlkáreánredčll pragikiatícgtým
inab l-'iggr zlezen
prookaždou souhlásku zvláštní. Souhlásky se ve

Évějtové dějinyj vyšly v 7 svazcích vKBulaku 1866. starých dobách nepsaly vůbec, nyní se označují tří
k těmtolBl'
dějinám
franc.ý samohlásky ('a i u) pod neb nad souliláskou v kni
přeložzilluvu
M. „Mikaddama“
eSlane. Paříž
12—68 do
Arahsk
originál předmluvy vydán osledně v Belrutě 1900.) hách obsahu náboženského a pak tu, kde by mohla

Viz kDievGeschlchtsschrei
er der Araber und
ihre vznviknoutí„pochybnost,
am .rtudia ar dáš/iny
„Malaga,
zvláště
jak jest pra
slovo
vokalisovati.
Wer
F, Mířím/dd. Góttitlngcn1882.
CCUJ'J'ÍII
de Pkacrava! Essai sur l'líisloire des Arahes avant bióltrtu jest dalekosáhlý. Hlubší studium jazyků,
l'lslamlsme, Paris 1902 A! . v. Kremer, Kultur v nich originál bible S. 2. (hebr. a aramejštlna)
b 1 napsán, est možno jen za pomoci, kterou po
geschichte
des Orients
. .
Wien
18 —
877.ha sytujcp arab tina. Vniknouti do ducha jaz
4,1I/alllrmal1l'au
s úspěchem
se obiralí:
Al-K
azyků se
rismi, Tha bít ibn Korra(z. 901), Sinan ihbn mitských, zjistiti výslovnost hlásek hebrejštiny dnes
Thabit(z. 942).—Vastronomlivyníkll:Al- Far již mrtvé, vystishn outl význam některých hebrej

hani (lX.věk, Omar 1n Roste (kol.903),A
slovíčekurčití
v bibli
jen neb
se
Battani (z. 29),A u'l- Uaf & al Busdžanni(z. ských
vyskytujících,
polo Lednou
u biblických
mistzřídka
pomoci

poznámeekvvapr menech arabských se nacházejících,
997. -Viz
Histoire
de l'astronomieem
moyen.'l e, Dalambrqb
Paris
19,
H. Suter,
Die Mah au nalézti jména biblických měst v dnešních arabských
tiker un Astronomen der Araber. L.ipssko 1900. n,ázvech poznat: ducha poesie hebre s,ké který má
tolik analogii s poesii arabskou,vy etřovati, zda
—-5. Ve
cčdylc'l'ařJác'
písmem pěstili85
a)7)na Ervýchodě:
lbnls
hak, lbn Masauaihi
(z.85
asi, apokud historiografie biblická se podobá historio
uúkoly, které ukládají
zvláště pak již svrchu jmenovaný Avicenna (KitAb grafii arabskéa atd., tof
biblistovi věnovati náležitou péči studiu arabského
al-kanun tit- tibb, Búlak 1294 éry m.1), b) na západě: jazyka Totéž jest říci o studiu arabských překladů
Abulsim (z. kolem
r.10|0),1 nWafíd
Sa
chmKiaSibnrnMa
n(z.
v. Viz al
F. bible (viz t h.), jakož i o studiu některýhc o
Wai/cnfr'M, Geschichte der arablschen Arzte u. krytů, k jichž orozuměni nemálo přisplvá jetich
text arabský
est konečně všeobecně známo, že
Naturforscher,
1840, Lucien
stoire
de la Góttingen
Médicine arabe,
Paris Leclerc,
1876. —Hi. život Iičen' v bibli namnoze se zrcadlí v životě
V oboru óda/dky psal lbn a1- Baítar z. 1248, Arabů dne nich, žijících v Syrii a Arabii. Kdo chce
voboru mineralogie Otarid, o alchimiipsali
ztřeba
autopsie
tentoeživot
sttulovaii,
jestnáš
nezbytně
naučltls —jaako
učinil tomu
slavný
znatel
Chalidz iban himie
asld au
a Džablr
ibn Hajjan
(kol.
776).
moyen- lige.
par M. Ber
tholet.VTomalil. L'alchimie arabe.
Praris 1893
tohoto
sprelát
prol. dr.kte
Musil
skému, života,
a
ono
omu nářečí,
erým —jazyku
se nes arab
v
které krajině mluví. -- Vll.(Ndřzlía'alnkd) Ačkoliv
7.
Dle
náhledu
vynikajících
arabistů
(Brockelmgnn,
de Goeje a Nóldeke nelze dosud podatíd
a Arabové při veliké geografické rozloze svých by
dlištzachovali si jeden jediný jazyk spisovný, přece
lvchdějin
arabské
literatury
a
bude
kktomu
třeba je tě práce více než jednoho století, než se nemohli zabrániti, aby jazyk mluvený se neroztříštíl
nám stanou přístupnými nejdůležilější památky star na různá náře i, která roztřidujeme dnes na pět
šího písemnictví arabského. Zat'tim vlz: Hammer hlavnich skupin, ato: ]. na skupinu nářečí polo
l'urgxrall, Literaturgeschichte der Araber (zasta
arabského; 2. na skupsinu nářečí Mesopo
ralé dnes již dilo), Arbuthnot/1. Arabic Authors, ostrova
tamie; 3. na skupinun nářečí Syri;e 4. na skupinu
a manual of Arabian History nlld l iterature, London
nářečíFžypta,
skupinu
severozá
Afrik
vláštnia5.ráznajevi
nářečínářečí
arabské,
kterymadní
se
1890, Brazkzlmmm
Ll mluv na ostrově Maltě; eto směsice arabštiny
teratur.
2 sv., VýmarGeschichte
1898 Berder arablschen
1,902 Brat/zel
manu, Geschichte der arabis chreln Literatur (Dic s prvkyro mánskými, zejménaitalskými. —Biblistu
za nná nejvrce nářečí syrské, k němuž l7.e dopo
Líteraturen des Ostens in Finzeldarstelllungen Vl, 2, ruiti následující pomůcky: Dr. Ad. Walzrmrmd,
Lipsko 1901). A. Raumgařhešl
etheraturen
Westasíens History
Freibururg11901,setr.
99 na., Praktisches
Handbuch
der
neuarabischen
Sprache,
I'Íuard-Loyd
o arabic Literature, London
Gicssccln 1898.
[Valu/Cili,
Sprachliches
aus den
Zeit
1
,
Pissi, Letteratura araba, Milano 1903, R. lagern der syrischen WLíste. ZDMG. Xll, 69—194
Nfilm/Ion, A literary Histor of the Arabs, London C l'y'í'íedm' Proverbes et dlctions de la provlnce
ie arabische
Literatur
eurj den.'Slem.rrllnztra'erM
l-ran
1902
Gearg Graf,
Die
christlich-arablschertLiteratur bis zurgfránkischen
Zeit, Freiburgí B. 1905. Hojnou bibliografii viz
(.lmanu-Sotmaač mluvnici n. u. a str. 1
— U nás napsal velice instruktivní a kri
...

.05

deS

.Lie den 1883. Izrael/. Arabic pigocverbs

and
ggroverbial
phrases,
Or chlep,
our—nn,
Étudejourn.
sur leAmer.
language
Mitt. Sem. or. Spr. lV, 202—221111111! Sadz'an,
Spríchwórter und Redensarten aus dem Libanon,
tamtéž 8, 48--.76 M. Hartmann, Arabíscher Sprach
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Aracaju — Aram
_,

Ara
Mr. se členem Hacharádáh LXX Xa
fůhrer, Leipzig und Wien. ?. Ota—tru),Contes de
Damas,Ley1den1.8g7 G. Daíman, Palástíníscher Di gučáůa,dtábořiště lsraelitů mezí horou Šefer & Ma

van, Leíz

1.901 Emu: Littmann, Neuarabische celothem; poloha místa toho neznáma.

Aradíus 03135! 'Hgaóog),praotec jedné větve
Volkspoeszie.
1902. Emu:
Littmann,
Modern
arabic
tales,v Belrlín
1.Ley
n 1905.
. Lo'lrr,
Der
vulgarabische Dílalekt von jerusalem. Giessen 1905. rodu Chanaanova (Gen. 1015,l. Par. 1m), jež obý
ad 2..
Speer H H. and Na: mia! Ít Haddad, Manual of Pa vala město Arad (v.
lestinean Arabic, jeeerusalm 1.939 Leonhard Bauer,

Aradan,v. Arados,
Aradiiis v. Arad 2.
Arafa
Rafa a Rafa

Das Palástínísche Arabíschm,Leipzig 1910. Pomůcky
Aragon Petr, 0. S. Aug., u. v Salamance, prof,
ke studiu jiných dialektů Egidv
Hracěelmann, na univ. tamtéž, z. 1595, závažn' moralista (proba
Grundriss der vergleichen en Gsrammatik der semi bílísta), ..rp „Commentaria in .
'
omae de
v Brasil
tíschen Sprachen,o Berlín
1 ííí v církevní
. 2
. provincii fide, spe et caritate“ (Salamanka 1584), ,.Com
mmen
taria.ím
2. s.
omaae de iustitia et iure" (Ben.
pobřeží
Atlantského
'ížně od ústí řeky gříF
Fcran
ísco;
dekrétem oceánu,
kongr. 585, 1608, Lyon 1596) Í/urltl, Nomencl.1113,353,.
onsístorní z 9. pros. 1909 povýšeno bylo papežem
TheolKonstancie
moralis“, v. Trinttářl.
ragoníe
Piem X. na biskupství. (A:/a S. Sedia, 1910, 290). Lez/nutná!,

Araceus (Aracaeus, hbr. “i:-131.5 LXX &"Agmx
10'7,
anoěovětve
sefža Fl..\ia
k.(Ant
na
zátog),
jedné
rodu Chanaanova
(Gen.
zýv
vásIE:-aut? 5).
kmen jeho, sídlil,
Arké (71923, u Pňolnoěmeža
(V. 15, 21) sluje město
to 51mm, u líniia (
18, 74. Arca, v nápisech

assyrských Arqaa, v dokumentech Tell el-'Amarn
ských quuata. Nyní
Ar á asi 2 hodiny se
verně od Tripole, nedaleko po řeží, při scvčrním
konci pohoří libanonského
Ara Coell (oltář nebeský), vlastně S. María in
A. C., římská trojlodní basilika na Kapitolu; první
historická zmínka o kostelu vyskytá sev . stol. ,
nyn. stavba chrámová pocházr ze Xll. stol. jméno
obdržel kostel vzhledem k tradici, že císař
Au ustus otázav se síbyllského orakula v Tiburu

Aragonlus cardlnalls v. Roselli

Arach -|_ ,“ 'Ouíl (ien.1010, jedno ze čtyř měst
Nimrodových, bab. Uruk (Arku), nyní Varka na le
vém břehu
Eufratu mezi
Babele
em a zálivem Eper
ským.
Erchuejští
(Iuýr.
'Arkevájě'l)vl.
Esdi.
40, kteří uvádějí se mezi těmi, jež Asenafar (v. t.)

z východních
krajinměs
usadil4v Samaří, pocházeli ne
pohcybně
z území
Arachtel Cacclaturo, theolog a míssionář, „.

v Erzerumu v Armenií, s. \ Benátkách 1740; jako
jinoch 151etý přišel do ima a studoval s výbor
ným pros
v kolleji
ností
a \:sěchem
eností svou
získalPropagandy
sob veliké Výmluv
vážností
v Cařihradě lV Eenát ch; .rp. „Summa universalís

theologiae spectnativae, dogmatícae, posítívae et
moralis“ (Řím 1726). Hurlzr,Nomencl.lV3,1032.

zřclř na oblozze zjev ozářeněho oltáře, na němž
Arachitský,
nazývá, se1610,1751',
Chusaj, přítel
rádce
Davidaa(2 taiKrál.
1 Para .27
33),
spatřil pannu neobyčejné krásy s děťátkem v náruči. krále
Při tom prý uslyšel hlas: „Haec ara fílíí Dei est", protože pocházel z města Archí (v. t.).

načež ostavil oltář s nážísem„ „Ara primogeniti
Arajžšel (Arata,
'Aoaz io,—7.
A
VardapJuby.tCharhajáh,
: Tabrízu,LXX
1644kollektor
Dei“. (viz
kosteleA
chov1882,
se starobylý
Ma ckatholíka etčmiadzínstkěho Filipa, z.1669, .r) dějiny
donny
Met/zad,C.
Vlll,
vyobr.obraz
Mall/on,
soudobé 7. let 60.. 66 , v nichž líčí pronásledo
Život P.„Santo
Marie II,62
velice uctívaná
soška
Bam), vosakristii
jsoutpak
ufreska
Pínturi vání arménské církve perským šachem Abbasema
chíova (v kapli sv. Blernarda), náhrobky od Dona
násilné Břenesení patriarchálního sídla do lspa
tella, Sansovina & j.

hammw
a 7mutis em vyšly v Amsterodamu 1669, v Etémí
Aradl. 1343 'Anáó jedno z královských měst
Araklelowlcz Řehloř S. j., „. 1732,vstoupil do
1749,
rof. Rusi,
filosofie
Lublině,
po
odebral
se blo Bílé
kdežv stal
se stu
isté má Ulgdobyltércd
sg); nanatomto
jihur To:/;; šstva
chananejských,
]osuem
L(jžasm 12";
mcl A-u b lvaupoušf judská (Soudc. l'“); totéž dijníí7nprefektem; později působil jako missionár
v Halíčl, z. 1798; :) „Propositiones selectae ex
město
mín
nol,jest
nepochybně
ve
4
Mojž
“',
kde
mluví se 0
i v A--u, jeenž učinil na lsraelské universa philosophía adnotatíoníbus illustratae“
vítčzzný útek, ale brzy potom byl od nich poražen. (Přemyšl 1768), „De mundi systemate díssertatío
cosmologíca, in qua de Copernicaní systematis
Aradsjižně
llebr0nu.
Později
vNyní
A--uTell
sídlob
ua; odGar/Lg
Series—454
uvádíbylo
bi cum philosophia, sacrl sque praesertím lítterls con-„
skupa Štěpánasr. 518, nyní bisk. tít (Araden. dioec.) gruentía quaestío díscutítur“ (1768)
— 2. Aradus, Arados, " “')-\\) *Agaóog,
v nápi
Aram, DD)) Aramité, Aramští, Aramejci, pře
sech klínových „Arvada“, město ve Foenicíi, se
kládáno
řeckém i ).“úooi,_ěVulgatouSyri.1
„Aram“ vzonačuje
zemi i lid země Aramu. Hebr.
Hra
verně od Trlpole na malém ostrově poblíž pobřeží, nice Aramu byly asi od Tauru severně až k arabské
nyní Ruád.
tomuto To,rtosa
městu na artús).
obřežíb le poušti na jihu, od řeky Chaboras na \ýchooadě
město
Antai\apláoli
ara
s(nyní
k Líbanu

a Amaanu

na západě.

N_á|e_žely tedý

Gen.Aradlus).
lt')Is pocházelrizAradští 7.pokoleníolusse
Chanaanova
(v.
Sidon k Aramu Mesopotamíe, Syrie. pohraniční místa se
verni :: východní Palestiny a veliká část Skalné
skýmí chválí se jakoclvýborní námořsnícía \ E127"
jako výborní bejomící ve službách Tyrských. Ří Arabíe. Na severu zabíral kraje u adeše na
mané, uzavřevše se Zídy spojenství a doporučujíce

je
národům
jiné.tomto
také list
do
Ar okolním
y (1 Mach.
15žaposlalll .mimo
má na
místě

.“Aradon
V. l-u biskupy
15byÍov
později
bískušpství;
Šeries
434). uvádí
z let 381—
- od Cam,
0 5'

—<

na Orontu
au Karkemiše
lid Hítt
títů; ujejíž
východnmíhoí
břehu
Eufratu
pak byla říše
Míttanl,
líd

zvláštní semíts
jazyk, nkesemitský.
Aramu
ja
zykem
kým. Podle Vbible
jest mluvil
Aram lid
říčten
Semítům. Dle Gen 1022
023-23byl Aram synem

ema a

otcem Uze,Hu1a,Getera a Mase (Maš se zove \ klí
válek křížových (od Xll. stol.) bylo lat. biskupství nových nápisech Arabia petraea). Dle Gen. 222“
v Antaradu,
jenž bylzbylo,
posledlním
jež kře
sťanům
v Palestině
ale tomistem,
b 10 roku
129|_ jest uveden jiný Aram, syn Kamuela, syna Nacho
rova; starší bratři Kamuelovi se tu pak zovou Uz
boy;to potom
byloV. an
ntalradskě
bis upství pouze a 8112.Významjména Aram není znám (ram—
titulárním
(až doX
sot
1).
_ vy

Aram —- aramaismy v Plsmě sv.
sokš').abylonsku
Ass. psalibylo
Aramu,
Arumu i Arimu
(Armá_).
více aramejských
kmenů
při
Eufratu a Tigridu; vedli obchod aneb byli kočov
niky. Lid, který jest v dopisech Tell-A-marnských
nazýván Achlaame (XlV. t0.i př. Kr.) byl asi již
aramejský, neboť jest za Tiglatpilesaral. řeč o ara
mejských Achlame. Původními kraji kočovných
Aramejcův
nejsspiše
Odtud
se mezi
snad
stěhovali již byla
v XV
toetl
eti Arabic.
př Kr. ale
teprve
stol. X1. & IX. zakládali po stěhován ena sever
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Aram Djšš' 'Aoáu,jméno osobní. ].pátý syn
Semův, 0prat-Šotelc
národů ob' vajících zemi aramskou

(Gen.
iarP hebr.
l") viz “článek pře_dešlý)t—
2.
kníže edomský,
ec
Aminadabůvl,
jeden z praotců
Mat. |s. Kristových—(Ruth041—9,
naz va se am.
4. dle hebru textu Gen. 22" syn amuelův („Ka
muel otec Arama“, Vulg. má „Camuel, ater S

roru m“); A. bylp raotcem pozdější v tve Ara
mejských (v. článekppředešl ý). — 5. Třetí syn jera

zovaii
se naříše,
seven
1. pádu llittitůvF(ígo
li 750)
Aramesjci
samostatné
a po
z Kiru (Vulg. Cyrene), dle 4 Kr 916? a Am ]" měli
se dostati do Kiru do vyhnanství. Toto Kir bylo
by při elamské hranici vjižní Babylonii. Zde u pro
roka Amose není asi řeči o pravém stěhování z pů
vodních sídel, nebot jmenuje vedle toho i stěhování
l_sraele z Egypta. Slovo Aramejec mělo snad někdy
i avýznam
nynějšíhokočujícím
,.beduina“,
kočovníka,
a tak
ván i Abraham
Aramejcem.
Pozdější

meelúv (l Par. 2219;v textu massoretském 1? N
— 6. syn Somcrův : pokolení Ascr (] Par. 734).
Arama, hebr. se členem “;)—JU: opevněné město
v území kmene Nettali (jos.193“), nyní El--Ráme,

zares
asi \jsypolovici vzdálenosti mezi Akko a jez. gene
aram yaísmy v Písmě sv. lsraeiité byli ve styku

s mnohými národy. Styk se sousedními Aramejci
Židé vjmenovali
Armája"neb
Armi
pohany
jako
Novém zákon
'E/uqvc;
nebo
č-Mxm';vůbec,
proto byl čily zvláště za Šalomouna v dobách válek
změnili křesťané v oněch aramejských krajích své
amáškem
s Babylonem.
\, babylonském
vy
byl atento
vliv ještěmmocnější,
araamej
pojmenování a zvali se Aramítjá, avšak o čaase hnanství
zavládlo a zobecnělo pojmenováni křesťanu 233910, ština mohla tu snáze vnikatl do hebrejštiny, a to
či .Jí-gol, zkrácen é z Aoaúgzol, kterým se pak jme
do jazyka
lidového,
tdo spisovné
řeči.
dhoybyc
měli
bohatoutaklitleraturu
hebrejskou
novali v syrském Surá' é. — ll. Starý zákon jme řžk
z oněch století, mohli bychom dle ní stopovati vliv
nuje několik různych
aramejskýlch
krajův:
Aram
Naharajim
jest Aram
Dvojřnči,část
Meso
ota aramejštiny a jiných cizich azykův na hebrejštinu;
mie ležící po obou stranách středního toku Eu ratu.
k bycchom též mohli z většího neb menšího očtu
K tomuto Aram naharaJim nelze čitati vlastní Assyrii cizích, aramejských slov a tvarů seznávati, k yasi
ten neb onen spis b ] složen. V knihách Starého
a(otom
Babylonii;
Egypťanum
to Soudcův,
bylo altarin,
Nahrima
viz: Sedmaek,
Kniha
str. 7i).
Saype zákona jsou arama smy arame ské tvary v he
brejském znění, neb tvary sice he rejské, ale utvo
to stotožlňuje
s Mitanni
Toto Aram Nahara
řenévdle
tvarů;
to jsouslova,
aramaismy
jzcest
snad v nkterých
mistlechPentateuchu
(Gen. 1m mlu
nickaramejských
ou-li tu
aramejská
aneb
UI

9,
uvedeno jménem Pad
dan- 7Aram.Pladdán, sfeddán, značí vjaz. s rském a
arabském jho, plochu polní, která může byti párem
volů
za
den
zorána.
Assyrsk
ké padánu
pole
neb zahradu; Oseášovo 12'2 „pole
Aramu“značí
jest snad

_mají-li hebrejská oslova význam slov aramejských,

jsou to aramaismylexxikáini; sy ntaktické pak

jsou a- ,jevi—li se vliv cizí, totiž aramejský, ve
vazbě. azyk jeden přebírá tim více tvarův a slov
od sousedního, čím bližší mu jest. jazyk se těmi
překlademBPaddan
—
m-Zoba
B-et Rehobram.
(Rohob)rbyla
místa (Soba)
v ho cizími prvky zdánlivě obohacuje, přípravu e se
rách Hauranu. V Zoba byl král Hadadezer, syn však zároveň o svou ryzost a čistotu, a kles; tak

Rehobův (2 Kř.83cm;viz i 2Kr. 10ti3); obé jest však
vedl jazyka
vliv aramejštiny
hebrejštiny
v 1 Far. 106nahra/eno jménem Ara - a ar ajlm — jako
lidov'o.ěh časem k zhániku
ebrejských
bibli

Aram- Maaka neb Maaka (Maacha leželo jižněji ckých knihách jsou pro_kritmthvelmi důležity. Do
kázati tam pravé a- y jest však dosti nesnadno.
(i Genezaretu
Par. líJ'i) při --»
Her-mro,nuneb
vých o ( 'ezer
&
m-Damašku
ui. Merom
„Syria Při společnych kořenech a kmenech mohla býti
Damasci“) leželo řřtezi 7oba a Maaka. V amašku některá stará slova v obojím jazyku stejného tvaru,
povstala silná říše Aramejcův. Damašek poslal dle a nebyla tedy z jednoho do druhého přejata. Také
'.ZKrtiupomoc Hadadezerovi; když byl týž Davidem se mohlo státi, že onen společný vyr z v jedné
poražen, stal se i Damašek Davidovi poplatným. řeči na čas zanikl, a pak teprve z druhého jazyka
Král Rezon se však vvmanil z toho za alamouna sem přešel, tak mohlo tomu býti na )ř. u slovesa
(3 Kr 1123
'.u') Králové Damašku bojovalj pak často
atá, přsijíti,které jest aramejštině, arabštině a ethiop
s lsraelem, jako Benhadad, a stali se i pány Sa štině
polečn'm
hebrejšt mě jest
však pouze
eut. v332“1auujer.
391;ztoho
nelze
marie, sami však podlehli Tíglatpilesarovi assyr vbásn ickem
skému (745—727), který učinil konec všem samo hned nabýti přesvědčení, že je to slovo nové anebo
statným menším říšlm aramejským. Aram
rnejcci se
aramalsmus. Slova, jež přejala hebrejština již záhy
:
arameštintya
jež
pak
v
hebre
štiné
zdomácněla,
nelze
či
ati
am
('ako
naše
omin,
kříž,
libra,
pak
rozšířili
pzokSyrii
_
a
Mlesogotamii
a
ovládli
tyto
krajesvýmjaz.
tuře Aramejců
student a pod. nelze ítati k latinismům). U jinýc
neníoňmnoho
zrytámo.
Byli pohany;
as
přednějšim
bohem
jejichb ]hlavním
Hadad neb
neb slov aramejských, která se v hebrejském jen zřldkla

Adu, i Dadu neb Dadda, jehož stotožňuji l s Ram

naskytajoi,
nelzea-y.
hned říci,yn
že ebyla
hebrejštině
cizí,
manem neb Rimmonnem, b em vzuduch & po &
že jsouto
nacházíme
ve všech
biblických knihách. Zachariáš, l.lačjest z doby po
\ětří.
v Damašku
na mnohých
místechV Aleppu,
Syrie měl
svatyně aa místa
úcty. jitllšýachzdější, a-ů nemá. To však není hned důkazem
harranský může by i čítán k božstvům aramejským; většího stáří knihy, neboť i v pozdějších dobách
dovedli psáti ryzím jazykem, kd ž napodobili staré
též
bl, Rckabel,
Lxlcralura:
Dr. A/óamaš, Rešef,Dieohnxramácrar(Der vzory, a tak mohly povstati | v do é po babylonském
alle Orient, 1902, Hef 3) jim/m V. Pržli'
Me, Dě zajeti spisy, proste a-ův. — jis tými a-y jšouvtvaary
jiny starověkých národů východních, l., Dr. Frant.
aramejské, jako PQŠŠ v Žalm. (hbr.) 1395,aramejská
Vaněk,1910
Dlěojinyr
starověkých
národů Huga,
orientálních
hled,
79—81), Wilnáer
Auszug(pře
aus
d. vorderasiat. Geschichte,1905,rSt/trader-Zimmem, slova jako “D : syn na místě jj, hebr. slova ve
Die Keillnschr. u. das aite Testament', 1902. sa:.
zvláštním aramejském tvaru, nevyskytují-ii se (aSpoň
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aramejština

ne v tom významu) ve spisech před vyhnanstvim.
V lexikálnim ohledu jeví se, jak praví Kautzsch, vlilv
arame'štíny na bibl. hebrejštinu slabším, než se mi
nilo. V Pentateuchu shledává se pouze 18 jistých
lexikálních a-ů (l3 v knize Kněžské), v knize Soudcu

ouzejediné slovo | 'n'l'l, u lsaláše pouze 12,ujer.9.

mejsky (\'uln roda
ata: syrský).
A. však řeči
Chaldejců
(Kasdim),
jihoba ylonského,
nebyla.
jero
nym a lbn Ezra stotožnili jazyk
haldeů z 14
s aramejštinou 24, a proto se aramejština dlouho
nazývala v západních knihách „chaldejštinou“.
V syrských knihách ji nazývali starosyrštinou, a
dávali pak Nestoriánům název „Chalde'cův“. V No
vém zákoně jest a. nazývána ihebrej tinou, v tal—
azykem „profánním“ na rozdíl od ja
z ka „svaté to“, kter'm míněna arcif hebrejština.—

'Dokazujl však a-y, že byla kniha sepsána v době
vyhnanství neb po vyhnanství? Aramaismusvmuže
býti silným a vážným důvodem pozdějšího puvodu:
avšak dlužno také uznali, že slovo to může bytí
přidanou vysvětlivkou, že tam mohlo býti OplSO ll Nejstaršími pam ikami západní aramejštiny
.vačem vloženo na místě staršího slova; a tu nelze jsou nápisy na kamenech, nalezené v severní
z něho soudili o stáři celé knihy. Nejvíce a-ú jest Syrii. Hadadílv nápis z Vlll. století př. Kr. a “iné
v knihách Ester, Paral., Kazateli, Esdráši. — A-y nápis ', nalezené v Zenžirli, nyní chovány v Šer
.jsou i v Novém zákoně. jsou tam arame'ská slova lině. iné nápisy z V. stol. nalezeny v Kappadocii,
(hebrejská), též některá recká slova mají význam v Teíma v Arabii, u Sakkara v Egyptě (z r. 482),
Assuanu, pak v Karpentras ve rancií (asi z téže
příslušných slov aramejských; také časté užívám vdoby).
— A. biblická se zachovala v literárních
předložek, prostý intimtív, opakování slov a_ D'
slovek a j. jsou a-y. — Lílerafura: Aramalsmy jsou památkách biblických. Ve Starém zákoně jsou ara—
mejštinou
biblickou psány: jer. 10“ (jediný verš,
uváděn v úvodech do knih Starého Zákonaa prl
vysvětlivka),
část knihy Esdrášovy 47—61“a 7'2-2'3,
jednotlivých knihách. Knuta—cil, Die Aramaismen
Allen Testament. l. Lexikalíscher Teil. 190_2. a část Daniele 2'—725.jednotlivých slov jos. 1535a
143 a jinde netřeba uvádčti. Esdrášovy části by
Dalmall, Die Worte jesu, 1898. Některé výrazy vlz bylo
príčísti
době
perské; o aramejštině Daníelově
též: Sedláček. Aramejština N. Z. v „Lasop. katol.
duch.“ 1899, 273 nn. Schultze. Grammatik der ara se mínění různí. K aramejštině biblické lze čítali
málschen Mullersprache jesn, 1899. Kam.—mh,Gram také jednotlivá aramejská slova v Novém zákoně,
jako rabbi, talitha kumi, ettata, kefa, eloi eloi lamma
matik des Biblisch-Aramálschen.
.Stk.
aramc štlna, aramejský jazyk, jest čítán „spolu sahaktaní a j. — Roku 1904 bylo nalezeno jedenáct
s assyrštínou a jazyky kananejskými k s_everrnsku neporušených větších papyru na ostrově Elefan
pině jazyků semitských. V jazycích kanane ských tině u Assuanu v Egyptě, jež obsahu'í asi 240 řádků,
saných aramejštinou, která se s bi lickou aramej
“est i hebrejština. Dle Gen. 31, 47 by se zd Io, že
tinou shoduje. Listy ty obsahují záležitosti sou—
_vl aramejský jazyk řečí rodiny a řibuzenstva
Abrahamova, nebot vložena jsou tu abanov: do kromého rázu židovské rodiny tam usazené, a po
řed Kr. jiné listy (nyní
úst dvě aramejská slova: „hromada svědectví“. K0 cházejí z let 47l—4ll
v Berlíně) obsahují zpr vu o zboření tamního ži
čovnl Aramejcl. kteří se vystěhovalí ve XlV. stol. dovského chrámu a prosbu za ochranu (z dobv
r . Kr. z Arabíe, mluvili jazykem aramejským:
); tam udáno též jméno židov
v době před Alexandrem Velikým a po něm pak Kambysovy
se tento jazyk velice rozšířil a vytlačil mnohá ského Boha jahu neb jaho. Sem by patřily l ně
místní nářečí aístaré řeči, zaujav misto jejich. Za které střepiny-(ostraka) s písnžem aramejským, jez
ná'eči
dob panství perského, po 538 ř. Kr., zustala a. tam byly taktéž nalezeny. — idovsk
úře ním jazykem západních krajův, a nalézá se doby Kristovy a po Kr. liší se poněkud od a-y
proto i na penězích Maé Asie a na egyptských biblické. Kristu byla a. jazykem mateřským. Při
pa yrech. [ hebrejština ustoupila a-ě, která se stala tom lze rozeznavatí judské nářečí a-y od nářečí

galilejsk'ého,

neboť i Nový zákon na to upo

v kol
alestině
mluvou krále
asi v Ezechiá
ll. stol. gzřed
Kr: zorňuje; sv. Petru bylo vytčeno: „I ty Galilejec jsi,
již
r. 700lidovou
znalí úředníci
e, kteří
vyjednávali s Rabsakem Assyrským, aramejsky jazyk. nebot tvá řeč tě prozrazuje.“ Rozdíly těchto ná.
jemuž. obecný lid ještě nerozuměl. Některí arcíf řeči z doby Kristovy však nejsou známy. Do této
a-y byl překládán záhy Stary zákon, což dálo se
míní,
se tu nejednalo o jazykdobě
aramejský,
nýbrž po dlouhou dobu pouze ústně při liturgické četbě
o
jazykžeassyrsko-babylonsky.
babylonského
vyhnanství seznamovali se Židé s jazykem ara Židů. Později byly překlady ty í sepísovány pod
(Viz: Sed/disk,
mejským blíže, a časem převládl. A. se při svém jménem aramejs 'ch targumů.
velikém rozsíření rozdělila ve více nářečí, která L'vod do knih St. 2., str. 78—80) Že by již Neh.
87'3 na toto překládání do a-y ukazoval, okázati
lze seskupiti ve dvě hlavní větve: a-u východní,
nelze. Vedle oněch dvou jmenovaných nářečí, jud
která byla jazykem Mesopotamie, a a-u západní
v Syrii, Malé Asii, Palestině, Arabíi a v Egyptě. — ského a galilejsukého.dlužno jestě rozeznávati ná

I. A.liší se od hebrejštiny aáostatnlch se řečí babylonské,

které však již má ráz a-y vý
mitsk ch jazyků hlavné chudobou samohlásek; chodní. Poněvadž. se ve školách babylonských za
arabsk kalaba zní v hebrejštině “eště katab, bývali písmem a výklad , které pocházely z Pale
v aramejštině však s jedinou samohláskou ktab.

Určení jmen, jemuž v hebrejštině slouží člen na
počátku slov, označuje se v aramejštině zakonče
ním slova v dlouhé ít. Ona dvě hlavní nářečí ara
mejská liší se od sebe netoliko písmem, nýbrž je
jich hlavním rozeznávacim znamením jest před
tvorka 3. osobv jednotného čísla imperfekta: v zá

stiny, chovaji aramejsk literární památk' baby
lonské mnoho společného s nářečím ju ským a
alilejským. A. byla nahrazena a vytlačena arab
tlnou, a kolem Vlll. století křest. zanikla i v Ga

lilei. — K památkám, psaným v judskem ná
řeči této aramejštiny,čítá se: Megillat ta'anit,

menší kniha o veřejných postních dnech, 5 hebrej
padní skupině jest předtvorkou “akov hebrejštině ským výkladem; pochází snad z doby před r. 70
jod, ledy imperfektum zní jktb (jiktub),ve po Kr., “sou tam však přídavky, jako o smrti Tra

skupině v chodní však nun, tedy nktb ne janovč ČNB); Onkelův targum či překlad Pen
ktob) — |. A. má různá pojmenováni.
me tateuchu, snad z prvého století našeho; jonatha

novalí ji podle krajův a podle lidu, který ji u íval. nův tarium k prorokům (josue a dějinné i pro
kni y) ze W. a V. stol.; Megillat
ntío
Již sama a. biblická jest nazývána nejen arame' rocké
chus, o pronásledováni Antiochem; shoduje se
štinou, ale též targumem, syrštinou (v řecké LX
a v talmudu),často též „chalde'štinou“.
Tak nejvíce s a-ou biblickou a pochází snad z Vlll.sto
leti.
Dále
jsou
to
též
některé
výroky
a
slova
jeru
byla nazývána hlavně pro výrok aniclův 2', kde
nářečí
jest řečeno, že mluvili Chaldejci před králem ara salemského talmudu. — V galilejském

Aran — Aranda

jsou psány aramejské části ierusalemského tal
mudu a palestinskych výkladů, zvaných mídraším.
Ostatní, jako jerusalemské targumy, Tobiášova
kniha aram., lpřeklad Kazatele, pridavky Daniele a
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nicc biblicko--aramejského j.azyka Gemmu-, Sitg
fn'ed-ólade, Fůra-l, [ta'/lig slovník aramejské ři
heebrejských. Dalman, Grammatik esjiidisch- atl

stinischenAramaisch,2vyd.,1argor:,ehr

buch derr.aram Sprache des babvl. Talmud, 1910.
Levy
.rt/“aw
(Targumim)azla/Jaim
am Aram-n.euhebr
Handwórter
No'ldeke,Uber
den christlich-palástini
“€
00
liturgická
znění.
—
Aramejskému
nářečí
Žid
dů
abll1iži
se nejvíce nářečí pa es inských kře
. schen
ialekt vZeitschritt der deutsch--morgenl.
Tito nechtěli užívati překladů syrských akobitův Gesellschaft, X vll, 443). Slllull/MJJ', Lexicon byro
a Nestoriánův, a postarali se o vlastn překlad
1903. O východní
aramejštinéťkVÍZ
Písma sv. Rukopis v tomto arame ském nářečí palaeslinum,
“<

šeného
zu.te_r<':\'povaídkylo
nském nářečíse
za Slovníky (chaldejské):1iuxf0rf,
Esthery a ráz
né
(haggadoth),
jsou smí
chovaly částl babylonského0 talmudu, mídrašim a

U!

Aran 1. QD ('Ag'ýár),syn lhareův, bratr Abra
nalezené
pocházejí
z lVlil. stoletiu; opisech
prekladymáme:
snad
hyly
učiněny
již v sto
Evangelia a část epištol, liturgická znění, apokryíni
evangelia životy svatých, mučedníků, a některé hamův a Nachorův,totec Lotův, zemřel vUru Chal
dejskéml
dříve ješ
nžedobě
otecjosefa
odstěhoval
se do].
výklady reči z řečtiny. Užito tu pisma $)rského; Háran
(1 Mojž.1123-t3-).V
Flavia (Ant.
v jazyku jeví se též větší vliv syrštiny. Něco
6, 5) ukazován byl ještě v Uru hrob A--ův. Stará
dáno i tiskem.—Semnáleží též samaritánština
povést židovská vypravuje: Abraham, kd)ž zdráhal
(viz_t. heslo) a jaz k památek, nalezených v al se klanéti modlám, byl na rozkaz Nimrodův uvržen
myře, 'ež se kla ou do dob od století lX. před do pecí ohnivé. Te hdáž A. řekl v nitru svém:
Krr. až o
1 po Kr. Mnohé z nich jsou psány „Bu-de li Abraham zachován, přidám se k němu;
řecky a aramejsky; některé jsou rázu obecného, ne-li, přidám se k Nimrodovíf' Abraham mocí bož
jiné náboženského a soukromého.
ejci skou byl z plamemi zachráněn. Tu tázali se A--a,
koho se přidrži. Odpověděl: Abrahama. ] uvrhli
zaujali kraje Edomitů východně od_Mrtvého moře, jej do ohně, ale Bůh ho z něho nevysvobodil za
a tvořili 3 2 př. Kr. zvláštní říší. Roku 106 osK
trest jeho dřívéjši nerozhodnosti. K této ovčsti
podlehliŘunanum
ské od.
tol. zavdal podnětc chybný překlad targumu seudo
př.
psány Nápisynabatejs
aramejsky, pozdější
podleshají
jonathanova Gen.1 123:„A. umře1 v ohni Chalde
vlivu
rarabštuinž.Nejvíce
byloměsto,
nalezeno
u Bostry, ských, kdežto Vullg,správné přel.: „in Ur Cha
v
Petra
kde ylo jejichjich
hlavní
v arabském
daeoru m*. V Neh. 97 však Vulg. stopu oné po
Tema na poloostrově sinajsklěm, vkEgypé, ale věsil zachovala, přeložívši: „Tu ipse Domine Deus,
té Puzzuoli
na nabatejs
ímé —
a qui elegisti Abram et eduxístl eum de igne Chal
v
— bylikych
tam penězích
Nabatejci zaa obchodem.
ll. K východní a--é lze čitati aramejské části ba daeorum“. — 2. 'DŠŠ, 'Agáv, syn Disana, knížete

bylonského
talmudu ze Vl. stoleti po Kr. —
edomského (Gen. 3623; na tomto místě má Vulg.
Sem by bylo
čitati(z.i jazyk
Manicheljců,
zakladatel
Mani
asi 276)
sepsal své jejichž
spis y „Aram 1P.ar1").— 3. edenzze synů Semejo
v aramejském nářečí; zachoraly se pouze syrské
vých, levlitaa z rodu Gersonova za času Davida
zlomky. — Sem náleží ijazyk Mandejcův neb krále(iP
rn..239)
Nazareův, který se zachoval v nápisech a ná
Arana
1.rAuto
iS. ři 1,605
u. v Medina
del Rio
vstou
ii do Tlolv.je
bl professorem
boženských spisech těchto křesťanů sv. jana (i Sa Seco,
onterrei Montetorte a Viliafran ca;
bejci je nazývalí): Adam
mova ajanova kniha. kniha v Bilbaao,
Qolasta o křtu a vyjití duše a j. Písmo jest pře 650, :.; „Vida del fřadre Andres de Oviedo dé la

měněno ze syrského
asop_atřeno
hláskovými,
'oak
ljazykznačkami
pohanůsamo
har Cornnjsmnia(le jesus, Patriarca de Eth iopia“. —- 2.
S.], provl7nclál
provincieieandalusské 1717 až
ranskych (Karrhae,sjižně od Edessy) by bylo 172“0a
; .r)

sem
nich žádných
písem
ných čítati,
památavšak nezbylo
.námou povýchodní
aramejštinou
jest jazyk syrský, který“se stal ve svém nářečí
edesském jaz kem spisovn)'m a církevním všech
tamních rozd lených cirkvi, od Palestiny až do
Persie. Dosáhl velikého rozšíření a rozdělil se též

v nářečí východní a zápaadn.ViVVlll. "stol.podlehla
syrštinaa
rámů vlivu
škol. arabštiny,
Pouze na zůstala
horách uvšak
Diar azykem
ekiru a
v Kurdistanu, u jezera mlav Tur-Abdin (Hory
Služební
ů)
a
na
pláních
rAzerbejžánu
mluvi
ige
stané a idé nářečímnové aramejštiny
eč
ta vzinkla z tamního lidového jazyka, a nikoliv

Chrlsšianno
)
especulat7iva_ylpractica" (Sevilla, nca
1740del
—1741

Bacšer-Šamarem-age
l 71.498—
499.— .Janpřednášel
nA
sta
s,
v Pampeloně,
filosolfiuia theologii v Pam eloně a Saragolsse, byl

rales“
detinitorem prov. aragons é, :p. „Summulae mo

Aran.da1 Ántonio

de, 0 Min., vykonal 1530

cestuado Palestiny a vylíčil ji ve spise:
erda
dera descripcion de la Traer anta, como estava
_el anno de MDXXX" Alcala 1531 a častěji). — 2.

Augustín Pavelo

sv. anařK titele ,pia

r'ssta, rodem ze Španělska, sp. „Epitome rhetoricae“
(Eíaragossa 1750), „Crisis syntactlca hispano--latina“
(Valencie 1753),„ Prosodia linguae latinac“ (t.),

7.
klassícké Ma'alula
syrštiny. severně
— Zbytekodaramejského
vevvesnicí
Dam
bynářečí
bylo „lžtymologia et orthographia linguae latinae" (t.),
éitati k aramejštině zá adni. Literatura. Pre „ “arenesis oratoria cum optimis auctorlbus in octo
hled semitských jazykuv a nářečí podávají srov
návací mluvnice:
ht, Lectures on the Com liaros digesta“ (t. 1754). Srvn. Horda/_yz'l,i5c1'siptores
rumv Mo
scholarumAragon.
1,63—64.
— 3.F do l„Tov
S..;žj,
), vstoupil
paarative Grammar of Semtic Languages, 1890; p1042

Brute/mann (francouzsky zprac. Mary-ai: a Cohen,
1658,theolog,
byl prof.2. theol.
5ISaralŠoslsŠei,vynikl
v
byž
mozem německy. O armejských nářečích pi e strý
t. 1695
niVerbijako
incar
natione et redemptione generis humani“ (Sara
. . Cimávl,1910.
Lees Langu
et 'mles nářečím
Littératures,
araméennes,
viz: gossa 1691), „in primam partem de Deo sciente,
Lidzóarsln', Handbuch der nor sem. Epi raphik,
praedestintante
Scholas. scientiae
ae“ t,1693)et auxlliante,
„ln primamseu:
secundae
Thoma
1898; Cooke, Tcxt- book of North- Semitic nscrip media
libri duodecim de homine moralíter ct supcrnatu

tios,
1903;at Sayn
and1906;
Cau,-lz
Aramaic
covered
Assuan,
Šyťll71,1:
Drelapapayrmidis
Pa

I
raiitertractatu
operanle,
seu moeralis bus
theologiae
basis Có
tlol
plicl
fundata:
anis,
pyrusurkunden
ausMarti,
Elephantine
Staerk,
xté) Kandar-dz,
Str-ad (též
vydali
ném. Kleine
mluv— nitate et malitia, et de .seupernaturaluitate“ (t. 1694).

Araneus ——
Aratšavor-atz
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Srr.vn Eackzr- Šomnlervagel, !, 501—503; Hurfer, No

em
mencl.íV1's(1K10),lm368—
369. Prrea d. z Dubrovnika
Araneu
v první pol. XVI. stoln, \ nikající kazatel a theolog;
:p. „Sermones“ (Ben.l 41, Brescie 1")46), „Expo
siíio cum resolutionibus occurrentlum ubiorum
etlam Lutheranorum errores validissime coníutan
tium secundum subjectam matcríam super epist.
Pauli ad Romanos“ (t. 1547) Srvn Hurltr, No
mencL 113(I906), l5l4—1515.

Bible a nejnov. objevy l, 132 n.-, Muri/, Otíastvo

řeníado potopy 129—169. Viz čl. arch a apo

' mApfafí, Ararský (Arari, Ararites), l/br Ha
harí, Haharárí, příjmí tří vynikajících bojovníků

Davidových, jež znamená toílk co .hosský“, ale

značilo nepochybně jejich23rodiště Harar, místo
jinak neznámé: 1. 2rK ál.23
&Semzíga,sjšnmAge
z Ararí“, zíýž nazývá se tam
mma

z 0rorl;1.rPar.l133'„jonathtan

syn Saše Arar

Ararat Ú ., -“_-. znamená v bibli, kde celkem ský“,
syn Sacharuv
ský, 3.1.2.:113'ž3Áh|am,
týž vPaz. Král.
3***nazýváse:
„Ajam,Arar
syn

čtyřikrátc přichází . nynější Armeníi, z\anou Sarar Arorsý“k
v památkách klínopísnych „Urartu“ (srvn. Hugo
Arason Jón. posledni katolický biskup na Hó
Wim-kar v „Keilinschrlíten und das Alle Testa lech (Hólar; zřízeno r. 106 svcvcrnim lslandě,
zároveň poslední katol. biskup islandský, n. l484
ment“3).
Stát
protiv v sev. lslanděvvchudých poměrech. R. 152 zvolil
níkem \clicc
ccn a;)rcazratskrbyle
ečným,j ažssyrské
prispělříší
k oslabení
Assyrie na počátku Vlll. stol.eTe rve TiglatPilesa
biskupem hólskym,
l524 přes
odpore mu
bí
sku klerus
a skálholtskěho
konsekrován
v Trondhj
rovilll (7
)aSargonoví(72g—705)podarilo se jej
vzmáha'ní se_ř7íše A. za mezití. (Srvn.
k,ějD my
orsku od svého metropolity. Když král dánský
starov. nár. východ. ll, 111, 119. 146.) Ne křátellstvi

mezi oběma ríšemí potrvalo. O tom sv dči útěk KrístóianA.!ll uváděl na Island luteránství,j eprotivil
. co nejusilovnějl, dva ssyno
lvé
o(žil
clugo,edc
erou
vrahů krále assyrského Sennacherlba do A--u (4
š'ždJodkvnoěužských
ve slpojens
í
lgurdo
nížletzplodí
7 dětí)
zajali luterán—
ského bisku a skálholtskěho, a později roku 1550
ram Armenioirum;;ls 3337hebr. text: „ércc Ará sooctem ponnilkí jízdu po ostrově, ab rušili lu
rát“,
Ararat"
, jakož 512
i vyhí_ze|21í
A-u kVulg.
boji plrotí erram
Babylonu
u Jeremiáše
teránství.dal
Padlí
a dánskýa
dv ě ho vop00hon rnmé kém na hranicíczh úředník
jónavšak
A-ascloerukou
syny protivníku
Bjórnem, knězem,
rusko- turecko- erských.a A. veliký sluje u Arménů Arem stítí 7. lístop.1550 v Skálholtu. ]ón .4. 'sest
tělžvMasis
eršanu hKoh-í-Núh,.t j. „Hor
oě jistě
také poslednio
(apravdový
básník skladeb
katol. lslandu.
pochází
o
něho
5
delších
(skoro
u“ (dle
rkůAjinýchyDag
vysoká a5198
5156(hora příkrá)t,ůajest
llm) etůr nd \šecky o životě a umučeníPáně) a rozmanité
hladinou moře. Dleepodání zůsatnla2archa Noemov sloky a zlomky. Forma básni eho jest velmí umělá,
naatéto hoře státi, ač Gen. 8 zmiňuje se ouze bohatých rymu, řeči ušlechti e a _srdeěně, zvláště
básník mluví o svých hříších, o své„ tévrd
piovšechniěo
krajině:S tradici
„hárě 'Arárát“,
ulg.: kde
„:
onttibushornaté
Armeniae".
touto souhlasí
mysli“ a porouěi se přímluvě Matky Boží s nelí
též cestovatelé Parra! Reise zum Ararat ,207), čenou kajícností. (VízČKD 905,630—635) Skklaadby
který příčinu kuželovit ho a nahoře více pro jeho a mnohé dokument luveře'něny v Bískupa
rvaného útvarru A--u chce vysvětliti velikou spou Sógur, 2 sv. Kodaň 187,
—5.9
rvn. A!ex.
stouv o,d a Runmer (Paltístína4 456), ač jíní kladou
ťaumgarlner, „lslands
XXI mítíelnallterlicheLiteratur“
, y'.ve
místo, kde archa stanula, do krajiny Nisir na levém Síím
břehu Malého
buu, jenž jest přítokem Tigridu;
Arator 1. křesťan. básníkn latinský ze Vl. stol..
opět 1101do nížiny sennaarske v Babylonii (Tílbinger „. snad v ngurií v hor. ltalii, záhy osiřcv, našel
Quartalschriít 18707 ,915), jíní do Kurdistánu. v milánskěm biskupu Vavřinci sveho pěstouna a
A konečně jíní, ako7 Boll/m a Lener-mar! (Essaí de později v Ennodíoví, biskupu pavíjském, svého
commentairc dc érosc str. 299), méně důvodně sto příznivce; byl nějaký čas ve službách krále Atha
tožňujiu biblický Ararats posvátnou zemí „Arrya
laricha, za
papežecírkve.
VígilíaZ.(537—553)
pod
jáhnem
římské
ko
r5 stal
6. seNap
varíou“ v od
severním
Hindostanu.
malý
leží jiho
východně
A-u velikého
ajest A.
3915
m. vys,
tedy báseň „Dc actibus Apostolorummlibri duo"(Míša
asi o 1200m. nížší než a'. velíký,s nímžto jest spojen P. L., 68, 63— 6), kterou věnoval papeži Vígiliovt
úzkou a hřebenovitoukrabaíinou. 7dá se,ž eobojí ajež byla r. 544 na přání učencův a spismatelů
A. jest vyhaslá sopka. Srvn. ijgauraux-Padla/la, římských od autora veřejně v kostele sv. Petra
v okovech předčítána. Báseň ta jest,
až na některé básnické ozdoby hlavně
co do obrazův a allegorie, věrným
dáním obsahu Skutkův a oštol. Vzorem
byl A--ovi jako básníku edullus (.v t.),
avsak nerovn se mu ele ancí řečí.
Mimo to napsal v dístychác „EpistoL
ad Parthenium“
í'gmLc ,68, 2az45
252), jež byla napsána při příležitosti,
když prvou básen zasílal svému příteli
z mládí. Kromě toho jes
est od něho
„Epist adFlorianumAbbatem“ a „EpísL
Král. 1937hebr. text: „érec Arárát“ ), Vulg. „ín ter

ad Vigilium Papam“. Spisy/í

yvy

dali
Arntzen (1769r)Č'an Leimóaclt,
gne, Gallandíbera
Híibner
den Dichtcr rator u(Theol. Studien u.
Kritíken,46, 1873,
—270); Ba mien—
ew,er Patr_ol.3538, Harrar, Nomencl.

[3 (1903), 29

— 2. sv

.,

nzě

Mart.
21. db
umučenRom
za:)Dioklecinána
v Alexandrii;
Obr. 220. Ararat.

Aratšavor-atz_—npředz
zvěst postu,
u Arménů neděle a týden před nedělí

Aratus — arbiter

devítníkm ou (Septuagesima), vtýdnu tom je přísn
půst (,půst
ergia“;) po pět dnl mše se neslouž, '
místo ní jestsoííícínm polední (čtení a žalmy),v patek
jest
památka
Jonáše
(„půst nazývali
Ninivskych“),
v sobotu
památka
sv. groroka
crgla Řekové
tento
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z jichž středu visí cícitové třapce (v. cicít). Ně
kdy bývá a. k. zhed v bi a ozdobenov yšívánlm.
Srr.vn H. Frauůerzicr, „ ber alte Kultusgevenstande
in Synagoge u. Haus“ (Frankfurt 1903), 59.

Arbanensls dloect.hv. Alba ala 2.
agršípoú
pu
ůst adle
uvedeného
arménského
názzvull
Arbatský (Arb thltes, Itór.há'Arbá1í),t.j.
you
zavrlrovali
jej. Nai/er
Kal.2 11,6
ratus ("Agarog, řec. básník ze 6Solllv Cillcii, zBeth Araba,rpřlíg'mijed
Ahíalbona
KrálDavidových.
235" nebo
Abielaa(l.P
nhoo zi(2.
reků
blíž Tarsu (tedy z téhož města, z něhož sv. Pavel

Ar at,?

3411951112012,
d.„Vulg

Arbatis“ , český

řekl. „v Arbátech“, nějaká krajina spolu s Galilei
pocházel),0
v prvé
pol.při
lll.dvoře
stol. Antigona
před Krlstem
(kol. r. 270),žilbbyl
lékařem
Go
imon kořistí
Machabejský
přivedl
osvo
naty, krále makyedonského. Z jeho spisů zachoxaly [menova
ozene á,
ídyzniž
s velikou
do |uds_ka
(l. Mach.
5"3),d1e některých kra ina severně od jezera Tibe
se
dvě
básně
astronomické,
nebo
spíše
dva
irag
riadského
(nyn. Ard e -Batiha), dle jiných Akrabbi
me_nty téže básně: (Pawo'pua (73211 še) a Atom)
pda (422 verše). Z prvé básně citoval sv. Pavel (Akrabatta) mezi Sichemem a_lerichem, a ještě dle
v řeči své na Areopagu slova: Tor; yág xai yéyog jsilltlo
'ch nížina iordánská jižně od jezera Tiberiad
švyšv(Sku1..712“.)

Araucanlaa Pv.Ara uak
Arbe, Arbé (Mr. 'Arba').1 . „muž ne'vvětší (t. j.
Araujo (Arauxo)1. Antonin S. j., u. 1566na
mezi
dle něhož
město He rlon
ostrově sv. Michaela v souostroví Azorském,pů obr)
nějaký
čas Enakim“,
slulo „město
Arbeovo“
4“);dříve
sv
1415: „Nomen('lHsebron ante
sobil jako mlssionář zvláště mezi Brasilci, vykonal jeronym přeložil
caabtur Carlth rsbe, Adam maximus ibi Enacim
dvě cesty do vnitrozemí; .r). 'azykem hrasrlským

katechismus
(Lisabon 1618),jazz.
jenž ůpřeložen2bylrvdno situs
erat inter
— 2. mě
est“ Enacim
místo správného:ěs(„Arbe)lebr
vir omagnus
mnohých
jinýchamerických

smmarwgd'
(Arvaysinus)Fra
tiše nk
.
,n. 1580 ve—2.
Verinu
(Špan.,) učil theologii
v různých klášteřích dominik., 1617—1637 byl rot.
na univ salamanck,
byl bisk. se ovs ým,
požíval _v_ellkévážnosti u krále Filipal ., resig
nova
, .;1664
omm
mentaria inuniversam
Aristotelís metaphysicam“ (2 sv, Salamancca 1617,
t. 1631), „Opuscula tripartita“ (Douay 1633 , „Com
ment. Snu

s. Thom
mae" (7 sv.,

r e v. Ar
Arbela ]. sv
b'Agpíjzou;V,ng

„in Arbellis“, čes.

překl..
„v Ar clli“), mélsto galilejské
nedaleko
e
zera
(.icnezaretského,v1.92
uvádí
se k bl ž—
šímu označení polohyVměsta Masalothu.

A. jest
nnčjšl Chirbet lrbid n. Arbed, západně od E1

hedždelžMagdaly).Srvn. Bét-A běl.— 2.nJm

a.lam a thid' t)v ajordánl, mezi Pellou (Fáhil) a E rai
(DArbtella,Arbelll v. Arbela

Madrid n16135—16417),
„Variae et selectae decisiones

Arbe llot Frant., n. 1816, čest. kanovník, místo
morales ad statum ecclesiasticnm et clvlle
em pertl
nentes“ (Lyon 1664).Byl takéznalcem hudby, zvláště předseda archaeologické společnosti limogesské,
hry na varhany; :p. theoreticko- praktické dílo „Libro J.„ „Sur I'apostolat de s. Martial et sur l'anthultě
es églises
France“ (Limoges
1858),„Documents
de atientos
discursos
de musica
practica,
y theo lnéd
ts sur de
l'apostolat
de s. Martialets
ur l'anti
dc oyrgano,
intitulado
Facultad
organlca“
(Aclcala1626).]Srvn Qui/if-Echard Scriptores ord. quité c_leséglises de France“ ](at.1861), „Fstmjje sur
aule (S. Dšgg's
praed !,
rttr, Musiker
Nomencl1,184.—
lV5(1910),6,oEi/nzr,
Quellenlexikon„der
el S. les origines chrétiennes del
)
0, vstolupil do Tovaryšstvas 1696, de Pariš51881). Srr.vn Hurler,Nonlaencl.1112(1
byl professorem filosofie v Portu a theologie vLi
Arben. dloec.vv. Ar
rbeo (Ar ibo __dědica(Erbe),v listlnách Haeres,
sabonu, zpovědníkem infanta Emmanuela. z. 17 ,

]„ n. v

763 opatn. kláštera
v Scharnítzu,
biskup
g_i.
„Cursus theologicus“
(12sv 1734 a 1737). Srvn. Cyrínuks),od
..Sbmmcrmgcl
[,
nslnsk 764—784,
před 723,
z. 784, stála
na
straně arla Vel. proti vévodovi bavorskému Tas
(Araucanixahrapoštolská
praelfektura
v Araukanie
Chile, zřízená
Lve
úze
íby'va silovi 111.
., .rp. životopisy sv. Emmerana a sv. Ko
or
binin
lého indiánského kmene Araukanů, svěřená kapu
Arbi
v.
Ara
cinům; působí tu 28 missionář
Arausícanulm
"
*"
'
blol y Dlazn.D1ezA nt. O. Mi.,n eolog

v. Oran

i| ve svém řádu filosofii a theologii, z. v Sarra

španělský,
v
rellas
(diec. tarragonská),
Arauxo v.
Arausloe
v. Ara
Oraujnše.
gos
sse 1726„.:p 1648
„Selectae
disputationcs
scholasticae
Araxa ,.nékd bisk.ovprovincii Lykli; Gams, Se et dogmaticae de fide divina, de mysteriis lidei et
cucharistia, de divina Scriptura, de revelatlonibus
biskupy z let 381 —787.

ries 449,uvádí

Arbae(Arrb,um

rben .dioec., slov.Rab,vlaš.

Arber_) město na __stejnojme
enném ostro vé \; jader.
moři, kdež bylo již asi VVI. stol. založeno biskup

ství, kleréž
18285
jest t.s král
Krkem
Posud
však r.císař
rak.poleno
jako ap
uhr(Veglií)

privatis' (Sara
ašossa
1702,1725),
mystique
fon
damentale“,
efensio
civitatis „La
mysticae
Mariae
a jesu Hurter,
de Agreda
contraIV3
censuram
Srvn.
Nomencl
(1910),l lParisiensium“.
.
arbiter, rozhodčí, rozsudl, staročeslky úmluvce,

luje titul biskupů rabských pzoasloužilýnj kněžím. nbrman, rozdílcee. e to eden aneb více po právu
rvn. Tum ac/t,Titul. biskup. uherští vCKD. 1895
schopných
jež buď
právo oaneb
str. 525, am, beríes 394—395.
déné stranydůvémi
na zů,
ákladě
smlouvy
roz rozva
(kompromis) si zvolily, aby na místo soudce roz

"arba kanfót (arba kanfos), jinak malý tžlít

hodliapošt.
o jejich
sporných
přlkazu
(v. těle
t.), spodni
šat nasezpůso
ob škapulíře,
jejž kusů
idé sv.
Pavla
(1. Kor.zálelžitostech.
6, lnásl.)přeje Posicírkev,
na
nosí. Sklád
edvou
čtvercových
véřicí, pokud
lze, své soukromoprávní
spory
rovnávali
mimosoudně
. . 3,
.2.2
látky (zpravpídlanlyiilé),jichž strany měří asi 40 cm., vaby
oba kus e čtyrechy(jsou
na ramenou
asyčtverco
z téže
látky.
olejších
rozích on ch
predklmádajče
je k jejich
rozhodnutí
ům,aninejčastěji
bl
innost
nestalaa- se
tehdy zby—
v 'ch kusů jsou přišity dva malé čtvercové kusy sk
tečn
nou, když církcv měla
ajiž vlastní soudy,nneobi
] tky zvané kandlót,t.j. „křídla“ n. „cípy“,dva na život s 'tal vždy dosti případů, kdy rozhodnuti té
předním
m,kusu
dva jméno
nazzadnim
kusu, teddyla dohro
mady
čtyři.
odkudž
a. k. —čtyrikří
(cipy), které z ležitosti výrokem a-a bylo prospěšnější
Český slovnik bohovědný |.
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arbitratores — arbor genealogica
Bonix,
eccl.Laurmtíar,
l. 131. seq lnstit.
Sdímals
tit.
43. dle judic.
dcer.,
jursmehr
eccl.
Friburi11903
str. 267
com
pend. aříž 1863
Il, ntásl.,7Mau€zlzažluris can.Sdr.

arbitratores
jsoustrpizátelštžís
lsprostředkovatelé
(více nebo
nějaké
smluvniaapoo.d
tosti,
na nějeden)
strany vsvo'
i záležitost
vznesou zeálži
za tím
účelem,
aby
jí
mimosou
ně
pod
svého
omía svědomí „ex aequo etobrém
bono“dle
urovnalí.

Výrok jejich sluje "arbitrgtu um nebo arrbitr ra

.a a-ees neejsou při tom vázáni žádnými
určitými pravidly právními. Z té příčiny ovšem ná
lezy jejich nemají tě moci jako arbitrla, nýbrž jsou
pouhými sub' ektivními výroky, kterě nemohou býti

soudně vym hány. Srvn Ferrari:,
canon. v. arbitriuin;

Promptabibl.

Hefner, Kirchi. Zivilpraozess,

;Santi, lus canon ,
arrbltratum neb arbitramentum tolik jako výrok,

jejž
arbitratorlcs
t. nrbitratores).
arbit
rumí vvyncsou(srvn.
— 2.r ozhodnuti
či nález
rozhodčíchm
člilivlaudulm;
soud
zove se a-um.
Viz čl. arbtbakěrsám
ieter. — rozhodčí
3. a-um ape

ritionis

oris.

Odváži-li se někdo odporu proti

nějakému reskriptu papežskému. nemohou kongre
Ěace
a tribunály od
římské
ve spor
u tom jednati,
ud neobdržely
papeže
potřebných
fakult. po
Tu
pak jedná se o tou , „an intret arbitrium aperitionis
oris“.t. j. má-lí reskript papežský v případět
býti odstraněn čili nlc, toto „aperitio oris“ nefná
se přiKpustiU,
leč 2.
zvelevážlnsých
dBůvodiiv.(Ctr.L
zím
mr,
Kath. KR..
vd.y
IL)

Arbogast
(Arábogastus),
sv., sebiskup
burský,
dle podání
z. r. 678, zdá
však, štrass
že žil
ve stolletí Vl. Mart. Rom. 21. čce. Srvn. Acta SS.
julius V, 168, Ha zuk, Kirchengesch. Deutschl. lz,
128, Bibi. hagiogr. lat. 106, D:!zel, lkonogr. ll, 168.
d' Arbols
de ]ubal
nviliea
nM.Henri,
pisec
trancouzský,ri
71.1827
v
ncy, professorděje
při
Colli.ge de France, vydal vedlea přečetných spisův
historických a linguistických též spis: „Étude sur
l'etat intérieur des abbayes cisterciennes aux XIIe

etLXIgeeot
siěcles“ (Troyes et Paris 1858),ato spolu
igeo

arbor genealogica, rodokmen,čisprávnějivjvod
ro
ovdový,Ke
z grafickému
kterého patrna
jest posloupnost
neboa
tillace.
znázorněn
příbuzenských
švakrovských(c.poměrů
od
středověku
..(135užívá
5.) právo
obrazucírkevní
stromu, již
jchož
kmen (stipes, teruncus),qjest představitelem zakla
datele celého rodu, větve pak znamenají jeho přímé
neb nepřímé potomstvo, respekt. manžely aneb
manželky jeho potomstva, jednáII se o schema
poměrů Svakrovských. Příbuznost či švakrovstvi
v rodokmenu uvedené dokazuje se listinami z ma

podrobí.
pustnost neb
biskupem
a
pouštějí
obroční

trik,
jiných veřejných
nestačí- li
tyto,papomgti-ipadě
ntíky a svědky.
A.g a jest knih;
buď posloupný,

začlná-lik menem, či nejstarším známým přeedke,m
od něhož postu uje k přímým potomkům a od
těchto zase k' ejch potomstvu, či vnukům kmene
a.td
až do opačnou,
pos edních,
průvod
n;,dku
který běře
se cestou
od aneb
potomků
k pe
To
hoto posledního způsobu “živá se zhustkauv právu
manželském, jde- li o odstranění překážek pokre
venstvi, švakrovstvi a veřejné mrravopočestnosti,
neboť
předpisech
církevních,
i státních
nutno jakJao
k ž dostem
za dispens
tohoto tak
druhu
připo
jitl
řádně sestrojený
něhožsestroí
by stupeň
překážky
byl patrný.rodokmen,
Nejsn
názez pak
se
a. g—atím způsobem, že na list papíru dole v je nom
rohu na iše se jméno snoubence a v druhěm jméno

jehop řbuzně nevěsty Nad ně napíší se jména
rodiču'P,nad tyto zase jejich rodiče, až dospě'e

z.
577
canon., v.

.

se k společnému kmeni ženicha a nevěsty a uri
se tak stupeň pokrevenství. Nedoojde-Ii se ve 4.
stupni k společnému kmeni, není více překážky

arbor genealoglca Christi — arca
pokrevenství, byt i jeden ze snoubenců v bližším
stupni od společného kmene pocházel. Podobně
jest si vésti při sestrojováníschematu švakrovství.
lakmile najdeme stupeň pokrevenstvi mezi snou
bencem a zemřelým maanželem snoubenky, našli
jsmc tím i žádaný stupeň švakrovství mezi oběma
snoubenci die zásady: v kterém stupni jest kdo
spřízněn s jedním z manželů, v témž stupni jest
sešvakřen s manželem druhým, a naopak. Právo
církevní převzalo pro rodokmen obraz stromu
7. práva římského, které však častěji ještě užívalo
'obrazu schodův, a označuje osoby mužské kruheem
ažženské čtvercem, aneb trojúhelníkem, do něhož
vpis
se _jméno
a rodová
neb úmrtn
ní dat Man
žeiskuje spojení
označuje
se plným,
mímomtaanžeiské
tečkovaným obloučkem, puvod pak jedné osoby od
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dáváním rozdílových
znaků \znikaji
prostřední,
nejnižší, konečn
ruh_ajedráidy:
mec. nižší,
Po

stupujemevzestupně,
(anaŠyttcky),od
jedince
k -li
druhu
(člověk),rozborně
k rodu ncjnižím
čich), k rodu střednímu (živok), vyššímu (těleso),
nejvyššímu(podstata):
zmenšuje
se abstrakci
ale
vzrůstá rozsah, Původ
mdiagramu
jestobsah,
Por
phyrtus, stoupenec novo iatoníka Piotína (233—
—304),

jenž jej zařadil do sv ho Návoduk ukategoríím

A_r_istote|ovým.
logikao
íormálná,
1,8 19,5“ (Srvn.
Prop Kadeřávek,
philos. -theol.,
str. 13,
Slick/.
Geschichte derŘhíioso hie, 1, str .207 ).

Arboren. ioec.vv. ris no.
Arboreus (Alabri, de l'arArbe)jan, z Laonu,

dosáhl na Sorbonně hodnosti doktorské (i536),z
kol. 1569, :p. „Theosophia compiectens expositio
nem iocorum ditiiciliorum V.a c.N T.“ (Pařr.1540,
druhé čarou jejž
kolmou.
A. g-a
pokrevenství
švakrovství,
sestavil
slavnirojanO
v vea 2 sv., 1553, „Commentariusa in Proyerbia Salo
monís“ (Pař. 1549), „Comm in Ecclesíasten et Can
své
rodokmenu,kui s vykladem
byl Summěo
druhdy pravidelně
ups jurrpsřipojován ticum canticorum“ (t. 1531, 1537 1553) „ omm.
vkládán za dekret (jraciánův, a jepschematemr odo in quatuor evangelistas" tt. l529, 1551), „Ěxplanatío
kmenu až na naše čas. (Srvn] Mii/Imho, Me ín omnes epistolas Pauli“ (t. 1553

thodc zur
Auííindung er Ehehindernísse be
mehr
íacher
Blutsvenvandtschaít.
avýS,loh

usset Theodor,

missioná evang.mlsslní

společnosti
pařížsklě,
mezi
BasutyPom
v amre
ji ui
Africe:.r
1863povo
áinpracoval
za kazatele
královny

círk. str.
70á251
,.7 Scl:21/zer,Kathol.Ehe
recht
392n
l.)
Sdl.
Tahiti; :p. „Tahiti et les iles adjacentes“ (Paříž
arbor gcnealogica Christi v. rodokmenKristův. c_lo5
Arbrisselu 1 Robert v. Robe
arbor genealogiea ordinum vi7.rodokmen řádů
arbor patronatus, rodokmen těch, kdo podací

Petr kanovník
de, sv., v„. Sara
1442 vEpile
1476 řehol.
osse, odvAragor_t_i_i_,
1484
právo vykonávají. Nejčastěji nabývá se patronátního odArbues
práva 1 ůsobem přeneseným, a to osloupností kvisitor v Aragonii, v noci ze ne 14. na 15. září
osle ní vůle, aneb posloupnosti z konnou, jež
5byl v kostele, jsa tu přítomen společným ho
říí se dědickým pravem territoriálním. Více dé
dinkám, raněn,
ode dvou
přepaden
smrtelně
:. 17.naja__t_ých
. vrahů byl
prohlášena
_diců,bez ohledu na velikost podíiů(cdédický,ch ná za blahoslaveného, 1867: za sovatéh Neprávem
bývá, in
_právopatronátní
iDnsor
c. má každý,
lil. 38 líčí se slovemiobrazem (Kaulbsach187l) tendenčně
c.2.
Cie ..llí
Ddí-lidum
synové,
není--li jinak"1stanoveno, pří vykonávání práva pa
ukrutnsík
konati ani jedi
ného knelačný
rozsudku smrti).S
rv.(nedal
Gamr, v irchcngeschtchte
tronátního hlas a mohou právo odací dle dohody jako
libovolně vykonávati (in Clcm
c.). jso u-li vedle
von Spanien
1879, lllavínka, Bludy a lži v dě
(1908,lll.1285'
synů ještě vnukové, mají dohromady toliko hlas jinách'otcův, a dědicové různých původních patronů obdrží
rbussy
os .,8571.116.24 v Montaubanu, kazatel
reeform. cirkve—,konvertoval 1666, z. 1694,
Lettre
presentační
právo nikoliv
per capita,
nýbrž
stír
es, a rodokmen,
jak právo
toto jim
přisper
uší á tous les íiděles des églíses réíormées de France“
(pocítání stupňů je kanonické), slove a.-_pus. Tento
„Declarationdans
contegant
moy
de réunir1657),
les Protestans
l' liselescatho
p—.us, aneh íigura declarativa tituli de jure pa (Msordttauhan

ztronatus
gloss jt.ana]. Ondřejova,
bývalku
uKiel
tit. 12. knihypřipojován
3. in
neCiem.),
pochodíc
mentin rn. (Srvn. Lá'mmer, Institutionen des kath.
K.-Rs.s
591; Ságm1žlller,l.ehrbuch des kathoi.
K.-Rs, str. 282n sl.)
Sdr.
arbor Porphyriana jest dia ram, jímž _sezná
zorňuje, jak lze souborem a roz orem pojmů jejich
rozsah a obsah ozřejmit
odstata (substantia)
tělesná (corporca)
ncTělesná (íncorporea)
(těleso)
(duch)

leiqu_e“r
(Pař. 1670).vSrvn.
lV-"(l 10),434
cjeanne
jean Huf/er,
ne d'mAtc
area ]. značí nádobku, v níž nejsv_.Svátost byla

chována, tedy naše ciborium, a v níž si za stara
věřící, nemohli-li Nejsvětější požití hned v kostele

při službách Božích, brali je domů. jiné názvy ná
dobky takové jsou sacrarium, artophorium, pasto
phoo,rlum columba, pyxis. V takových nádobkách
posílali si též biskupové eucharistii na znamení

jednoty
Z_hotovoványbyly
ze zlata,
slonové církevní.
kostí, majíce
podobu skřmky
ne stříbra,
ač bývaly též ve způsobě drobných košíčků ple
teny z lipnice jež uvnitř nejednou vyložen byly
drahocennou látkou. Některé z nich se nás ocho
\aiy, jsouce ozdobeny krásnými a případnými řez
smysly obdařena (ani- smysly neobcdrařená (in bami. To platí hlavně o skřince karth aginské ze
mata) (živočich)
animat)a (rostlina)
IV. stol., nalézající se v museu v Livorné, na niž
_senalézá scéna znázorňující konsekraci a sv. při
jím
mánni, ao yxidě berlínské, ozdobené ostavami
rozumná
O(vrationalis)
bezrozumná(írration_alis)
(ČIO
Čk)
(zvíře, na př.
Krista, sedícího uprostřed apoštolův, a brahaama,
ajus, Caesara
obětujicího svého syna. Ze starých spisovatelů
zminuje se o této schránce, zvanéa .. na př. svatý
Nešvyššim
emnejužší.
jest podstata,
rozsahpřida
jest
nej
irši alepoLm
o sah
Rozsahjehož
se zužuje,
CyprianBilczew:ki(De iapsisTampatil,
26) a Tertullian
(De orat.
14).
Eucharistie,
175,c. 326,
váme-lí sestupně, souborně (synthehcky) znaky tě Srv.n

' (o;ganica)
organic(kžá_v

ost)
neorganická (i_norganica)

lesná
(těleso),
organjcká
(živok),s
smysly obdařená
(ži
vočich),
ro zunm
čl,ověk)
indi)vidualisovaná
(Kajus,
Caesar atd.), čímž determinuje se odsstata, tak že
rozsah sice stále se umenšuje, ale o sah se zvětšuje,
až v inviduu (Kajus) obsah jest největší, ale rozsah
nejmenší, jen na jednu osobu omezený. 'limto při

Krom—,Real-E—ncyki.der christi. Altertiim.,

2. a.
tolik co(Lit.
rclíkvriář(arealu,
sacra pyxis)—
3.
U též
Renaudota
)a _discus
maior)
zove se paténa, na (nad) níž se u_Koptu eucha—
ristie proměňuje. — 4. a. značí též tolik
kladna. Výrazu toho ve významu uvedenémco ívá

.
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již Tertullian 'Apoí. c. 39.); Marcellus ve Vit. s. bv lze také pochopiti omluvy, kter'mí byli kře—
Felicis c. 3. zove pokladnu, z níž duchovenstvo sťané pro svá bohoslu ebná shromá dění zahrno—
váni od pohanů, 'akož i výtky, že křesťané jsou
dostávalo svůj podíl na jmění církev., arcula
sancta. [ ozději značí a. pokladnu kostelní (zá lidem „světla se títícím“. Také nejstarší křesťan
dušní),
d udž odvozen i název pokladničních ské symboly dokazuji starý původ této instituce,
úředníků (Jokladníků): arcarii
(Ol.)tóvoyol).Srvn. “ako jsou ryba (110.54)s chlebem, kotva, loď, holu
též čl. almužnictví a církev str. 13 n — . a.viz
ice, beránek, koš s chlebem, jež byly jen věřícím
archa.
trvn. Krum-, Realencyklop. der chn'st1. srozumitelny. Dalším důkazem jsou vyrazy s mbo
Altcrt. l, 73 n.; 7atab, Die Kunst im Dienste der lické, užívané zvláště v přednáškách, kterých se
účastnili též ncpokřtění, jakož izpůsob, kterým
Kirche, 20t ; Brychta, O jmění círk.. 425) Týt/t.
l (Arkadelt. Archadet,1-larcadelt) apologetě a jiní církevní spisovatelé píší ve spi
jakub, ». v Nizozems u kol. 1514, byl 1539 čle sech pro pohany určených o eucharistii; mluvit
nem „Capella julia“ v ímě, byl papežským zpě raději o svatých s mbolech, o obrazu, než o těle
ozvoje nabyla kázeň tajemství
vákem 1540—1549,odebral se skardmálem Karlem a krvi Kristově.
vévodou z Guise do Paříže, kdež obdržel titul s rozvojem katechumenátu a rozdělením boho
'„regíus musicus"; složil: madri aly velice oblí služby na část didaktickou a eucharistickou. Části
eucharistické směli se účastnítí jen věřící jako do—
bené, tak
ro u 1542
prvé konali křesťané, nikoli však katechumeni, kteří po
tištěná,
do že
r.l rvá3 jich
krát sbirka,
byla vydána,
mše po
,Missae
važováni byli za neschopny míti účast na ta'em
tres“ 1557), motetta 0545).
Arcadius v. Arkadíus.
stvích, jichž středem byla eucharistie. Odtu se
Arcamoníus os., z Neapole, vstoupil 1627 do vysvětluje, že disciplína arcani v Iné přísnosti
řádu theat., :. 663, :p.: „ ontra foedus Catholi trvala ještě, když pronásledování anebez eěenství
rum í-iiberníae cum haereticis pro fide orthodoxa“ protanace dávno prestaly. S katechumen tem pře
m
).
stává však také instituce kázně tajemství koncem
V. a počátkem Vl.,století. jednotlive jeji zbytky
divina
provldentía,
list pa udržovaly se však až do středověku, ano až na
p Arcana
ž Pia lX.
z 8. září
, ímžagoštolský
yíi nesjednocení
dobu přítomnou, jako velum kalichové, plášt cibo
kbáskiltťpověvýchodní
ns ".

církve zváni na koncil vati

atd.—
Profit,
Kirchíiche
Disziplin.
Tíibingen
1873str.
303 n.;
uyskmr,
Zur Frage
ílber die
so en.
arcšní disciplína (kázeň tajemství), výraz, jehož riový

po prvé užil reformovaný theolog Daííaeus r. 1666,
byla praxe staré cirkve, dlc 'níž jisté nauky a části
bohoslužby křesťanské byly před nepokřtěnými
pečlivě tajeny. Předmětcm jejím byly zvláště ta

jemstvi
Trojice,
jako atessera
věřících,nejsv.
modlitba
áně vyznání
dále sv. víry
svátosti,
z nich
především křest a sv tost oltářní. O tajemství
nejsv. Trojice byli katechumení vyučováni bezpro
středně řede křtem, také vyznání víry a modlitba
Páně by y jim svěřovány te rve krátce před jeho
udělením; o svátostech. zvl ště o křtu &o svátosti
qltářnl, byli poučováni teprve po 'ejich přijetí.
Učel kázně tajemství byl dvo'i: věci svaté mě*?
b' i uchráněny profanace nevěrícími dle slov Páně:
íedáve'te věci svaté psum, aniž házejte perel
svých p ed prasata“ (Mat. 7, 6), v katechumenech
pak měla býti vzbuzena živá touha po úplném po
znání pravdy křesťanské. Vzhledem na tento dvojí
účel lze sotva říci, že disciplína arcani byla jen
pouhým „katechetickým pravidlem“, ouhou „pae
daFogickou
methodou“,disciplinárním,
jak nejnověji tvrdí
Batiifol;
bya sprše pravidlem
zákonem
cír
kevním, jcnž ovšem nebyl absolutně závazn'm,
nýbrž z důležitých příčin výjimky připou těl.
Tvrzení novějších badatelů rotestantských, jako
Zahna, Anricha, Hamacka, onwetsche, Wobber
mína, že na vznik kázně tajemstvi přímý vliv měla
pohanská mysteria, a že vznikla teprve ve IV. stol.,
třebaoodmítnoutí. Byť přesně nedal se dokázali
její
puvod
apoštolský,
řece jisto,
že kázeň
ta
leomstvj
existovala
ji vje obách
nejstarších.
Vedle

Arkandisziplin.Mí.lnchen 1901; Batifol, tudes hi
stoire et de théoí. ositivc. Paris-“1904str.l n ; Funk,
Kirchengesch. Ab dl. u. Unterr. lll. Bd. str. 42 n.
(Das Alter der Arkandisziplin.)
Sms.

Arcanum dívinae sapientíae, slavná encyklika
papeže Lva XIII. z 10. ledna 1880, jednající n učení
církve katol. o manželství a namířená proti blu

dům, tuto instituci ohrožujícím. jedná nejprve o pů
vodu manželství a jeho vlastnostech, jednotě a ne
rozvižitelnosti, jakož i o jeho účelu, dále o porn
šení jeho u pohanů a částečně iu Židů. Pak mluví
o ovýšení manželství Kristem ježíšem na svátost,
ú elu jeho pro církev a výtečných vlastnostech, a
též o právech a povinnostech manželův. Přechází
k tomu, že' Kristus všelikou moc svátostí manžel
ství se t'kajicí odevzdal církvi, jež svatosti a ne
rozvižite nosti jeho hájila vždy proti bludařům sta
rým i novějším, jako Gnostikům, Montanistům,
Manichaeovcům, Mormonům, Salnt-Simonlstúm,
kommunistům a pod. Stanovila též obecně latné

&rávo'manžeískě,
manobčan
elské.
a to obrací se zejména
proti ta také
zv.překážky
manželství
skému, dokazuje jeho lichost a neoprávněnost a
obrací se proti nauce 0 oddělení smlouvy manžel
ské od svátosti; mluví též o následcích odloučení
manželství o náboženství, zejména o zhouby
plných četných rozlukách, jež jsou sto, ab ohro
zily celý společenský řád mravnost a vz ělanost
árodův a uvedly spole nost v ty doby starého
íma, kdy manželky počítaly svá léta nikoli dle
konsulů, ale dle změny svých manželů. Končí na
světských vladařúv a biskupúv, aby
duvodu vnitřních, v Lpodstatě věcí spočívajících, pomenutim
o nápravu u věci té všemožně se přičinovaíi, a
máme
toho
positivní
ůkazč.
Agoíogeté
ll.
století
předpokládají již existenci ázn kajícné, zejména vyslovuje přání, aby se biskupové snažili o zame—
l"ert-ullian, jenž ve Spise De praescript. haeret. zení sň tkův mezi katolíky a jlnovércí. (Srv. Ha—
(c. 41) obvinuje přímo bludaře své doby, zvláště rový v K . 1880 361 nn.; Sclma'dcr—Můller, Zá
Marcionity, že Cirkevní kázeň tajemstvi svévolně kladní věrouky církve katolické. str. 229 nn.; Soldát,
porušují a zrazují. Mluví-lí sv. justin v Apologiil. O jedinosti a nerozlučitelností manželství.) Tpclz.
(c. 61 sq.) zřetelně a jasně o křtu a eucharistii,
arcaríí viz arca 4.
činí jak z důvodův apologetických, ab hájil kře
stanu proti těžkým obviněním z hodů hyestových taršjzškolyta(archiacolytus) v. čl. akolyté
r.
a krvesmílstva, a předem se omlouvá. Není tudíž
svědkem proti její existenci, nýbrž spíše pro ni.
arcibasllika, tolik co první mezi velechrámy.
Možno proto říci, že disciplína arcani zcela určitě
áz
ten, prísluši basilice sv. Jana v Lateráne,
již existovala v polovici 11.století. Bez kázně ta kathedrálnnnu to kostelu papeže jakožto biskupa
jemství již v nejstarších dobách zavedené nebylo římského.

arcibiskup

——arcibratrstvo

arcibiskupúřadua
a arcltgskupstvt,
církevního
hodnostáře,
vodu jeehojméno
úředního.
-A.jest
netoliko biskupem savediecese, nýbrž jaksi nadříze
ným hodnostářem nad bisku y jiných drecesi (metro
polita, cpiscopi comprmincrales, suííra anei), které
se dohromady jmenují církevní praovinc
cí (c. 4. D.ist
il ve iV. stC.
6. však
jménapočátek
a. dočitáme
se
teprve
t.,ollil.qu.
uřad má
už v době
apoštolské. Sv. apoštolové zakládali církevní obce

napřed v místech nejlidnalě'ších, metropolích
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řecko-melchit.,
3 obř. syro--melchit.,
2armén.,sElo.bř
obř. sro- chaldej.
., 6 obř. syro-maronít).—
VR
kousko- hersku samém jest 12 arcibiskupství ritu
latinského, jež jsou vesměs n\etropoliemi (Praha,

Olomouc, Vídeň, Solnohrad, Gorice, Zader, Lvov,
pstřihom, jager, Kaloča, Záhřeb, Sarajevo), 2 ritu
reckého (Lvov a CFokgaras)_a ! ritu arm
m.čn (Lvovi,

'ež vla Slellung
em
vincie Srv
vn. Ma.rt,
reclrtliche
dkergro
rzbischófe
(Freiburg
1847);
290112,.; iusdrranlr
ercr.elalPrompta
ii. n. 723
' einera., archil
bibl. c.anon

říše římské. Z těchto se zakl daly nové obce, které
se svými biskupy se měly k metřopolím jako dcery
kn. 1.
531právo
nn.;OLPfiihppr,
nn.:'St/inom
Ri,llner-Zífzk
Čírk.
155nn. KR.
Elim.Ví.
k matkám. Biskup metropole, jakožto bezprostřední agua?arcibiskupové titulární jsou ti, kteří mají (po
nástupce sv. apoštolů, míval také větší
žnost.
dyž se sv. víra více rozšířila, tvořila se nová dobně jako biskupové titulární) pouze titul arci
střediska, ze kteerých se nové obce zakládaly,a diecese, na který jsou praekonisováni a konsekro
váni, ale správa její jírn nepřísluší, jelikož z ní ne
tato střediska pojmenována také metropolemi;
od té doby biskupové původních metropolí jnre
zbyl leč ipníídeli
pouhý rum).
titul, Takovýchto
kdežto ona sama
zašla (in
novámjrnynnjmény primns,princ eps,ss,eníor partibus
arcibiskup

primae sedlss, pi mas, ex
xarcha aj. Nyní

titulárnich
očitáváGerarchiacattol.
na
rok 1910
elkem 9vyBallia
nem aji.
jsou někteří a--ové bez suftragánů jako v městech: ství
arcibrarrtvo
J '"
Amalfi, Lucca, Gaéta, ve Lvově (arménský) a j.,
kteří ač jsou a-y, nejsou vlastními metropolit. archisodalitium) bylo edávna čestný název bratr
Práva a-ova, jež mu jako metropolitovl příslu i, stev staropylých a velice zasloužiiých. V obyčej
tvoři dohroma d t. zv. ius metropolitanum, legem
ném smys
u označuje
se nyní tímtočjménem
hra tr
metrop.,auctoritatem mctrop.; dle ních: a)dru hdy stvo,
kterénru
Apošt. stolice
ropůj ila zvláštních
odpustkův a plné moci, přívt Iovati čili přidružo
u) sám:
svolával pořad
provincdrální
předsedal
na
nich, stanovil
jed náni synody,
a schvaloval
usne vati k sobě (aggregarc, associare) bratrstva téhož
pojmenováni
a
téhož
účelu,
a
takto
je
činiti
účast
dozíral
přijímal
na něnagodříszené
sr žno ti & biskupy(suffrašá
v ]. stolicči o mc ny), nými týchž odpustků, kterých samo ožívá. ríví
bodoval; řešil ve il. stolicí sporné záležitosti bzi
iegiumnábožnost
to propůLčuje
zvláště bratrstvům,
která
[Lé
skupských soudů, obsazoval jure devoiutlonis úřady stujr
nejpřednějším
ta 'emstvím
aneb
0
jsou velice přiměřena obecnéa tiůležité potřebě
církevní
od biskupů
kanonicky
udělené, jepotvrzoval
volbu
biskupůsu ragánů,
konsekroval
a přijímal církve nebo lidu křesťanského, aaprotož' \ žádoucno
jest o nich, aby se rozšířila po všem světě kato
odnichpřísahu;lbs
provinclíální:
povoloval odpustkys pro ycelouou
provinci
, visitoval lickém. jednotlivá bratrstva mohou býti jenom
sutíragány a trestnými soudy je soudil; b) v době k jednomu arcibratrstvu přivtélena. — K jistému
nynější a/co do pravomoci zbylotorkoprávo: arcibratrstvu mohou se řádně (kanonický) řivté
synody provmc svolávali a jim předsedati; přijímali lovatí bratrstva téhož pojmenování a te'ho účelu
rekursy a appellace od biskupu z provinc &; dozíratl se svolením biskupa té diecese, ve které se arci
bratrstvo nacházi K žádosptrodávané ředitelstvu
na plnění předpisů tridentských o diecesnich semi arcibratrstva přikládá žadsaiel dosvědčení svého
nářích a 2syno
odách('l
sess. XX"LC
18. de
ref. biskupa, že jest bratrstvo řádné založeno, ebí
XcXi.V
ref.a)ao rid.
povinnosti
residence
suffra
gánů;
suííraggny
nedbalé
nedbalé skup
přimlouvá, abč žádostí
vyhověno
sv.
Otci
udatl (Trid.
sess.napomínlatiatrvale
Vi. c
eret. ustano
bylo svoluje
(lilteraea se
tcsimoníalcs).
přivtěleni
může
isám biskup kroč_iti Ředitel arcibratrstva za
sílá žadateii l)nezbo přímo biskupovi listinu o sku
stolce
rupského
zav
nezvolí
(Trid.
sess.X
lV.
vovati bis
keapit.
vikáře,
kd as
ž ho
kapiltolaepo
uprázdnéni
ef.),
a visiíovati
diecese
snftragsánů
po tečném přívtělení; žadatel, obdržev tuto listinu
ukončené \'isitaci své diecese a za souhlasu koncrlu od ředitele, předkládá'jí svému biskupovi, aby tento

provinc. (Trid. XXIV.c.3. de rel.). 'lrestné moci nemá
nad sufíragány, & jenom s provinciální synodou smí
uznávati o menších poklescích jejich; sám jen o vě
cech
A-ovéa primasové
podléhají přímo
něvadsŽporných.
patriarchové
přestalipapeži,
býti \'iřed
ními prostředními členy mezi papežem a metropolity

se o pravvosti její přesvědčil a dal svolení k olrlá
šení odpustků nyni bratrstvu povolen ch. (Opatří
jl měřením slovy „Recognovimus“.) ákon
ro
hlašovánl od ustkův až po dosaženém svolení bi
skupském
tridentskéhoaládá
ses. se nacúchvale církevníhoasněmuÍ
rtorr,m.
pla
vůbec, jakýmkoli způsobem a odkudkoli by některté
(rvn
čl. aucto
ritas íc metropo
l.), kil)co
pře
ednosti
církrevn
h a polltlck
ých. Od bratrstvo určitých odpustků nabylo. (Srvn. Skačdo
V. stol. se propůjčuje a- tim jako zvláštní vyzpame
Pastýř.
,i. 256;
nání pallium (v.l.);vvecelém okresu provinciálním pole,
13,535,
!lůllm,bohoslou
Odpustkv
385n "Ba."rlllgehAblásse
n.)
&'.ple
arcibratrstvo k ustavivěnémun
se klanění Duchu
metropolita smí o slavných příležitostech dáti před
sebou nosítizvláštníkříž arcibiskupský, ato sv., původně modlitební s olek, zal. 19. května
1882
při
kostele
missijníc
kněží
sv.
Vincence
i na místech exemptních, ne však u přítomnosti pa
eže nebo jeho legáta a latere; arcibiskupský
z Pauly ve Vídni, povýšen ]. září téhož roku bre
lobo
má po desíti třapcich na každé straně. vem Lva Xiií. na arcibratrstvo pro říši rak.-uher
V Rakousko-Uhersku mají a-e raž., olom., Vídeň., skou, 1887 rozšířen i pro Německo. Účelem tohoto
a.sv dle možnosti oslavovati, 2.
solnohr.,gorický a ostřihom. ti ul knížat, a všem a-aj ezt .

příslušíprávo na členství v p anskés
ves němovnáchzemskyc ch. Vilalrčijsou(spolu modiiti se za vítězství církve sv., 3.sea„za hojnost

řádných
kněží. Srvn.
Ben'sngzr,
Ablás
1558588—
arcibratrstvo
nejsv.s
vátosti.
jaskotřetí
sdru

s biskupy
preláty) príslušníky
stavummagnát
ského
—-Va iníuí.
carcibiskupstvíu
udává Gerartlna
[at/ol. ženi k úctě nejsv. Svátosti vedle klášterní kon
r. 1910celkem204, obřadu latinského bylojich
eagcc kněží
i spoLkŽu
světských
kněžías služebnic
klanitelů, nejsv.
založilSvátosti
ctih. sluha
l85,z těch
3 pr0vincií církevní a 21 bezp ro gr
Petr julian Eymard pro laik bratrstvo nejsv.
\íncie;
obřadu
východního
a) sprov. církevní
byla 3 (1
obř. armén.,
1 obř. ecko-rumun.,
1 obř. Svátosti, jehož členům se uklád za povinnost, za
řecko- ruthén. ), b) poddaných pařtriarchům 16 (2 obř. měsíc jednu hodinu kdykoliv strávíti na modlitbách
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arcibratrst vo

r. 1877 brevem Pia lX. ze dne 4. září povýšeno
před svatostánkem Členové musí býti za saní bud'
za arcibratrstvo s_právem řlvtělovali si bratrstva
od ředitele bratrstva kanonický znzen ho -en
stejnojmenná v Rakousko- hersku a jim sdělovati
osti — u nás v Bollzaně
ratrstvo povýšeno 8. odpust ky své. Arcibralrstvo toto, jak již jméno
v některém
ce kněží
Sváa
května
1897klášteře
v Říměkongreňha
při chrrnáé
sv. nejsv
Ondřeje
má vdvojí
se božskému
siteli v nejsv
S\ úkol:
losti akianěti
usmiřova
li jej, a pooSpa
má—
Klaudia za arcibratrstvo s právem přivtělovánl si ukazuje,
hati dušičkám
v očistclu.Proto
povinnosti
každého
takových bratrstev jinde 1zřízených, a nadánno čet člena
jest aspoň
jeedn
oindnu
za rok nau
mys
si
nými
odpustk
I_20p
1858
26.ú
\mora
1875a11.
ten konati. Zvláštní modlitby k této pobožnosti
května 1897.
n. rzringzr, .
.
Báča.

arcib'rati'stvov ustavičného klanění se nejsv.

Svátosti
a “113308130“
chrámů,
u nás
vice známé
po ejm énemchudýchparamcntní
spolee.k
Anna 7. Meeůs, zbožná dáma v Bruselu, sdružila
r. 1848 stejně smýšlející ve zvláštní sdniženl, které
si vytklo za úkol uctivatl Spasitele v nejsv. Svá
tosti a podporovati vlastní prací chudé chrámy,
aby sv. tajemstvi v nich důstojně se mohla konati.
Sdružení to schválil
lí za nedlouho \šichni bisku
pové v Belgii Roku 1853 bratrstvo toto, z něhož
mezitím už původ vzala i klášterní kongregace
dam, p0vvýšeno za arcibratrstvo s rávem přivtě
lovatl si odobná bratrstva v celé) Belgii a při
vlastňovat jim odpustky a výsady im udělené.
R. 1876 rozšířeno toto právo na cely svět vyjma
měšto ím, r. 1
itato hranice padla. Staatuty
sch álil Lev XIII., sídlo arcibratrstva přeloženo
íma, a na toto římské arcibratrstvo přeneseno

bratrstev v celém
správo
podm
íaggregace
mnkou
u, žetakových
dipl yaggregačni
musísvětě
býti
podepsány kardinálem protyektorem. R. 1895dostalo
se arclbratrstvu konečně nejvyššího vyznamenání

nejsou
a téždo konati
hodinku může
kdy—
koliv. Ipředepsány
rávo při imatl
tohotolzebratrstva
dostati každý kn 1 od gener. ředitele arcibratrstva
v Lamba .
nejlépe zasílati jména členů
do Rajhradu. Arcibrastrstvo. jest bohato na duchovní

udělené
od Klementa
X., Lva
Xlll
amikostia
ehořeodpustky
XVl. Srvn.
Hohem
ger- Weber,
„Svata-
stánek a očistec. Rukovčt mi ostíhojněho arcibra

trstva ustavičně úcty nejslv. Svátosti oltářní k útěše.
dušiček“
(2. v
arcibratrstvo
přredralhé). krve Pána
žiše.
Zbožný kněz Frant Albertini (z. 1819 jako iskup
terracinský v pověsti světce) 2 LS pro 3.1808 pri
slele
iccola in carcere v ímé spolek, jehož
členové měli často na utrpení Páně mysllti a Bohu
předrahou jeho krev obétovati na smír za vlastní
hříchy, za potřeb clrkvve, obrácení hříšníků a ku
omoci a utěše uší v očistci. Pa ež Pius VlL dal
ardinálem vikářem 27. února ]
spolek ten ka
nonicky zříditi, obdařil jej brevem z 22. září .1815
mnohými odpustky a povýšil jej brevem z 26. září
téhož roku na arcibratrstvo. Srvn. Ben'ngef 617

titulem Prima p_rímaria, že totiž žádné 'iné bra

arcibratrstvo Panny Marie od nejsv. Srdce

trstvo nesmí míti týž název a statuty. ani by bylo
přivtěleno k tomuto arcibratrstvu. ]ich zemi
bratrstvo bruselské záhy se dostalo, kateré však
hlavně u nás, poněvadž statuty musily býti po

Páně, původně bratrstvo zřízené 29. ledna 1864
kongrc _acímissionářů nejsv Srdce Páně v lssou—
dunu ( iec. burgesská) ve Francii, později na “arci—

bratrstvo povýšené, v Řilmě blyo bratrstvo to roku.

tvrzen
přezváno
aram espolku
tní založe
ol a1872v
pkoastele sv.rovněž
Ondřeje
nayQuírinale
zavedeno
5.51873
titulema
právyarcibratr
kem. ievládou
1850
Pius [ .udělil
stva obdaařeno. Když řečená kongregace v Římě
néámu
ve e\d'ídni
všechny atéod ož
ustkyroku
a pr,áva
která na náměstí Circo agonale zbudovala nový kostel
má
spolek
bruselský,
peště udělil
vídeňskému spolku ravo přivtělovat
ky P. Marie od nejsv. Srdce Páně“, bylo a-o r1879
do kostela toho přeloženo. Účelem jeho jest uctí
takové v Rakousko- hersku.
870 jest
vání P. Marie v jejím úzkém vztahu k božskému
ramentní
s olek
zřízen ve všech
čítá tisíce členů
i z nejvyšších
rodin. diecesícle
— Učel
Srdci Páně a vzývání její řimluvy v nesnázích
duševních i časn' ch Srvn an'rnge, l.c
spolku, jak praví první odstavec stanov "est a per
ři
arcibratrstvo .Marle, královny andělů. Bra
spivatí byl
k tomu,
Pánpoznáván,
Ježiš v nej5\
ětě' n,íSv
losti trstvo k úctěP
. . a-ů vzni
1854 v Pou
oltářní
vždy býépe
milov
\eleben
Toulousua 3.vebřFrancii,
2. čnaPial864
azauctlv
án a ltiakto -se
jemu jakěš
i náhradyd
dostaloa vourville
kanonickyu zřízeno
lodbyolo
papeže
IX.
urážky,
v tajemství
sve'
lásky denně
každou hodilnuhzakouší; b) chudé chrámy v dicccsi povýšeno na arcibratrstvo pro 1celou Francii. Roku
1875 zřídil arcibiskup vídeňský kardinál Rauscher
opatřovati
jichž zadarmo,
k důstojnému
konání bratrstvo P. MJ
ve Vídni vkosteíe s.v Se
služeb
bBož předměty,
ch jest třeba,
a pro zmož

ně'ší za náhradu útrat. Údem se může státi každý
ka olík, nechá-li se zapsati & zaváže sc aspon
jednu hodinu v měsíci _klaněti se nejsv. Svátosti.
Hodinku má si zvolili hned při zápisu a konali
může obožnpst svou i doma. L'dové řis ivají
ročně kor .4 hal. na účely spolku. jc- l ně omu.
příspěvek ten příliš veliký, muže přispéti jen ně
kolika krejcary, a koná—li svou- měsrčni hodinku
svědo mitě, uže býti účasten všech duchovních
milosti arcibratrstvu udělených. Naproti tomu však
jen členové platící celý příspěvek mají volební
právo do \ýboru, a sice ůdově mužští 'en aktivní,

verlna u Lazarlstů, kteréž povýšeno bylo dne 21
září téhož roku na arcibratrstvo pro celou říši
rak
posléze zřízeno
b
1876[ívali
ía-o vP.Kolíně
n. R.-uh.,
pro Německo.
Učelemš—ar
jestuc
Marii

pod
ny andělů,
zvlááštěl
s tímslavným titulem
by „Králova
o úctou
vyprošenb
triumf
církve katolické
v celéma světě,
cení nepřátel
jejich, hříšníků
ne\ěřicljackož'! obrá

arcibratrstvo Pan y Maret bolestné na ně

meckém hřbitově v imě.
1450 jan Golderer,
něm. zpovědník u sv. Petra vŘímě, pozd. světící
biskup ve Vircpurku, založil při kostele na něm
údové ženského pohlaví aktivní i passvm|p,rávo hřbitově v Římě bratrstvo, jehož účelem byla zbožná
poněvadž celý výbor vy'ma duchovního ředitele péče o zemřelé. Bratrstvo to bylo 1579 povýšeno
na arcibratrstvo. K a-u tomuto připojily se něm.
skládá
jen zespolku,n
ženskýca. venkově
o všakspočine
má význam
jen
v se
ústředí
celá spolky, založené za účelem opětného sjednocení
správa v rukou duchovního správce Každou první
katolické,
zal. 1862 aveleře
tomnes
unum“totiž
za. P„salmenbund“,
8.
neděli má se konati v chrámě přiměřená pobož jinověreů
nost -—nejlépe společná hodinka — v sídle ustřed
arcibratrstvo
Panny ekův
arieena
nebe vzaté
za
návrat
schlsmatlckýc
a Slovanů
k cirkvi
nim sloužlvá se mše sv. za údy.
B; .řa.:.

ollcké, bratrstvo zal. kongregaclassumplionistů
pod ochranou sv. Benedikta k ůtěše dvuštičetk (v.tt.)
při kostele „Anastasia v Cařihradě, na arci
v očistci založeno v Lambachu ' Hor. Rakousích bratrstvo povýšené brevem papeže Lva Xll. „Cum

arcíbratrstvo
dívínl Pastoris“ z25. května 1898. Srvn. Beringer,
l.

arcibratrstvo ke cti bolestné matky Boží za
návratLvaAn 111.z
lie ke 22.
katolické
]víře,založené
pap.
s na 1897
při kostelebrevem
kon

——arciděkani
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zmíněných ostatků sv. Petra šířltl oddanost k Sv.

s,tolicí
konatíobrácení
modlitbyna
ůmí.Srvn
sls a vhříoštncíků,
ašp
třeby
církve,
nevěříc
ch
ja7o
iza vykořcněníbludůarouhán
Bm 'rgzr,

arcíbratrstvo pásu sv. Františka z Assisi zř71d1l
vkostele Sacro Convento
gregace sulpícíánů v Paríži, jelikož zakladatel kon papež SixtusV
pregace té Olíer vyznamenával se velikou horli v Assisi, kde tělo sv. Františka odpočívá. Účelem
vostí ve příčině návratu Anglie k církvi katolické. jeho jest uetívatí horlivé sv. Františka, prosítí za
;Slavnostní zahájení a-a konalo se 17. října 1897
zrmochranu a následovatí jeho příkladu. Srvn.
]ĚhOW
arcibratrstvo k útěše duší v očistci. Bratrstvo
kardinálem-a-rcibískupcm
pařížským v přítomnosthí
.(ardinála-arcibiskupa
westínínsterského
a mnohých
k 72 d. 9 o_.zřízeno bylol
1 v redemptor. kostele
)iskupů
r. 1900 mnoho
bylo za0sáno
íž 11.000a praelátů.
tl; od téKoncem
doby vzniklo
rat_r S. Maria in Monterone v imě, na arcíbratrstvo
„tev
a- u tomuto
ve Francii,
11588,
bylo
čna. křest.
1841. vyučování.
rvn. Rzn'nger,
788.
talíi, kBelgii,
ano i vpřidružených
Australii. Srvn.
lízríngerAn
,
arc povýšeno
bratrstvo 8. pro
V době
arclbbratrstvo svatého a neposkvrněného Srdce reformace vzniklo několik kongregací, jež vytkly

P. Marie k obrácení hříšníků. Účelemtohoto a-a

jest uctivati obzvláštním z_ ůsobem Srdce P. Marie
a vyprosití oddiBož ho miosrdenství na přímluvu
P. Marie obrácení hříšníkův. Bratrstvo toto založil
1836 farář Des Genettes při svém kostele P. Marie
Vítězné (Notre- Dame des Víct íres) v Paříži;

je papež
brevem
zarcibrntrstvo
24. dubna povýšil
838. Srvr
vn.
Bering" ehoř1XVI
,

areibratrstvo

P. Marie ustavičně pomoci a

si
za úkol
vyučovatí líd náboženství, zvláště
vy
nikla
kongregacedoktrinářů
.Při této
kongregací
jehož
členové
ve
světě
líci utvořilo
zavázalise sebratrstvo,
\yučovati
dítky
a nevě
domén boženství. Papež ius V. konsttíutcí „Ex
debíto npastoralis ofiícií" z 6. října 1571 doporučil

šíření tohoto bratrstva, Pius V. ovýšíl je na arci
bratrstvo bullou „Ex credíto Nobis“ z6. října 1607,

v encyklice
z 15.
dubnna
sv. Alfonsa z Liguori. Bratrstvo k uctíváni Panny Pius )( ídopomčíl
ve všech
katolických
farách,
aby1905
fa
Marie ustavičně pomoci (v. t.), založené kongre ráři měli přiavyučování náboženství účinnou pomoc
gací nejsv. Vykupitele (Redempíorístů), zřízeno
zbožných
laících.
Nejn0\ě( 'íctaS
byly Sed.
stanov
ove raveny
aznovu
potvrzeny.
X xa-xa
bylo kanonicky
.
na arcibratrstvo

.) rv
en'rgnge .
4,
93.
arcídékani, l zev některých správců duchovních,
arclbratrstvo Panny Marie Pomocné (Mariae
Auxíliatricis). Bratrstvo zal. Don Bosco (v. t.) při jenž ujal se v echách s počátkuuX _.1stol. Vzník
kostele téhož titulu v Turíně, na arcíbratrstvo po— jeho vykládatí jest počeštěním, avšak jen z polovice
\ýšeeno bylo brevem PíalX. z5. dubna 187.0 Srv
napdným.
latinského
jménavearchidílacončs.
Ber-ine
dyž rozšířením
ulrakvísmu
východních e
arcfbratrs7tvo sv. Rodiny Ježíše, Marie a Jo chách zanikl v kapitole pražské úřad arcijáhna
sefa vzniklo z malého spolku, jejž |. 1844 založil
hradeckého,oda oboí
některáropůjčena
práva jehofarbg'ía
od admini
n kostela
sv.
jistý zákopnický důstojník v Luttíchu zvláště pro strátorů
jínochy a muže stavu dělnického & řemeslnického Ducha \ lradcí rá ové, jenž byl děkanem okol—
za tím účelem, aby ochráněni byli před bezbož ního duchovenstva, farář ten nazval se „arcrhí
nosti a zkázou mravů. Řízeníísvěřeno bylo Re díakonem kraje hradeckého“ ;l.lnačež v XVl. stoleti
demptorís'ům; bratrstvo bylo 1845 kanonicky zří duchovní správcoyě .htéož kostela sluli již arcí
děkany Podle jejich příkladu farář kostela sv. ja
zeno Šanbreve z 23. dubna 1847 na arcíbratrsívo kuba v Kutné Hoře a spolu děkan okolního kněž
Bovy
o. A-o totoLuxemburku,
rozšířilo seFrancií,
n chleAngliiaj.,
po celé stva, Svatomír Zrůbek, v době, kdy biskup sidonský
elgii,cNizozemsku,
an0 i do Ameriky, Afriky a Australie. Po založení Filip prebýval v Kutné Ho
ořc (r.
—
), přijal
všeobecného zbožného spolku křesťanských titul arcíděkana. Děkanůín strany pod jednou, kteří
ro ln (v. t.) r. 1892 prohlásila posv. Kongregace sídlili v starodávných místech arcijáhenských, ne-
ritů 13. února 1894, že lnttišskě a- o smí trvatl dále bylo dovoleno, ab p_řídávalísi větší názvy, pokud
pod těmito podmínkamí: 1. že bude bedlivě šetřítí
v kapitole
rve
na konnúřad
ci X'. arcíjl hnů
dkěani
v lzní pražské,
a Horšověte ýně
ustanovení obsažených v bulle Klementa V111.,2. trvaly
počali jmenovati lse arcípryšty, až pak ve druhé
žeépříjímány budou jen osoby jednotlivé, níkolív polovině XVl. stol. změnili název tennza titul arcí—
cel
rodinš,
3.
že
a-o
nebude
nikdy
užívati
názvu
děkannů. V té době také duch )vní správce v Bílině
„spolek“
rvn. Ber—igen
arcibratrstvo k úctě v.josefa. Arcibratrstvo a někteří faráři sídlící mimo místa arcíjáhenská
k úctě sv. josefa vzniklos kolem
1860 ve farním (na př. vKrumlově, Falknově, Polici), protože za
stávali úřad krajských děkanů, získali název arcí
kostelex. sv.1. Rocha
v íníě,výšeno23.
potvrzeno zřítéhož
_apežem ěkanů. romě povinnosti děkanské, kter'ou plnili
Piem
bř. 1862apo
roku na arcíbratrstvo. Srvn. Ben'nnge
vužším obvodě své činnosti, arciděkani byli de
arcibratrstvo řetězů sv. Petra. V šedesátých legáty ordinária pro celé territorium někdejšího
letech minulého století rozšiřovány byly v ltalíí i archldíakonátu, řídili tak zvané konvokace ducho
jinde řetízky k hodinkám zvláštní podoby, jež venstva, ohlašovali kněžstvu nová nařízení cír
kevní, předkládalí arcibiskupovi seznam uprázdně
vešly ndo
a jímž
perfidním
způsobem
pod ných íar, ustanovovalí zatím duchovní správce,
kládán
bylmody,
význam
joakožt
rotestní
manifestace
přetrhovali rejdy sektářů a požívali soudní moci
proti okovům,
italie,
tpa
pežský.
líalovejež
Sv.svírají
stolicičást
věrni
bylí totiž
nadt sltát
mroz
v některých věcech
manželského.
hořčenl, i vznikla myšlenka dáti zhotovítí řetízky plzeňskému
Matoušípršiva
\'íhovském_u,
jenž Arcípryštu
byl land
k hodinkám vpo době okovů sv. Petra (v. čl. sv. komturent řádu německých
,bylo apoštol—
výšeno brevem z 31.kkv. 1876. Srvn. Ecn'nger,

Petra

řetěz ), což se i stalo. Aby se předešlo

ským indultem
1534 0ropůjčeno
pontifi-'
kupčení s těmito řetízky, zřízena byla se schvále kalíi;
po něm r.užívali
i pozdějigrávo
arcídékani.
ním papežovým komise, jež měla bdítí nad rozši jakkoloí pak úřad arciděkanů zřízením vikariátním
řováním ích. Z této komise vzniklo bratrstvo ře (po roce 1630) byl zrušen, jménobbývalé hodnosti
utkvčln přece na beneficlích, jež zvána 'sou arci
tězů
etra, s.jeežPietro
bylo in
zřízeno
kanonicky
26. ún.
1866 sv.
v kostele
Vincoll
a povyšeno
18. děkanstvímí, a jich držitelích. Historic ý název
června 1867 na arcibratrstvo. Účelem jest úctou arcíděkanů náleží dosud duchovním správcům
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v Bílině,
l'_alk0ř,nově
Týně.K
um jur.
Iově,
Kutné
e,Pl lloršově
zni a Polici.
Dle úřed
ako can.
částka .l.
církevnzíí
-Leitner,
pg.2 13liturgiie (SantiVř
ké Prael.
c
i
ních seznamů ducrheovensztva 1793—1832 dělila se a- ů venkovských nebylo a kathedrálrnícbýval jen
arcidiecese pražsk vtyto archidiakoná Plzeň prvnim jáhnem; v Carihhradě býval, ale nekonával
obřadů v kathedrálním kostele, nýbrž u dvora ci

sk (k: kraj plzeňský),falknovský (: kraj oketský),
si
kraj rakovnický),bystřický
n. ceskobrod sařského,
spor šřadův
dvorního
účastnil se r0\nal
veřejnýc
a p. _duchovenstva,
ni
skýnský(=
neb brandyssky
(: krájk ouřimský)aberounský
(: kra berounský), ale uřad těchto archidiakonů podrželi a-y s vlastní soudní pravni—nocí. émečií
byl, ja

se zdá, pouze čestný, udělovaný ještě

1841titul
děkanu
bezdědickému
ižpozději jako čestlný
starym
zasloužilym Václ.
kně
Mocovaikudělen titul a-a berounské ho). V hrabství

kladském

kníž. arcib. vikářm

faráře
a-y,ana ppis
ráva aa
moc první
mají teprve
protestanté
směch
azvali
pod
ferm:

ius

ll. n. 774 nn.)

nn.

(Srvn.
T/mmamn
I. c_.,
titul a-a nebo ípnerální
Vid recesi superintendenti.
pdracžskě _až do
prostřed
Xll. století

velkoděkana (od r. 1790). V novější době rozhod nebylo \enkovských a- G, než toliko a. kathed rál
a-d
nutím biskupských ordinariátů povýšena byla dě niho kostela. jemu náleželo právo dozoru na
chovenstvo ve střední části země, kdežto v dalších
kanstv
vi víLiberci, Chebu a Chrudimi na ac.
arci krajích dozorci byli arcipryštmé. Když rozmnože
děkanst
mm
osadních
chrámů
nadešla
potřeba
většího
počtu
arcidiecese jest biskupská diecese metropolí
tova, tedy územíje mu jako biskupovi přímo pod dozorčích or ánú, archipresbyteráty prom_ěněnybyly
v archidia onáty a rozdělenypo míře rozsahu
řízené, se
kdežto
územiejeho pravomoci metropolitní
nazývá
provinci
a, inde ve tři aneb i \ice dekanátů. Jen
archidiakon t horšovský zůstal v celostl a měl to
cijáhen a &jeho
arcijáhenství,
jméno0 církevního
hodnostáře
úřadu i úředního
d.
liko jednoho děkana. Vedle arcijáhna pražského
kolem r. 311 při r.míná Optát Milevský (De schis byli pak arcijáhnibechyňský, bilinský,
ole
mate Donatist. l. a- a Ceciliána. A. svěcením ná
slavsský,horšovský,hrade
cký,kouřiamský,
plzeňský a žatecký.A
apraa-ž
sledoval ovšem za knězem a byl toliko prvním litoměřický,
z jáhnův, ale mocí a vlivem úřadu svého v řízení ského, jenž byl prrelátem hlavniho kostela, volila
diecese kněze předčil. Bez jeho vysvědčení ne kapitola, ostatní ustanovoval biskup, ropůjčuje jim

býval nikdo svěcen na kněze. .očastona synodě
zastupoval biskupa. Zván byl proto oculus et manus
epis copi. V VI. století docela nabyl pravomoci
trestní nad kněžími a předností před samými arci
kněžími, kteří jenom v bohoslužebných úkonech

příslušné
bý
vali
farní prcbendy.
chrámy vBeneficiemi
Horšově arci“ henskýmíne,ch
Roudnici, Zerčiněvsi, a jiné kostel
kromě8"toho
někteří arcijáhni měli za dotaci íl biskupského
desátku nebo důchody ze statků. A. svolával du
chovenstvo svého území (děkany, faráře, místo
bDiskua
]. de ořfic.po
Archipresb.
l. 24). faráře) ke schuzím a poradám, ohlašoval im nová
onLst zastupovali
bývalo(c.
v diecesích
jednom a-ovi
aDlev Vilitosltol. dělívali diecese na více a--í, terá nařízení církevní, rozesílal děkanům novlo
řídili a-o-vé venkovští (archidiaconi rurales)t na cené oleje, \isitoval farní osady, směl trestatoisdu
chovní pro přestupky kázeňské pokutami i žalářem,
rozdíl od a- a kathedrálž biskupské (a. magnus). ustanovoval kvoty duchovenské kontribuce na pro
Venkovští
bývali
kollegiát
ních
kapitola-ove
a proto
i lastío probošty
kdežto a.
kathe kuraci papežských legátů, vymáhal kathedratíkum
drální zůstával podle svělcenímáhnnme (srvn. Thho (iura episcopi) a platy. ke kterým úřad jeho dával
uprávo (iura vel utilitates archidiaconi; visítati
massin, de nova et vetere ecclesiae disciplína l, l. 2,
c,20n S.). Moc a-ů dostoupila vrcholu \e století ones, procurationes et aiia iura archidiaconi), soudil
Xi. a X"., kdy ze zástupců biskupských se stali v rozepřích manželských a sporech o líchvu, ohla
samostatnými vládci s vlastn
ravomocí (srvn. šoval tresty církevní proti laikům, pátral po zlo
Thomassinl.c,c.1912.:)
vrsítovalia trestali činech a osoby provinilé přikazoval k soudu bí
faráře a děkany, ukládali poplatk, vylučovali skupovu, stíhal kacíře a ode\zdával je buď úřadu
z církve, zbavovali církevního úřa n a slavívali biskupovu nebo inkvisitorovi. (Srvn. TomeIz,Dějepis
m. Prahy 111str22;26.n OU,
lBeítráge zur Receptions
synod. ně Tak
rozsáhlý obor
ůsobnosti
_přivodil geschíchte des rom.--kanon. Prozesses in den hohm.
důsie
i ustanovováni
nám stkův
a úředníku
arcijáhnových. A hodnost arcijáhenská tehdy lákaula Landern, str. BB.) A--í byli povinni přebý\ati aspoň
občas k úřednímu jednání ve svych uzem
mich, a
ičleny
vysoké
šlechty
a
rodin
panovnických.
—
této výši a-ové nejednou řekročill meze S\é pokud by nedostávalo se jím úplné znalosti práva,
praavomoci na úkor pravomoci isku ovy. Proto se měli k soudům přibrati zkušené assesspry. S vůli
také na ni neudrželi. Mnohými syno aml Xll.—XíV. iskupovou směli také nstanovovati si náměstky
století byla moc a-ův omezena. Nejúčinněji pak proti (vicearchidíakony). Z a-ů i ti, kteří nebyli kanov
zvůli jejich zakročeno ustanovením gener. víkářu, níky kapitoly svatovítské, očitali se mezi duchho
venstvo hlavního kostela, dež měli místo vedle
kterým
a- ové
i vetridentský
správníchpak
i ve(c sporných
věcech kanovníků a spolu s nimi právo užívati bílých in
podrizeni.
Sněm
scss XXllLde
fulí u přítomností arcibiskupa, konajíciho služby
ref.)
vyhradil
biskupům
o způsobilostif
\zdělání
svěcencův,
adálezkoumáni
(c. 3. sess.
XXIV.deefre .)a Boží (podle papežského indultu z r. 1365). Omezení
povoluje a-ovi visltaci jen tam, kde je to zvykem, jejch ravomoci úřadem bisku ského officiála a
avšak u přiitomnosti notáře za souhlasu biskupova
cncrói ního \ikáře nastalo v prv polmíci XIV. sto
zvoleného
a s povinností
do -—O
měsíce
podathi vetiČech
pOosledniadobé
trváníani.
a zániku arcijáhenství
h viz čl. ciaděk
Vat:
zprávu
ovisitaci
biskupovi.
a-stporcísitagecha
viz
níže; na Moravěenpřlpomiknajíse
a- stvízanikla
jihlavské
a znojem
ká a- ství
už

před sněmem tridentským. Někde, &jakov brnénské
diecesi (jihlavský a znojeimský),s. ejeeště jmenují a
majíp ouze povinnost
kněze
eřísluš
ne'hopkraje.—
Kathe visitovati
rální a-arcové
)
maji málo povinností, jako assistence při ponstifi
kálních obřadech diecesniho biskupa a dosvědčo
vati, že svěcenci jsou hodni, kteréžto svědectví po
sněmě tridentském nemá již většího významu, nežli

arcikanclěř,arcikcap1an v. či apokrisiáři
str. 512a č. almužniks
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arcikněz (archipresb tet, |.arcipryšt, arcipríšt) a
arcikněžství(archipresšyteratus)
crr evnpího
hodnostáře
a jeho
du | úrednioměno
bv.odu
Pří
pomíná se užv elV. rsatol.Jako arcijálfen b i první
z jáhnů, tak a. první ze kněží a latiníci řkall mu

archipresbyter,

ekové

ak :towrongsafi'úzsgo;

nebo
pozděj) ez
nezamrzá.-m;.11-e jmcnovatí
bylo právo
biskupovo
ohledu na věk
kněží jednotlivých.
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(Srvn.)
de za
nova
et veteri
eccl.
disci )l. ží,
11, vn'cký), 3. chebský __(vlk.chebský, ialknovský, kras
2,
c.3 Thomauin.
A.bylpovinen
biskupa
konatí
služby
a tepelskýť,4
bors
ský (vik
borský,
stribrsky'
allcky
plánský),
5 v _tavský
(vik.
bystřický,
sedlěansky,
i_tdkoli
biskupna sám
konati
nemohl,
ba mimo
 vlašimský a votikc ý), 6. plzeňský (vik. kralovickv
áně mjichy
i [ podíl
správě
díeccse.
S počátku
bý—
váali a-í jenom při sídelních biskupských kostelích,
pražský
(vik.
tepne když se křesťanství více rozšířilo a pro_ plzeňskýarokycanský),
bran dýsský, liboocký a 7.pros
ecký),
8. zbraslavský,
rakovnický
venkovan (paganl) byll ustanovováni duchovní
novo--strašecký
).
ripský_kři\oklátský,
(víkar. budyňský,
roudnický a arakovnický,l
slánský), 1).
správcov, tedy v V. a Vl. stol., mimo kathedrálni gvik.
(urrbani, c_ivítatcnses) shledáváme se také svatohorský (víkar. berounský, hořoviccýk a při
s venkovskými (rurales, pleenbani) a-i, kteří brarm)ský gener. vikariát a Kladsko zůstaly timto
h li povinni na venkovské kněze dohlíželi a po_ administrativním opatřením nedotčený. Hlavní o
případě jejich provinění biskupu nebo arcijáhnovi
vínností
arcípryštů
těchto
jest, abybyvikáře
a jleÉch
fary
každý
druhý rok
visitovali;
vyko
onah
utl'
ozuamovatl (c. 3. de oífic. Archipr. [ 24; Thmamn
., cap. 4.), svécence svého obvodu biskupu před k pokynu arcipastýřov nebo k žádosti vikářové
stavovati a menší pře nižšího duchovenstva rov vlsítaci i jiných far ve “svém a_rciprystství; zúčast
nati. Prvního dne každého měsíce bylo a-i pořá nili se schůzi arcipryštů a jiných za předsednictví
dati schůze podřízeného sobě _duchovcnstva na arcibiskupova nebo gen.vvikáře; vykonali exeqnie
pohovor, poradua oučenou. A--i byloooto pečo
zemřelých vikářu. Ord
VšemLirt
přísluší
název „_Reveren
Praš.19095129
n.)
vati, by veřejni hřítnici se podrobovali veřejnému díssimus“.(Srvn.
Elr
112773511.
pokání;
býval va celém
jediným
arcíkněžství (archlpresbyterátí' nulllus díoe
rád
nym onkřtítelem,
proto obvodu
jenom jeho
kostel
mivalkřtítelnicí(ecclesia baptismalis). Sněm ceseos jest v církvi katolické jeden. Přisluší pak
tato exempce arclpryštstvl altamuro--aquavivskemu
tridentský
_(Sess.
XXIV,farářů.
cap.3 Sv.
deKarel
ref.)ďředpisuje
pro a-e způsob
visitace
orr zrušil \ ltalii. Viz čl. cqua íav
ve své diecesi úřad a-e a zavedl úrařd Vicar ii

(Arcimvboldjjs,elus,
Archembold,
Arcnnboldis)l_|an
n.zešlecht
íoraneí (venkovské děkany), kteřípodle bi deArcímboldí
skupova volného uvážení se ustanovovali a ad
rodu v Miláně 1485, stal se apošt. protonotářem a
tuni sesazovalí (Srvn. Wer/lz, lus decretal. 11.n. 812
nn; Archlvf. KR1900 l.904)—V ech
hchá ana Mo ref_erendářem; pap. Lve X. poslal jej 1514 jako le
Německa, Nizozemí a jiných severních říši
ravě ústav arcipryštů potrval až do prostř. Xll. stol. gáta
lásaaš védska
odpustky
chrámu
sv.naPetra
a,jaakož
i do
zjeepro
dnatstavbu
tam míruvaliv
sebe
hněv
Po_dle_jvygrawvání
Kosmova
uloženo
bylo arcipp_r_d_
štům
r 1 39 aby příště
oznamovali
kastelánům
krále
Kri_slián1ímé
ll., vmusil
1519 stal
prchnouti.
Ně_jak__ý
ča
as bly
nemilosti,
se 1525
pohdezřeléze
zločinu
vraždy, rušitele
klidu zvyku,
neděl novars kým, 1550 arcib. milánským, od cís. KarlalsV.
oa sv_át_ečního
a přichylníky
pohanského
plohřbíva
ající těla zemrelých na poli nebo v lese. povýšen na říšského knížete, z. 1555. lemu se při

pisuje sis vydaný pod titulem „Catalo 0 dcl
Ve 11.století
ůiad arciuprystů
zastávali
duchovní
odbiskupa
ustanovení
ďz pootču
kanovníků
aneb Arcimbo do arcivescovo di Milano, ov'egi con
potom měli místo v kostele kathe danna e diffama per Erelici la maggíor parte de'
kanovníků. Území jejich působnosti figliuoli tl'lddio, e mem
mbri di Cristo, iqualin

doby. Svěd

_eště n_amtnnoze
s politickými
krajl té
ena
aarchi
presbyterátů

shodná se jményt správních krajů, lJako Bcclíyňsko,
Bílinsko, Boleslavs
Hradecko, ŘFUÉPSRO'.
měřicko,
Plzeňsko oa Žatecko.
ho půvLito
vodu
bylo arcipryštstvi horšovské čiliMtly'nsšké,nazvané
podle kostela v Horšové Týně, jenž byl biskup
ského založení. Posledni zmínka o arycipryštech

loro scritti dicercano
riformazione
della-—ChiAcsa
Christiana
P. Vcr laerio“
(Milán 554).

tonellus,

rod. zMiána. senátor, IrotonntářaAo

štolský, :. l558; přel. „Basllll M. omiliae V ll.“
(Milán 1569), „Basilii M. De vera et incorrupta
virginitate liber“ (t. 1573), „Basilii M. De grratia

rum actione liber (t.
r.), „Grregorii Nazianzeni
Homiliea V“.— 3. Jan od 1484 arcibisku milán

pražské_
dieceseaMoravě,
děje se vpokud
listině lze
sepsané
1146—11.48
s0uditiv letech
z po ský, kardinál, sz 1491, Églgs(„Purpura doc a“ 3, 44)
uA--a l.u\edený a tvrdí že spis
tomního způsobu věci, bylo šest arcípryštů: bře připlusuje
1s_p_t_s
r. 1514. Srvn. Hurlzr, Nomeecn
Adelungl,1025—1026.
clavský, brněnský, olomoucký, opavský, přerovský ten F_tištěnb“1,95
a znoiee'.msk Pozoruhodno jest, že slovo arcípryšt
arlclopat (archíabbas), název opata některých
(alcipřést, ancípřést) tak se vžilo v mluvu lidu, že předních klášterů regule benediktinské, jako beene
diktinů na Monte-Cassino, na hoře sv.-martinské
ho v češtině užíváno bylo i na označení v Uhrách, ve Sv. Vincencl veS oj. St. sev.a-m.er,
arcijáhna
do XVI.
století. Nověšiho
rozvržení až
diecesi
olomoucké,
hm nské původu
a budě'oje vBeuronuv Hohenzollernsku. Kl terytyto_slují arci
vické v kraje arcipryší ké, jichž podkraji na o-_ opatství (archiabbatía_).-- Arcciopat jmenujese
ravě slují dekanáty, v echách vikariáty. Arcipn
také vrchní představeny některých kongregaci řá
vnich, jmenovaní ordinariátem, maji práva okres
j. sdružených klášterů
téže regule,
na
ních víkářů. Na Moravě jsou u-i tak predstavenymí dovj'ch,
př ádu tbenediktinského.
jako takový
m otco_v
okresních děkanů, jako děkanové představenými skoou moc a iurisdikci nad domy a ossobami p_ří
slušné kongregace in foro tant externo uaní in
farářů, jen že visitujt děkany ob rok; sami pak
vají visitováni od kanovníka, arcijáhna neb jineho terno, svolá\á generální kapitolu a jí edsedá,
ošt stolice visitace s ružen' ch
od díecesního biskupa ustanoveného, každy l'etí koná jménem Apo
rok Iinak titul atcikněze bývá někdy propůjčován klášteru, předsedá volsbé opatů a zvolené ně de
na vyznamenánl
Rozdělení arcidiecese pražské i potvrzuje. Arciopati nosí jako onnak své dů
na arcipryštstvi (na—
místě bývalých arcijáhenství resp. stgjnosti oděv
zr, „capďalnmagna“. Srvn. Gran, KR.
arciděkanství)
obnoveno
dekretem 1909,
Leonavkardiná
arcíotec jest vyníkající, v paměti potomkůj žijící
Skrbenského ze
dne 1. prosince
oulpvšla
v život dnem 1. ledna r. 1910. Die tohotos tdekretu hlava rodiny, čeledi, kmene, národa, lidstva. Deset
praotců lidstva, jmenovaných v Gn. 5131 daAdaam
dělí se celá arcidiecese gražská na 10archtpresbyte
rátů,
z nichž jeeloketský
dnotlív (vik_.jáchymovský,
zahrnují 3 až 4 vikariáty
arciotcl
deset (5nazýváme
Kainanem
dle IX předůmoto !“
ven
knovské:
hrozně— až_po Noetna),
tinský, žlutíclký a toužhn sk'y), 2. kouřímský (víkar.
potomků Sémových
Sém
ma pooAbrato
čes -brodský, kolínský, čemo—kostelecký a mnicho jedenáct)
ama), vyjmenovaných
v Gn (od
l'“10--'5,praotců
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různých národů, lsraelitům příbuzných, jmenujeme tare; et 2. Eadem nec probare nec sua facere, ita
arciotci popo
ši slova smyslu ut iure censeatur non proprio nomine loqui.“ je--li
menuje se arciotcemnAbraham, \ yvol
os-po důkaz E_uringerův dostatečný, pak jest snadno od
dinen) za hlavu a raotce národa israelského pověděti na námitky, které prroti Gn. hlavně 5. a
11. čini ti, jimž doba dvacetl generací pro perlodu,
V
blbli
dostáváse
A
rahamo'vi
Žnázvu
„onazgi sáhajicí
dmg" v listě. k Žid. 74.
o vybudování
od Adamapo Abrahama, nedostač) a kteří
národa israclského si zjednali zásluh tež Abrra
hamův syn a vnuk, p_rototéž lsák a akob došli považují číslice, udávající věk patriarchů předpotop
nich
na
lket,za přehnané.
arclpastýř
—b )s_k
čestného
cnázvu
„arcío
o
tců“.
aTři
tito
mužové
jsou
arcipryšt v. ar cikn
rc
ové“ xar' čEa13),aan němmysllli zpra
vidla lsraelitéN m.
kd koliv
svaých__„gtcích“
jako
,D.t mluvili
l" ,4', o713
estný

arelsodallta vizca_r_cibratrstv

Arclszewakl
Basvstoupil
lT. j., do Tov.
7195v
Ni_es_z_koví
přívlastek „arciotcel“ přisouzen pozdčaji též 12 sy cích
(na Bělorusi),
jež.1
l,byl
n ům ja unbovým, jak patrno z apokryfu: „Testa prof poesie a jazykaafranc. v kollegiu v Mšclslave
)pr.of filosofie v Savojsku; vrátil
mentum
duodecim
(vzniklého
mezi do 1820, ozd_č'i
r.
130—64p
řed Kr.patriarch_a_rum;p
a ze S
_75". Konečn
r. 1856;.r
i David sluje ve Sku 2" Juzgtúgzqc. Vulgata ase tarnopolske,l
do Ha icč :. 9va taniatkác
ůsobil v hkollejich
staroveskae
grammatykl francusklej“ (Lvov 1849), „Wry
“(D—Vlvl. Par s" \vidla
klad historyczny i mo ny swiat. obrzedów i zwy
(: starostové rodů) slovzemc„patriarchac“ (LXX czajów
Kosciolaka_tolickicgo“(t.
1852). Srvn. bude)-
Sommzrvogel,
521
dnům“ narglwv). —-Z rů
otázek () arciotcích
d'Arco josef Adam, „ 1733,stal se 1760 ka
odávámeecjen nejnověji se zvyskytnuvši názor, jak prý
jest vyklá atl zprávu bible, která arcio_tcům
mpřeed novníkem
a cs_olnohradským,
1764 bisk.
hippon skýmpas_ovským
). ., sicvčt
im biskupem pas_ovským,
přičítá
vysoké
stá“ 905, 4.K
Adamovi 1776 17. května jmenován Marií Teresii biskupem
9aaďopotopznlm
roků
Sethovi
912,
3. Enosovi
novl 910, "). Malaleelo vi 895, 6. jaredovi a962, královéhradeckým, od apeže Pia Vl potvrzen
04

překládá hebrejské DDR

7.77,
Henochovl
365, 8.
MathusalovoiV969,
10. Noemovi
950;
l. Sem 1600,9. Lamechovl
2. Ariaxa

1776 10. čce;
dnne Těla,
20. ervna
1778sám
v SODOÍŘŠ?
slavnosti
Božího
o kteréž
byl je te
slavný prů\od vedl, odejel na čas do Solnohradu,

dovi 338,
Saleovi 433,
))
)0, 4.3. Heberovi
464,|K__ainnanc:ví
). Faleg v(LXX,
),239 6.Luk.
Reu3, kdež dosud měl praaebendu kanovnickon, ale ne
ovl 239, 7. Saarugovl 230, 8. Nachorovil 148, 9. Thalue vrátil se již do Hradce, ačkoli teprve 1780 6. dub.
205, 10. Abrahamovi 175. Ačkoliv se všeobecně

uznává, že praotcové tito dosáhli poměrně vyš Lmenován byl knižetem- biskupem sckovskýrn. jako
iskup královéhradeclný
_velíce toho lito_val_,
neisa
českého moce sovečkaami
svými že
smluviti
šího věku než dosahuje moderní člověk, přece jazyka

jen
enormní
__výšl969,
nemůže.
se biskupem
přeložil
930apozastavovali
t.d roků, a bselomnozí
činěnonad
mnoho
pokusů,
na se
sídlo
svč doStav
Št rskeho
Hradce.sekovskýdm
Byl pod orovate
lézti anějaký kiič, tcrým by bylo možno vysoké lem císaře Jose a II. v jeho církevním z konodár
tto číslice snižíti. Všecky pokusy však se haly ství. ' .2180 3..č))a Srvn. Kryi'm/zk, Dějiny církve
době nejnovější katolický professor dr. eba
stíán Euringer vydal ve sbírce „Biblische Zeit— katol. Zve státech rak.- u.h_ ], 2__m.
rcones de Ondře
S_.,f(j
lra“,gen redi)govane vratislaavským rofessorem
drem Níkelem a štrassburským drem ohrem, po Písma
sv. v vstoupil
Granadě, dokdež
1608l_61_r
v Granadě,
lT0v.z.kjež.
pbťllidaprof
S. lgnacio de Loyóla Patriarca“ (Granada 1633),
jednání nadepsam „Die__Chronoiogie der bíblischen
rgeschlchte" (Miinstr l..lW
), mající „impri „lsa)ae rophetae dilucidatio literalis, mystica et
matur“ ordinariátu monastýrskeho, ve kterem tvrdí, moralis (2 sv., Lyon 1642 a 1652). Srrvn. hack::r
že podal důkaz, že inspirovaný spisovatel enea óvmmemagcll, 522—523; Huf/er, N0)ne))cl.llls,1058.
rcon s aesa'r, 11.ve Vivlersu v Gaskoňsku,
logic ou tabulku Genes. 5. označuje na pisem
byl advokátem v Bourdeaux, zabýval se fysikou a
m'l D “;D "_Í za kopií,kterou čtenářipo theologii,
;im mo spisy fysikální :). jaz kem
sop ru sv. et)a
dává za tim účelem, aby vytknul souvislost Adama franc. třidisertace theologické:
s Noemem a v lnils tručnč mezeru mezi Adamem
aPavla
Gaal. svým
2“; 2.0ná místu,
němž
usta
novil Petr
tupcemv jan
21;Kristus
3.0 mdo-_
a potopou, že veaak inspirovaný autor nemá v úmyslu
(]
ručiti za generaci
to,
nebhylo
ani k_)_)_)_enug_Pť_)naě__
(Bru sel 1680). Srvn. Huf/cr, Nomencl.
ojednu
více an
mam oeNoema
a že ne
ega
Arcontius sv. ]. mč v Capue, Mart. Rom.
rantovati _svojlautoritou, že každá číslice,hkterou
v prameni (který uvádí a jmenuje „knihou rodů“) 5. září. — 2. (francc. Arcous), biskup vivierský ve
nalezl, jest přesná. Podobně jest prý říci () genea
Francii,
žil na církve.
konci Vlll.stol.
háje svobody
Paa.m ,byl kol. 800 usmrcen,

arcoosolium (::obloukový8 hrob), druh starokře

logll Semitů Gn lllo uvedene rovněž slovy: FPR
stanských hrobů v katakombách.
zdl podzemní
Tii—IPR?- Prof. Eurlnger se domnívá, že chodby vtesán v určité výši oblouk, arcus, pod
jeho důkaz vyhovuje všem podmínkám, ktere žádá nímž ostatek zdí prohlouben v hr,ob solíum
iblickKákomise
papežská
v dekre
uze 13. února
(_trůn, hrob,
sark_oiajá,hro
oltář), odtud
jméno arco
otzcáetotiž:
„Utrum
ad enodandas
diffi sollum
na rozdíl
vsepolc
ro a
cultates, quaeeoccurunt ln nonnullls S. Scripturae mensa (v. t.), u nichž orblouková klenba nahm
zena vodorovně stesaným stropem. Kdežto na vý
textibus,
quiatholico
facta historica
_vide_ntur,
liceat chodě bylo a. obyčejným hrobem, vyskytuje se na
e_xcgetaeca
asserere,referre
agi in
ecita
tione tacita vel implicita documentí ab auctore non
západč jen(v.jako
vzácně"ši
druh r.
proti
mobvšklým
t.), nejh0n
nji mezi
insplrato conscripti, cuius asserta omnia auctor „loculi“
Oblouk a zadní st na
in_splratus minime adprobare aut sua facere inten Rom, Roma sot,l1115).
dit, quacquc ideo ab errore immunia haberi non mezi ním a hrobem (lunetta) bývaly ozdobeny mal
possunt?" odpověděla jmenovaná komise: „Nega bami. Hrob se zakrýval sllnou vodorovnou kamen
five, excepto casu, in quosoalvls sensu ac iudicio
nou deskou,
na niž,se břl-o
-li v a.mše
uloženo
tělo nč
mučedníka,
s oužívala
sv. Pravidelně
Eccleslae, solidls argumentis probetur: l. Hagio 'akého
graphum alterius dicta vel documenta revera ci ývalo v a. pochováno pouze jedno tělo, vyskytují
CW
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paodvodněo
ji zamlčel,
ztrácí
benefícíum
ipso
cto jíněho
pak zbaven
bývá
nálezem kurátni
soudcovým,
leč by překážka záhy přestala. Dostavila- li se už
po obdržení beneficía vinou kleríkovou, na říklad

upadl-l-i v censuru, platí totéž, co bylo Brvěře
čeno
v případě
však
překáž
ou onou
vinen prvěmp;
(na r.neni-lí
pozi-dne
lí vklerí
nemoc),
ne
ztrácí beneficia, avšak je-ulitato překážka jen do—
časnou, tu
ejím pominutí rnůžea má ho biskup
pod ztrátou benefícía ku pří etí svěcení vyzvatí a
zavázatí. —Tí, kdož jsou a-i benetícío recepto vel

řecípíendo, tvoří zároveň výejimku v tom smyslu,
iže ím
vikář v dob těsedisvakance
může
lemkapitolni
roku sedisvakance
dátí dovolení
ku
přijetí příslušného svěcení, jak vidno z c. 10. de
ref. Cone. Tríd. sess. Vll. Srvn. .7. X. 1.6;
in Vlo 111.4;

c. 2. in V0

“

.

lem ]. 6; Gai—pam, Tract. canon.

de salcra ordinat. !. n. 637,11. n. 868n.; Sašmúl/er,

Árcturus v. Arktur
Arcudí Alexander 'l om
nš,á 0. Prae.,d rod.

z Benáttek, 47.: „S. Atanaslo Magno, ístoría

dí
avvenímenti e turboíezze eccítate nella chicsa dall'
aríana perfídía, con una antiperistasi contraposta
d'una crítíca dell' ístoría dí s. Atanasio“ (Alesií

1715),„Galatínaletterata“ (]lanpv1709).Srvn Hunter,
Nomenc1.13(1910),9,231265
1.Římět „Anthologiorťnl
in, rodem
z Arcudíus
Korkyry, v (Arkudíggžv
dal r ]
(v. t.)— 2. etr, kontroversísta protí rozkolní
ckým Řekům a podoorovatel unie,n .
.1563
Obr. 221. Arcoaolíum v coemeteríu Kallixtově.

na ost ově Korfu, s doval 17
578,—1591v řec. kol
leji v ímě, stal se knězem a doktorem theol. Tou
dobou jednalo se o sjednocení Rusínů pod pan
stvím polským-sscírkví katolickou. Bísku
up lucký

a ozdějšílsírdinál
Bern
Macíeowskí
bylmu
za tou
příčinou
v
pap. d
ehoře
lV., jenž
při
návratu přidělil A-a ku pomocí. A-ovl podařílose
získati unll Hypatía Pocíeja, pozdějšího biskupa
vlodíměřskěho.A. působilj ako učit lna řecké kol
leji ve Vílně, r. 1609 vrátillse do íma, byl theo
Feořízovány
nové
hroby,
čímžRozsahem
mnohá vzá
umě logem kardinála Scipiona Borghese, přestoupil
cká památka
vzala
za svě.
a ocdlchylnou
zčásti formou budí zvláštní pozornost a- a kata
leta strávil v kolleji
komb. syrakuských. (Srvn. Leclercq v Cabral, Diet. k ritu latinskému; postl_edn_is
s, albo apología prze
d'ar c.ch rét. s. v.; Bilczmrki-Tumpach, Arch. křesf. řecké, :. 1633 Sp. „
ciwko
Phtilaleltoví“(Vilnaí
, ano
nymnotKrzysztofowí
dpověď k útoků
um kalvinistv Broňskěho,
str. 1
., Kraus. Roma Sotter., str. 36) HM.
arctatus benefícío (a. de ben eflcio, a. ad jenž užíl seudon mu Krištof Philalethes; spis dů
ordínem):sevřen'
obrnočím, cený obro ležitý zv áště oti těnými v něm listinami), „Libri
čim ku přijetí svěcení. Církevní právo totiž neto Vll de concordía ecclesiae occidentalis et orien
liko předpisuje, že církevního úřadus smí naýbti talis in septem sacramentorum administratione"
jenom duchovni, klerik, nýbrž ukládá též klernikovi, (Pař.1619,1626, 1672), „Opuscula aurea theolo
'
měl svěcení protennůřad buď právemoobec glca quorumdam claríssimorum vírorum posterío
ným, nebo stcatut díecesnimí, nebo nadační listinou
m
processionem
Spiritus sancti“
lmUraccorum
1630.1670),circa
„Utrum
detur purgatoríum
et an.
predcpšaně. Ob ržel- li již tedy klerík beneficíum (ram
sevvšak i a. s více, na Sicílii dokonce až s 10 hroby.
Někdy buď z nedostatku místa anebo z touhy od
počívali na blízku drahých zesnulých, především
mučedníků, bývaly v lunettách už stávajících a.

takove (a. ad ordinem ratione benefi ícií re illud sít per ignem“ ( im 1632, 1717), „De pura
ce pti), nebo má-íí volbou nebo praesentací právo t_orlo ígne adversus Barlaam“ (t. 1637),
eno o

knem
benefícíu
svěcení recipíe
vyžadujícímu
ad ordi—
(přek
jeljž uveřejnlil
Ug
ratio'n
nejistého
be cficcii
dí), (4.
musí
svě gium (_íraccorum“
„Italia sacra“
x*,.22 řec.,násl.).
A. byl muž
zbožný, neúhonný a horlívj2í,3ale \: polemíce s pro

cem toXXl
přimouti 1v2elhůtě
sess.
2ed f zákonem
) nebopředepsané
v krátké (Tríd.
době, tlvnlky nadmíru vášnivý; spisy jeho trpí neuspo

řádaností.

rvn.

. Peh'tv Díctíon. de theol.c

jak se dí vddekretálkácrh, totiž do roka (Trid. sess.
W.! 0. 12.
deref.), tak
vyjímajíc
spra
Arculí v.
111“702—705.
vedlivě
.překážky
učinitipřipad,ž
nemohl.eebňz
epřijall-i thol.l,1771—1773,1Hurler,Nomencl.
Ardagh (Arrdalchad en. dii.)oec biskupství
b svěcení toho do roka, ztrácí ipso iure benefi
cím;
kurůátni,akdežto
o beneficium
vírsku,
cirk.186.ovincíi
armaghske
(v. 100
Armagh),
v V.vstol.,
819 katol.,
41 far, asi
knž
druhu,m
má býtijde-_lí
biskupem
ku přijetíjiného
svě zal.
87 kostelů a kaplí, 1 klášter mužský, 12 ženských;
cení. donucen,
od cněho beneficía
zbaven.
(S.CCC.nechcel-lí
2.6 ldenabýti1608;
biskupa(Ardalíoos)
jest v Lon
nggo
odu.m.č., vdobě císaře
Ardalíon
elect.) Pří těch, kdož pro nějakou překážku0ne sídlo
mohoudo roka svěcení prijmoutí, dlužno rozcznávatí,
římské, vrvněkteré
uherec z (mí
byla-lí tu překážka ta již před obdržením bene chodních
Maximíana rovíncii
kol. 309říše
nepochybněz
vý
íicía nebo nastala-li te rve potom, a spolu v obém
mu5),směšnýmí;
jen hrou svojí
křesťan
případě je--11tím kandí át sám vinen čilí nic. _Byl-lí činil
jedenkrát,
kJra
yž íeiirlCh
v bohoslužby
úlozek ře
překážkou stižen již před obdržením beneficía a stana,_jenž pro stálost ve víře měl býti usmrcen,
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Ardeatská silnice — Arebba

stala se s ním ojcdnou změna: k dí\ ákům, týkalo se ícelé, často rozsáhle plochy, která hrobu
kteří mu za dove nou hru tleskali, zvučným lila nebo mausoleu čí pomníku jakoby věnem byla da
sem volal, že jest křesťanem opravvu.d 1 b \' od rována a mnohdy celé zahrady a vlnlce zaujímala,
veden před soudce, opětoval svoje vyznán a byl a to často i s budovami na pozemku tom vysta
za žíva upálen. Mart. Rom. 14. dnub a: „Sancti věnými, ba i se samou ohradou plochy tc; Tohoto
Ardalionís Mimi, qui cum sacris Christianorum ín zákonného ustanovení užila i Církev na- počátku
theathro illuderet, de repente mutatus, ea non so své existence k zabezpečení svých hrobůvr a hřbí
tovů, mohou takto 1 v dobách pronásledováni
ro
lumbveirbis,
sed et testimonío suo sanguinís com býti klídna o osud půdy te, že ji nebude uzmuta,
p rdvelatská silnice (Via Ardeatína), vedoucí že hroby věřících nebudou zneuctěnny, že a. ne
z ima do bývalého hlav. města rutulskěhov Latíu, bude prodána a pod. Stalo-lí se tudíž, že v do
Ardey, (která jest nyní nepatrnouvvesnicí sotva se bách těch někteří úřednicí nebo rozvášněný lid pri
pohřbívání věřících (mučedníků) činili křesťanům
2000obyv.),
archaeology
křesťan.důležitost
root, že semápro
při ní nalézají
pohřebiště
sv. omi
ále užívali
dobrodiní
stát
bylkřesťané
to jenomtohoto
čín svévolný,
alezákona
nezákonný.
tpilly u brán Marancía, sv. Markka a Marcellíana, Břekážku,
osvátné či nábožen. ploše
sv. Níkome a a Felíkoly, a coemet Nunzíatellíno. níhoik tomu, že na pos
Srvn. Kraus, Real--Encykl. d. christ. Altert. ll, 111 tě stavěli kromě pomníkův a bytu hlidačova tež
budovy (scholae, exedrae, tríclínía), sloužící ke
a Arde
116 en.,
týž, býv.
Romapraemonstr.
Sotterr. 522klášter ve 'ř'gc.
nne,
rancii shromážděním ve výroční dní úmrtí zesnulých \ěří—
(diec. Bayeux), jejž zalo žil 1138 Arnold du Foura cích (dle kalendáře), sdružžlvše se ve stol 11.a 111.
manželka jeho Assallna; zprvu to bylo probošt v t. zv. collegía tenuíorum čili (dle hlavniho účelu
stvr; první robošt Gíslebertus 2.1180. Za dru
svého takměsíční
zvaná) p(ollcgía
členové
íspěvkyfuneražtícía,
aj žměla jichž
různé
funk
hého robota Quarina, syna zakladatelova, bylo skládali
cionáře, jsouce i \le farností lřímských roztříděna.
prohogtství
povýšeno
na spol
opaltustvi;
probošt
Mikuláš
zahynul
kol. 1230
us 25 třetí
řeholníky
při V budovách (scho ae, basilicae), jež byly takto ve
zřícení se kostela klášterního. Opatství vzalo za řejnými kostely hřbitovními na pouchu země čili
sub dívo (nad oozemnímí katakombamí), scházeli
své v !době revoluce.
se věřící s kněžími a biskupem k modlitbám, aga
aanJo Tov. nžJe
nt. 7.5.1668'z
Neapoli kol.
1654,
vstoupili
68,u. vMvesslně
1724;
:p. pám, l bohoslužbě, 'ak svědčí otom v Římě zbytky
romba a_postohca alí' orecchio del peccatore dvou budov, vystav ných při Appíově silnici nad
assonato, cioe Prediche ed altri csercízíí per mís katakombou. sv. Kalllxta, jež známy jsou ode
síoní, tratti dall opere spagnuoole di Monsígnor jménem Easílík sv. Caecílie a sv Sotery.
že
arsia, vescovo dí Cadíce“ (Neapol. 16% 1703, imímo
im tak tomu bylo, otvrzuje o Africe“
Ben.
27,
ba Quaresimale“ (Neap.
: doby 3,
Septimia
c. 37;
1704, Ben. 1729)„, romba catechistíca cioe S íe Scapu
hovořeSevera
o veřen'lýecrtullían(Apol.
,opod širým nebem
azione della doctrínra cristiana“ (Neap. 1713,
loežených společných ířhithovech družstevních
724, 1741,1752, 1776, řel. do latiny „Tuba cate (kollegijních —areae sepulturarum nostrarum) ako
o zřízení v Karthagině všeobecně zna m.ěm
xi
chetlca“,
„Tromba
Mariana, Aožšp.1736,
ei Panegiricí,ašaval740,
sermoni. 1750),
panegiric
ci mo stencí takoveto posv. a-y u bratrstev pohřebních
rali e Beata
noveneVer
sopra
í místerdiiDio
e festivítá
z lll.y,stol..,
jež co a-y
se týče
sti
della
ine Madred
María.principalt
Fatta su dosvědčují
lísace (na iřnápisyru
m ruaprohlášení
za místo
lllbrt dl parecch celebrl autori singolarmente spa nábožensk a vpod.) souhlasí se stilísací nápisů
pohanských (čímž arci na úkor víry nic učiněno
gnuoolí“ (Neař.521720,2Ben. 1743). Srvn. Backgr nebylo). Tak na př. nápis, nalezený v bývalé maur
Sommera—ega!
ské Caesarei v Africe. zní: „Euelplus, ctitel Slova,
Ard Igo Robezrt,
7:25v
Casteldidíonea1828,
byl (cultor Verbi), věnoval areu na hrbitov a vystavěl
kanovníkem
v Mantul,
odpadl
1871
se pro
fessorem dějin filosofie na universitě8pladovské; svým nákladem kaplí (nad ezmí), kterou zůstavíl
ístým a
jest stoupencem p_osítívismu Spencerova; .r). „La církví svaté. Buďte pozdraveni, bratříl
pokomým srdcem ozdrav posílá vám Euelplus,
moralen dei lposítívístí“ (11878 , „La reli ione dí T. vám zrozeným z ucha svatého.“ Nápis tento,
Maamia
posltivisfmo'l'
(1883„L'ainconsclbile dl H. pencer e 11 ocházející z první polov. lll. stol., byl v čas kon
Ardmachlen. d occ. v. Arm
iskováni hřbitovů r. 257 nebo nejpozději za Dío
Ardo (sv.) řec.Smaragdusa OSB.,učitel v klá
kletían
na r. 304
zničen,
když za ll(donstantína
Vel. nastal
pokoj,
zase avšak
obnoven,“jakv
oz při
šteřet.) aníanském
ovázel opata z. sv.
797k synod frankfurtské,
7. l:'Benedíkta
3, .rp. pojeneho pod nadpisem dodat
„Sbor bratři
životopis řečeného opata, vyd Maóz'lloubv Acta Ss. obnovil tento nápis. Práce Asteríova." Slova: cul
Orddinis s. Benedicti IV, 1, 192, Mig—ne,PL. Clll, tor, area, cella, memoria v napise tom vzata jsou
353, Mmum. Gem. trip. XV,
rvn Huf/er, ze slovniku bratrstev pohřebních, bratříini zovou
se spoluvyznavači Euelpioví, křesťané. Náhrobek
Ntšrgencl.
15 (1903), 762, Stadler, Heiligen- Lex. Aurelia Alexandra z Fry ie, syna Markova, po
!
Ardon hór. ',Ardón LXX .4gówv, s n Káleba,
stavený
synům,
až sáhádíval
a. bratřím
věnovan!)ěatíd
všemudáv,
císařkam
Valerian
se již
syna Hesronova z manželky Azuby (1. čar.r2a).
na hřbitovy křesťanské jiným okem, zakázav jim
Arduin
sv., „.Srvn.
v Rimini,
žil Heil.x.-Le
v klášteře[[,sv au edíktem z r. 257 pr'ístup do nich. Srvn. 311mm;
dentía,
:. 1009.
svedla-,
Tumpac/t, Alchaeol. křesf,14—53; [(r-aux, Roma
Arddulnlego
„Lardrelígíon
en donněes
face305
de de
la Sotter. 53n
scien,ce
olcx.,
n su r:). accor
entre les
I):
Area, hbr. 'Arach, LXX Aosg, llaa', Hous, ná
la rěvělation(Lbiblírque
scientiflques
modernes“
on 1 7et les gthéorles 3.
vyd. 881,
čelník rodiny,lejšjlž potomci v počtu 775 (Ésdr. 25)
sv.). Srvn. urler, Nomencl. lll'z\,(1895, 1198.

moutžůvrátili se ze zaetí
rduum sane, motu proprio ppe e Pia X. nebo 65211.n71;)
mků A--ovýcch nazyvvá
2 19. března 1904 () ko difikacl zákonů církevních gab lonskeho? Jed
hecheniáš (Neh.e6'8), tchán Tobiáše Ammonít
area tolik co půda, piocha, požívala v právu
římském, šlo-lioopůd u věnovanou na ro,b vý
Ítór
vměsto v1560;
pohoří
judskéinn,
sady nedotknutelnosti a zvláštní ochrany právní, okArebbn,
němž zrnin
nka llárabbáh,
se čin vosj
nepo
chybn
o níž pečovalo zvláštní kněžské kollegium, což nynějšl Chirbet Rabba, jihozápadně od Jerusalemaé.
USV)
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jen v několika málo případech (z prozkou
Ared,Gen
m. 4'Árd, LXX Agáó, desátý syn Benja skovitý.
minův,
maných 50 poohřebišt pouze 5) použili křesťané
stávajících arenarií, ale tu musili boky a klenby
Ared ius a1. opat
6(Aridius,
Arigius,
franc. Yrieix)
zakladatel
kláštera
atanského
kol 85V.,
511 podezdítl, aby se neses uly. Kromě toho se a. liší
provedením podstatně od katakomb: a.issou křrivo
vdvoře
leože rále
su ze'lheudeberta
vznešeně rodiny,
vychován ři
1., od byl
trevírského
i laké, nepravtdelné, široké chodby se šikmými stě
skupa Nicetia přijat do stavu duchovního; vrátív nami, kdežto katakomby jsou přímé, pravidelné,
edo svého rodiště, založil klášter Atane, jenž úzké chodby s kolmými stěnami; a. jsou v jednom
později spolu s městem
mpřl něm vzniklémp oněm
niveau, katakomby
mají více,
až pét jaktoood
poscthodi. svěd
Tcdy
nazván St. Yrieix (v dep. Haute-Vienne), z. 25. srp. katakomby
jsou dílem
křesťanův,
čují i četné obrazy lossorú (hrobarů), prolamují
5.91—-.,2.sv biskup gapský, v.sArig rus. —3.sv.. cích nové chodby, l nápisy k jejích ctí zhotovené,
arcibiskupIllyonzký, v. Ari iu

n

ř. labooravvit

er totum ci miter imu

rllee, z pokolení
rach,Aser, ]. Asgá,7jeden
ze synů
Ollových
Par

raz aertedy
nar ikatakombyt někdeynoznačovány
jsou--li
ria, pocházívý
to
jednak od zevlnějšípřibrižněm
jejíchapodobnosti, pak
2. (Aridius, franc. Arogg, Arey), biskup nevesrskzý od toho, že a. stála také ve 5 ojení s katakoom
(Nivemukm,5
Noviodunum Aeduorum) v Vl. stol.,
16
sr
bami a usnadňovala zvl. v do é ronásledování
Aregius sv., 1. biskup gapský, v.Ar1gíu

Argkaov. Abba Are ka.

Arekon,
v.ulg
Arecon,
Hára qťsm(v
chybí),
město
v území
km Irbr.
ne Dan
19“),LXX
ne
pochybně nynější Tell el--Reqqeit, severně od jafíy
na pobřeží třcdoz moře.

Arejšitensisie
dioec. v. Árles.

přístupParis
do_katakomb.
(ll. Lacina,“
anuel
d' arch.
chrét.
1,2907121—2
Del? ť,:
RomaSot
!!
nn.; Kram, Real-Ene. !, 93n

Arenber v. Arembergh.
Arendt ilém Amadeus August, „. 1808

v Berlíně, habilitoval
1831 jakožto1832
doceont pro
test
Bonnu, sekonvertoval
835

Aerm v. Hari
byl prot. archaeologie v Lovani, vydal 1803d2dva
spisy o své konversi, dále :p. „Leo der Grosse und
Arembergh
Karelv 23.
(původně
An seine
tonín),
knize, (Arenbergt)o
u. 1593,
upil
roce věku
Zeit“ (Moohuč 1835), „Manuel des antiquités
svého r. 1616 doř du kaptuc., stal se generálním romalnes" (Lovaň 1837) a j. ; z. 1865 ve pýr.
detinitorem a komisařem rádu,
ruselu,
arenga, počáteční slova, jimiž se cituji listiny,

:p. řádu
„Flores
Seraphici“ (životopjsyrla
vynikájícichy1640
členů jcakoya
ze
kapucínského,
2
lik papežské Tak
na motu
př. enperoplria,dekcgty
„scPa endiy, Domi
Tbully,
ency
nicl ygregls“, bulla „ApostolíccaeklSedis moderationi“ ,
Milán 1648) a „Clypeus Seraphicus“a (obtvraenrap
Bove
“
oenn,ae"
riova s isu „Annales Ca ucinorum“, Kolín 4316) „Grande munus“ „
Srvn. urler, Nomencl. 113'(1907)
2. Byl také
„Auctorem
fidei“,sna
motuaproprio
„Sacrorum Anti
, „Arduum
ne“
zběhlý v architektuře, 1629vypracoval plán ke klá štites“

štení v Soi ne u Tervuerenu a l
oda návrh
tjan Karel aVáclav, státní architekt
k rozšíření l. kapuc. v Brusselu. Tkuma-Becker, mimoe"sl. v Luxemburku, u. 1825 e Viandenu
All em Lex. der bildenden Kiinstler 11,81.
v Luxembursku, vydal: „Sammlung selbstentwor
remotissima Ecclesiae,“ dekret posv. kon tener u. ausgeílihrter Alláre, Kanzeln und sonst.
Kirchenmóbe l" (1867), „Relsestudien oder Anfan e
grežace
konsistorní
ze dne
31. prosinceo.sv
1%9,
jimž der christi Kunst in den Katakomben“
vyd
ny nově
předpisy
o návštěvě
prahův
apoštolských a biskupských relacích dieccsních, „Antike Paramente und Spitzen“ (1901), „Das Lu
které vešly v ploatnst dne 1. ledna 1911amaji xembuuerg r Land in seinen kunst eschiclltl. Deuk
býti součástí nově kodiíikace zákonů církevních
(1903), „Zwei juwelen k rchl. Kleinkunst"
Tímto dekretem abrogována starší ustanoveni věci mišltgn“
en.nslBer
ar.dS
té se týkající, ze 'ména konstituce Sixta V. „Roma
1873 v Hosingenu
nus Pontitex“
prosince 1585, encyklika posv.
(Luxembursko);
:p. řadu 0ivadelních
je
školní a spolková
hann v. La kusů
Valettepro1911),
Sboru koncilu ze 16. listopadu 1673 a konstit. Be \iště
nedikta XIV. „sQuod sancta“ z 23.1istopadu 1740. Vltuus 1901, Hektoor v. Locoh Maria 1901,
u. Kronen1902, Garcia Moreno 1902, Canos salm
(Viz AAS. 1910, str. 13n .; C
1911 ses. 1.)
Arena de, jakub, svčntícíbiskup mettský a po zpracovanísbírku povídek a j. pro mládež „Durch
tom verdunsky, z. 1549,psal proti Lutherovi. Hurler, den
die jahrhunderte.
Geschichten
Aus
Erzáhlungenund
Len unddGestalten.Del
a
Nooaren
nme arlum
cl. 113,1377e.
m,
nra ia, podzemní chodby a dooly
porte S. j) ausgewahlt" (eIŽOZ),„Lídchtu.Schatten“
va sice
okolihned
Římav vzneiklétim,
že
tu
odnikatelé
staveb,
(119022),35 írky
ums Mutterhaupt“
.,Dre básní
grosse„Kranze
Ta “ (1905);
životopisy:
dobách předkřes anských (Cic.P
Cluentlo 14), dobývali puzzolanskou hlínu. Poně
s)Grafd'Avernas“(190ě,„nna_v._Xainctonge,
Štpiitterinder
Ursulinen von óle“ (1567——1621),Le
vadž se podobají katakombám a tyto někdy přímo bensbild einer Jugenderzieherin (1903), „Die selige
se nazývají
mě o seony
až julie Billiart, Stifterín der Genossensehatt Unserer
oloviice arenariutm,
tol. crypta
at,o arenaria,
že si křesťané
Lleben Frau, und ihr Werk“ (1908)
ran
tišek,
soukromník
v Essenu, n. t. 1849; :o. „Die
opu
těné
chodby
Íednoduše
přivlastnili
a
v
nich
své mrtvé pochov vali čili že katakomby nejsou
dílem křestanův, n 'brž stará arenaria. Tentone beiden Kapitel des Stiftes Essen“ (1892), „Das
správný názor zvr til teprve P. Marchi ([ monu
Wapšien des Síiítes Essen, die Siegel unnd Wappen
menti delle arti crlst. rim. Roma 1844 str. 3—
Essen“ Das
D(1894
), „Vertassung
S_tíftes
Hospital
zum hl.desGeistin
55—106atd.;) jeho důkazy doplnil Michael de Rossi Esseen"tadt1 894,)
(v Roma Sott. l, 13 m..) Sp
půda arenarií se Essen" (1896), Statuten des rátl. Damen-Kalpitels
er Liber ordinarius
hneodila pro umístěni hrobůp.kŘímská campagna des Stiltes Essen“ l . ),
der Essener Stiftskirche u. seine Bedeutung fitr
je
vulkanický tutu
útvarkamenitého
trojího druhu;
kdežto kámen
stavitelaé
vykořisťovali
na stavební
die Lituri ie, Geschichte u. s;Olopographie des ehe—
maligen u.tiftes
„Geschichte
des
ta cementu,
zv. zrnitn
der Elssen“
eder(1901),
Congregatio
.
V."
tuiu katakombyvt
piskoviteho .naudělání
kopali křrcšsfané Klosters
svou větší sypkost unepůsobil tolik obtíží, jako ptuf (1903), Die Essenelr-uMllnsterklrche u. ihre Schatz
kamenitý, ale přece zase byl pevnější než tuf pi kammer“ (1906), „Die Entwicklung der Essener
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Piarren" (1906), „Das Essener Kapuzinerkloster“

Srvn. Huf/er,
lung i, 1043.

Nomenel, 1113(1907-, 1068—1069, Ade

s

(1907)
„DerrEinleitung,
Liber ordinaríus
der Essener
Stitdts
kirche mít
Erláuterungen
u. Plan
der oAresiutž (Aurisus) sv. mč. v Aince, Mart Rom.
Stirttskírglóg u. ihrer Umgebung ím XIV. ]alírhun
s('Agšru;), jméno několika králův arab
Arensbbck (Ahrensbóck), někdeší poutní ských (nabatejských), sídlivších v Pctřc, kteří v po
místo mariánnské v Oldenbursku, od 13 7 byl tam
dvou stoletích
př. r. do OSLidůA
říše ži'
klášter kartusiánský, jenž 1564 byl saekularisován. sledních
dovske poněkud
zasahovali:

Arensklj Ant. Stepanovič,

skladatel rus., „ And/im vimim-hz zde 6 krále syrského Antiocha

1861 vPetrohradě, z. 1906.k romě hojných skladeb Eplfana (176—163), k němu utekl se neprávnéd o
světských jsou od něho také některé komposice sazený nejvyšší kněz jáson (v. t.); dle některých
chrámov
jásonnod něho vězněnd(„čyx/'.emí?rlc“
). dle jin_ýclí
Arent
S.),
1646, vstoupil do Toy byl
kterí
čtou5H
„čj-zilům'ď)
něho
přijat
Z
Mac.h
. od 1.,
vítězvůbec
nad nebyl
židovskym
lež. 1662,Tvyučioval 17 let theol. polemické ve Vilně, AAg
králem Alexandrem jannaeem (jos. Flav. Anttiq. .
,2).
—
3.
.
.,
s
nímž
se
spolčil
iiyrkan,a1by
1kollejí
Braunsbergu,
Varšavě,
Vílně,rektorem
kdež
1724, :p. v„Studium
polemicum
pro
doctrina catholica susceptum ín gratíam studiosae mu pomohl ke trůnu proti bratru Aristobulovi. A.
iuventutís catholicae cx zelo apostolico ad paro r.64 porazil sice Aristobula, ale byl od Pompe
chias et missiones acatholícis vícínas aspirantís jova legáta AScIaura zahnán. (Jos. Fl. Anní.tq 14, 2,
V.(původné slul Aeneáš) dal svou
per intaerrog Iiones et responslones dlgestum“ ..3)— 4.
(3 díly, Víino 1716, přeL do polštiny P A. Kiers— dcerru iierodovli Antipov i za mannželku a s nim
vítězně válčil, kd ž jí tento od sebe 2
nicki
.pod titulem „Firmament pravdy“, Var
(jos. Flav. Antiq.
5, 3.) Tchdáž nepochybné
šava 17 iV3 (1910),
rLBacker-šS—ammervagzli,530, Huf/cr, zmocnil se na krátký čas Damašku. Vd obě, kdy
Nomelncl.
Arenysu z Petr
rodištěm jeho byl Arenys odtud
méstot
oměl
ve
své
moci,
sv. Pavlnu
prchnouti,
ač
ná
ěstekpodařilo
A-ův veseměstě
to
(v prov. barcelonské), odkudž jeho příjmi, 14.1349,
ne och bné : návodu ídů (srvn. Skut. apošt. 9'4)
:]). 1kroniku řádu do r. 1415, z. v Barceloně

1419

Arenz jan Vilém, kanovník v Cáchách, 11.1833 31h" ati brány městské, aby ujití nemohl (2. Kor.
lAretas (Arethas, 'Aoc'ůa;)sv. mč. 1. místo
1!Diisseldorfu, :p.: „Historisch-apologetisches Lesc
buch fílr den katholíschen Religionsunterricht an držící města Nedžranu (Na' ranu, Nagraá) v Hím
den obersten Klassen hóherer Lehranstalten sowie jarsku v jižní Arabií za vlá y krutého kr le Jusufa
hu Nuwase (Dunaana, srvn. č1.Arabíe,slr. .
zur rSelbstbelehrun
ng“míru;,
907.collís Martius, pahorek nechtěl uposlechnoutl rozkazů králových směřují
eo,pag
sro;
k zahlazení křesťanství. jeho přičiněním oby
vAAthcnách severozápadně u Akropole. Š pahorku cích
mesta zůstali víře křesťanské věrnými. Ale
toho byl široký rozhled po městě. Taam podlširrým vatelé
DhuN
r. 523 úskokeem města se zmocnil a
nebem konal sezeni svá nejvyšší attický soudní hrozně:“ krve rollti v něm způsobil. A., stařec
dvůr trensiní. T_acmdoveden by sv. Pavc1,ne aby
pos
sta\klidnbšlpr
soudb nýbrž
aby tu,
na 95letý,tbyl 5 at. Památka sv. A--v a soudruhů jeho
místě
jším, nežli
lo náměstí,
od jakožto
zvědavých
v Mar
om. 24. října, v církvi řec. téhož dne.
Atheňanů lepe byl slyšn
A tam měl sv. Pavel Acia 33. Oct. X.772.,in Annin-m Bal. X,
slavnou svojí řeč, kteráž jest takořka první řečí 2. podstoupil smrt mučednickou v Římě! kol. 504;

Mart Rom..n na

Arrethas, arci iskup caesarejský cca 901—
muž vclice učený jenž horlivě sbíral rukopisy9děl
starších spisovatelů a o arřo
oval je scholiemi a
poznámkami
jeho sbír y rukopisů zachoval se
Areopolis Arcorolís, Rabbath- Moab), nékd. důležitý kodex(z pařížský,
obsahující řecké a 010
biskupsgíš alestíně;,leamr, Series, uvádíbiskupy gety, a kodex londýnský, obsahující spisy lato

.apolo Sk.
eiickoušta
didaktickou
o pravém
nábožen
.ství.
ap t.l7"'")
Srvn. Hagen,
iexícon
biblí
culni, 384,p(Židů, Sk. apošt. 235.

Areopagitav Dionysius Areopagita.

novy);.r Ira kol. 895 (dle jinýcch 913) kommentář
kkeespísům
Apoka ypsi
(vytišt. ve Veroněř
1532
Oecumeniovým,
v
6311v vdodatcích
Oxtordč
1,844 u Migne PG CVi,48
487—78'7); níinío to zacho
Ezgypta, upálen v Ascaloně vala se od něho řeč o sv. mučedntcich Samonovi,

Are uipa., biskupství v Peru, v církevní pro

vincii

ima, zřízené Řehořem Xlll. 1577; počet

obyv. cca27
Ares sv .

.,

za pronásl. Maximina 11. 14. pro s..308

a(Mig—ne,i.c
—ířeé o rvn.
Har/ar,sv No
Ablbovi, jalšgž
přeneseni
Eu
Aresi (Aresius)1. Bartolosméj 0. Clst.,rod. thtyíríovia
z Milána, vstou íl do ř. cist ] , byl opatem
různych kl., :. 1 12, :p. „lnsignís basilicae et im
per. Coenobií S. Ambrosíi Medíolaní abbatum
-chronologíca series“ Milán 1674
4).
2. Pa
původně Caesar, u. v remoně 1574, vstoupil 15e90
do řádu t eatínů, vyučoval tilos. a theol. v Nea

mennčl 13 (1903,

Arethusa
někd. blsk. v Syrii,oěGum.:
Seríees,
uvádí(Aretusa),
biskup z let
kři
žác
ckychNyní
výprav
tinšt
bisk. lt"L—1100 byli tu biskupové la

Aretin. (Arretin.) dloec. v. Arezz
Aretino Pi,etro
italský humanista, „. 1492
poili a4v :p.ímě,sstale16m
v Tortoně,
1557 v Benátkách, nadaný, ale bez
rte disepredicarbiskunem
bene“ (l_šen.
1611), varez u,

„Dís utatio de transmutatione aquae vino mixtae charakterní _básník, vedl život nevázaný; veliká
in 5. issae sacrífícío“ (Tortona 1622,Antverpy 1628). část jeho spisů jest obsahu kluzkého — ale ne
ostýchal se současně vydávati i spisy obsahu
„De vero turn
sacrispirituali
cantici canticoruníl
tum mravně--náboženského, na př. parairasí žalmů kají
historico
sensu“ (M lSakimonís
640), „Ve
iitationes sex in A ocal sim“ . 11647),„ml
mprese cích (1534) aj

sacre con triplicati discorsí illustrate ed arrichite"
Aretirl
nus (. z Arezza) 1. Bonaguida,
(7 svaz., Verona 1613 n., do latinny přel. ]an Kaj. v Arezzu narozený, za pontifikátu lnnocence Vi.
Nemmích v Mnichově 1694, Frankfurt 1701), „Dellla ,.:1—243la254) advokát při kurií římské, po té pak
trlbolazione e suoi rimedl' (Tortona 1623a otom professor práva kano ického v Arezzo, vynikl jako
časté'i vyd.; do lat. přel. Petr Wemmers „ undi glossátor dekretáleko ehoře lX. Srv.

:tribuíatio ejusque

remedía“,

Kolln n. R

1663). m

]. C. str. 149.—2. Frantíšeka v Accoltí

Aretlus '— Arfaxadov
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3. —3. František (Franciscus de P 1 gna-' znovu otiskl Migm PL Xl,X) „.S lsitlori Hispa

nis
., u. v Arezzzu
3 z. v Mantue g1616, lensis, episcopi Hlspaniarum, Doctoris 0 era omnia
znamenitý kazatel, zpovědník vévody toskánského
correcta
sv. 797—1803
znovu otiskl
Migmet
ePLaucta“xlt'xx7
LXX
LXXX1V1,„Míssale
a theolcg biskupa mantovského; .rp.„
atheo denuo
logiae specuiativae et moralis, ac commentar
othícum secundumrrulegameb ati lsidori Hispa
scolastica in tertiume quaartum sententiarum ll
(t 1804),
složil Christla
nekteráaonrum).
oífícia nových
svátků
a.př BVM
auxillum
Srvn. Backgr
bros joannís Scotí“(Ben.15811618„Commen (Fensíď
tarius in libros ma lstrl Antonií Slresctl de forma
litatibus Scoti“ ( en
), „Practica criminalis Sommera/age! 1,530—534, HurlerNMomencl 111131835),

canonica“ (Pcrusie 1609). — 4.

ambígltioní

(v.tPetr v. Are
Grattínao.(v
).—.BGuido(v..
7.

822
824. —
2. odrígoe
Sa hez1v4-04
de-AS. arla
derícus
Sanccii
de Ar valno),n.
de Nieva (v dlecesi segovské), stud. práva v Sala

mance,
stal zamorskýml46
se knězem, bylcalahorrskym
biskupem oviedským
457,-1467
1467 69
(Arectilus) sv. mě. v Římě, Mart. Rom. apale kym l469,.. 140 p„Speculum vrtaehuma
4. Aretinus
červ
nae“ ím1468a potom častěji vydáno a do různých
AretlusBenedíkt,
čjmenovalsepůvodně„Marti“,
ojiné
kteréžto
jméno pořečtil
v A., švýcarský theolog jazyku přeloženo; v díle to to kárám
kalvínský, u. v Bernu 1505, 2. t. 1574, byl prot. ja tzlořády vyššího duchovenstva a kurime„římské,
zyků v Bernu, apozdě'i p_rof theologie; x;. „Com
začež
obliby
u nekterych
protestantů,
spatřujídošel
v něm
předchůdce
utherova,
ale neekteří
prá—
ílnyentariibrcvvcs in ! osis Pentateuchum“ (1602a vem, jelikož A. ráva Stoliceepapežské uznával a
Novu
'rni'esta
“ Domini
„Com je obhajoval), „ lstoría l-_lispaníca“ (t. 1470), „De
1611),m„Commenetarií
in
_nostriéloestt Christi
mentarií in quateuor Evangelia—“(1577), „(,oommen monarchia' orbiis et de orngin e et differentia prin
cipatus
imperialis
etregalis“
(t.
1521).
Srvn.
Hurter,
taríi in Actuum apostoolorum historiam“ (190
„Commentaríi in omnes epístolas Pauli et cano Nomencl. 942 - 944.
er ezza v. Aretinus a Guid
nícas, itemqu e in Apocalypsírn joannis“ (1589),
Arezzo (Aretln. n. Arretin. dioec.), biskup—
,\'alentini Gentilis justo capitis supplicio Bernae
aííectí brevis historia, ct contra ejusdem blasphe
v Toskánsku,
Sv. stolici
mias orthodoxa defensío articuli de Santa Trinitate. ství
řízené,
zal. ve lV stol.,'
250.300bezprostředně
kat ,330 far,pod
563
Censura propositionum, quíbus nltuntur catabapti kněží světských, 149 řeholníků, 145 seminarístů,
stae in Polonia probare ba tismum non successísse 436 kostelů a ke
rezzo Toom š, kardinál,
1756 v Orbetello
circumcísioni“ (1567), „ roblemata theologíca,
continentia praecípuos nostrae reli ionis locos
brevl _et dilucida ratione explicatos“ ( díly 1574 až v Toskánsku ze vznešené rodinn;? papež Pius Vll.
jej"v důležitých
záležitos
ech dojako
Petrohradu
Dďaráž
1808bl
dFrancouzů
zajatec
1576), „Lectiones Vll de
ena Domini, ex variis poleal
scripturae s. locis sumptae“o,(l578 1581,1589),„Exa-z aŘímá odveden, vrátil se 1814, stal se 1816 kar
men theologícum brevi ac perspicua methodo con (Zlínálenl,apoštolským legátem ve Ferra ře
e, 1820 bi
skuuprne sabinským,1830 mistokancléřem římské
scri lum. Accesserunt duo letnzmata prlusc
církve, :. 1833.
lectione,
posteríus
de interpretatlíone
Sacraeb(157
eng).
turae; cum
opusculo
dc tormandis studíís“
Arphad, město a králov
Aretusl (Aretusius) Caesare, italský malíř Arfad'lDÚN, 'rIQq—áó,
v Bologni, z 1612. od něho jsou některá treska ství v severní Syrii, v Písměs sv vždy uváděné
městem
a královstvím Emath 4deKrál.
i olejové
obrazy vrůzných
chrámechfreska
bolognských,
dež sjest
bůh Ematlía
jest 183':
král
jakož
i zvětšená
kopie Corregiova
Kor-u ; olu
nování P. Marie“ v kostele S. Giovanni v

arm
m.č Ematlt a král ?,.i 1a09,36'9,37'3,1a'4923)
reuna, čes. př.ekl Arevna (
41011), bylo doobyto 740?př. Kr. od Tiglat Pilesara 111.V ná
ole na hoře Moria pisech kiínopísných „Ar.paddu Po pádu říše assyr

ebusíta, jenž prodal svoje

ma
.týž nazývá se v ]
Oavidovi;
Areus v. Ar i

sat l seTell
A. nepochybně20
zase samostatným.
Nyní
ar. 21'“ a 2 Par. 3' ské
rumovístě
Ert'ád asi 20kms
erně od Alep
Hal.eba) Srvn. Prášek, Dějiny starov. národů vý
Areval ]. Flaustinus S. 1., u. 1747v Campa chodních il,
Arfasacheljštív. Marsachejští.
nariu ve paněisku, vstoupil 1761do Tov. Je ž, po
vypovězení jesuitú ze Španělska byl deportován
.....
(Arpakhšad),"Agena/gdo,
do italie, žil v Římě požívaje přízně kardinála Lo
renzany; 1800vvyznamenán titulem „pa ežského
Arphaxad
1. synS
émův, narozený
po
(Gen
1051311101'1
Paar. 1-), dva
otecrok
S leův
hymnog rata" , v letech 1809—1815 byl 1 eolog em potopě
poenítencíaric, vrátil se do Š anél, vstoupil opět Gen. 1024, 111213, 1. Par. 119). Dle massoretského

do Tovaaryšsz.t,va
se 18 V
místoprovincíálem
kastllským,
1824stal
v Madridě.
literatuře dobyl textu a vulg. Gen. 111; A.estárk jsa 35 let zplodil
Sálea, jenž
ale dle
LX
ku au
130Luk.
let zgodaii
v LXXAtaké
GeenvélO“
3
sobě zvučného jména zvláště pečlivým vydáním Kaina,
zývá nýbrž
se synem“
n-vým,
tak že
nebyl
sy
Zpísů
některýchs
vn Aem
A-ovvým.
A. by
po Sále
2 lození
prvo
publikaci
jeho starších
uvádíme:církevních
„oHymndíaspisovatelů.
hispaníca nem,
ad cantus, latlnltatls, metrlque ieges revocala et rozenéhos na žil 303 (kbr. 403,
3LXXa
rngaxo'ouzl
aucta. Praemittitur dissertatio de hymnis eccle let a zplo il syny i dcery (Gen. 1113) ěkteří do
mnívají se, že A. s ou7.e jméno 3)ethnogratlcké
stitutione“corgmquesó)
( ím 1786
C1em.Prudenlii
siastictis
correctionerel.
atque
optima con
.
armina ad optimas Aquasque editiones et nebo zeměpisné (severoassyrský národ Arra achítů
nebo země Chaldeú ),aale Gen. 11'1'-'3 vřslovn ozna
čuje muže,"jehož
jméno ovšem moh
0 pak přejšti
mss.
coddi
Romanos
allosque
recognita
et
correcta“
nebokrajinu.—-2.v
uítdltllf'kr
(1.2 sv. 17—881789 „Draconii poetae Christiani nakm
saeculi
carmina
ex mss. Vatícanis
duplooauctiora
iis, quaelV.adhuc
prodíerunt“
(t. 1791,
onvydáni
Prudentia a Dracontíaaoznovu otiskl szqm PL LlX,
LX), C. Vcttii Aquilini Juventii presbiteri hispani
historíae evangelícae l|br| lV (t. 1972„) Coeln Se
dulii Opera omnia adm s. c.odd Vaticanos allos
que, et aci veteres

edrintiones recognita“

médský,

ž mnohé národy sobě podmlaniiaa

od Nabuchodonosora(: Asurbampbala) [gre

možen;
někteří míní,
že Dj
to byl vmédsky kryál ra
ortés (Fravartis)
ll., syn
'ster0 v “semináři orelském,

:p.: „esalru
salímskij sinedrion: istorsko- archeologi

(t. 1794, českoe izslědovaníe“ (Kazaňl
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Arte — argentinská republika

Arte (Arph e), španělská, snad z Německa nebo
z Flanderská pocházející rodina zlatníků :: stříbr
níků; členové jeji vyzn
namenalí se zvláště zhoto
vením velikolepych tabernakulovítých stříbrných
kustodíí, jichž ve španělských kathedráiách užívá
se v oktávu Božího Těla !( umístěni monstrance

s Nejsvětějšim. ]. Enrique

deA . prřišel ne o

chybnč v komonstvu Filipa Krásného 2 Plán er

ska do paněl, zhotovil tyto kustodie: 1506p

kathedrálu v I eoně,1513—18 pro kaihedrálu v Cor
dově (kustodie ta má 4 etáže a váží 532 hřiven
stříbra), 1515—1529 pro kaihedr. v Toledě (9 stop
vy.,s obsahuje 795 hřiven stříbra, 57 hřiven zlata
a ozdobena jest 260 soškami); Ěnrique pracoval
ve slohu“ pozdně gotickém;

žil ještě r. 1

2.
Antoplatlercskn
ode írn
A.syn
preřdz.,
pracoval
tak zv.
slohu
(v. t;.)
jeho
prací v vynikají
kustodíe: Mariánského kostelzalv Medina de Río
seco a kathe_drá1y
v l_lSt.
jagoy Villa
de Composteiia
(1540—1554
—ar13.ju
d.eA
a-e, syn

„čl.

Uvo

před., u. 1535 v Lconě, z. 1603 v Madridě, umělec

všestranně vzdělaný, zhotovil kustodiee: prro ka
thedrálu v Avile(15640—1571),1prokathedrálu \ Se

ville (1580

)pm

Pab

vBurgosu (1588),

pro kathedráliu ve alladolidul (1590), dále 64 89
prŽnÍChw
fgaesoch v(regíkviářů) světců pro Eskorial (15
Argaízv"$(Avrj_.zlaregz)us
de, Řehoř
O. S. B.. 71.vLo
ronno
Kastilsu,k zabýval
se dějepisectvím,
ale

ez kritičnosti; s velikou lehkověrností přijímal za
ravdu růmé bajky; :. r. 16\3;.r».„acPob1cion
ecclesiastica de Espanna, y noticia de sus rimeras
honras hallada en los escritos de s. re orio
Obi|spo de Granada
en el Chronicon dc au

berto monge de S. šenito *! continuada en los
escritos
ly Chronicon
auberto
Hispalense“
(Madrid 1667),
„Corona de
real de
Espanna
fundada
en eberedito de los muertos,i ivída de s. Hiero
lglesias de Espanna“( t. 1675). „instruction historica
y apologetíca para religiosos ccclesiastícos y seg
1ares“ (t. 1678). Srvn. ilurler, Nomenc1.1V3

Ar)e11atil
lip, „. 1685 v Bollogni, z. v Mí
láně 755,\y1níkaijici knihkupec; aby umožnil vy

dáníispisů meMuratoriovš'ch
(v. t., alaiina")
'ridii zav pomocí
několika
ášů („ ocietá
Miláně
tiskárnu,
n11 vyšlospisů
25 svazků
díla Muratoríoava,
dále novév vydání
Sigoníových
(6s
aj.
nákladné publikace; A. sám .rp „Bibliothecav' crip

tomm Mediolanensíum seu aciaact elogia virorum
omnlgena erudítionelilllustrium' (17_45,z v.)a
2.
tišek, architekt,
u.
8001
ogni,
cis.Fran
vojenský
:.v 1754,
iilososyns
a předešl.,
právník,
.rp. m.j. „Stooria dei sacríficío della s. messa, ove
díscorresí in quai lingua, con quali abiti e vasi
s_agrisi ceiebrasse la Messa al tempo della primi
tiva Chiesa e di varie Liturgie praticate ncll' Ori
ente, ma specialmenie del Ríto ormano e delle
Ceremonie diva ri sommí Pontefícl ímrodotte ne11'
Occidente“ Florencie
1744, Be_n.1745).Srvn. Hurter,
Nomenc1.l
3 (1910) 1584.16)

Argentteuil (S. Maria de 3Argentolio),

he

žkoi. 655 za Chlotara
111.za1.Ermenrícus
a man
nežediktinskéopatství
v arrondissementu
Versailles,
lželka jeho Nummana. Zprvu klášter ženský, jehož
prvou abatyši byla leudesínda. Po zničení Nor
manny na poč. Xi. stol. opět vystavěn a dotován;
od
mužský,
připojil
se vevX1.V
stol.X11.stoleti
k reforměklášter
zavedenek
podn
tuinMaur

argenteus codex (kodex stříbrný), upsaný

vřádky
V. n.evangelií
V1. stol. aúhledně
stříbrným
písmem
(prvnai
první slova
odstavců
zlatým)n
pergamenu purpurem zbarveném. obsahující gotsky'

de l' v.
de v. T

do

sv.

ze štrassburku.
urk.

V

Americe
provincii, z
a

víupa Aoqoc
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gamos
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Tiskem V.Kotrby v Praze;

Argentino — argumenta probandi

světským vyučováním anebo po něm; zúčastňovali
se vyučování toho ponecháno jest dětem na vůli.
K vyučováni
tomu oprávněn
jen osoby
od
církevních
vrchností
pověřen. gou
roslulým
poutním
místem icst chrám Matky Boží v Lujánu, vzdálený
asi půltřetí hodiny drahou od hlavního města; ba
silika, jež se tam práve stavi, bude jednim znenj
krásnějšich chrámů amerických. Řády církevní maji
rum
veskrze
vstup do n-é f-y a jsou takš-skoro
všecky tuvolný
zastoupeny
7sz
Argen oeKar lAn to n, u v Ceseně,ora tholicae

lorián, mtoralistaitalský v prvě polovici XVlll. stol..;

:. „Coníro l'abominevole usanzaadí comparire Ie
onne immodesíamento
soelate“(t. (C7ascna
„Decisiones
theologico--morales“
71 ). 1719),

Argentis
Eustratios studoval
z ostrova
Chios,
ííloso
(Íatgorpllo'aoqlocj,
medicínu
v lékař
Halle

monu
sv. fol.,

v Sasku, cestoval po Německu, ítaliia Egryp;tě
1m748 ěl v Kaíru se dvěma missionáři františkány
F. C rillem a Gabrielem dis utaci o užívián kva
šené o chleba při obětí mesní; později tvrdil, že
nutno jest, aby ti, kdožz řimsko-katolické církve
přestupují k církvi řecké, znovu byli křtěni; jeho
názor schválila synoda cařihradská 1756.A .ok l.
17 6—1760.

Sp. .Bl

Áíov kaloni/trvat! gavtwyov arq

hjrwotg“ (Cařihr.1756, o nutnosti znavukřtční ka
tolíků k cirkvi řecké přestupujícíchi, 'Eyle'íglňuw
1:94"
;?rum'
xalaíwevoy
je: gžéwyla
1:756
vmnam;
knize této
dokazuje,
nelzeniavašvaw
udělovati

sv. mč. spolu s bratry svými
za císaře Licinia v Pontu,

křest
leč trojím
ponořenímá,
vuz-„mxara
daww:jinak
(Lipsko
1760,oužívání
ne vašene'ho
chleba
přiooběti mešní). Srvn. L. Palit v Dicíionnalre de
théol. cathol. l, 1776, Palmizn, Nomcnc |.,l 105— 08.

Argento (Argentus)Kajetán,

: deuyía (a privativum

rávník,„. v Co

vněmž přikázán

senze 1661, president král. radyv capoli, z. 1730,
:p. „Dissertatíones lll de re beneficiaria“ (1708, spis
Hurlzr,zakázán
Nomencl.
(191 Klementem XI.) Srvn.
tento
byl r.IV3
1710pag).12

to vyznamem
„neděle“ a s ru
I'OS, rigyi'a Igni

;isgoc:

dni trvající.

Nil/e:,
Argentoratensls v.Tom)áišlzseŠtrassburku
Argentoratum,
Argentina vo.Š8.
trass
Argentoratus František,
F. 0thurk.
české

Srvn.

ze
ve

provincie v Nise, :p. 1518 „Expositio missae juxta
mentem Boh.
irreiiagabiíis
doctoris
Alexandri
Ales."
Balbín.
doct vyd.
P. Candid
us) Il,dIeG

vl. Alex nder, ruský kněz-mlissionař

v Sibiri, vydal tiskemaněkteré cenné zprávy o kraji
jakutskkém: „vyPuteyja zapíski v pripolarnoj měsí

stva“
„Caunskij
nosti“,,(„ZlaUŠ'iski
sibirskagoprichod
otděla jakutskoj
Geog ral. oblasti“
Obš če
(„Zapiski lmp. russk. geograiičeska o Obšč.“ 1859);
„Statistika narodnnasedenija ric oda Spasitelja
v Nížne--kn|ymskě“ -t.(); „iN ne-kolymskíj kraj“
(zv
„lzvděstija
geograíičeskago
Ohščest
.dOn
ej. ruský
kněz missionář,
působil817.9)—
zvláště
proti sektě Molokánů; :p.:
s molokanami“
(Novgorod 1884). rvn. PaÍmiŽr-i, orn.enc| 1,108.

entré Karel du Plessis

d', 11.1673vzámku

du Pessis u Vitré, studoval theolo ii v Sorbonně,
1699 vysvěcen na kněze, stal seel7
en. vikářem
biskupa trěguierskeho, 1709král. almužnikem, 1723
biskupem tullským, vynikal horlivostí apoštolskou,
vzorným živo cm a dobročinnosti;
:p.:
„IEíementa theologica, in quibus de auctoritate et
pondere cujuslibet ar menti theologici disputatur“
(Pař. 1702), „Appen "( posterior ad elementa in
quaesilonem de auctorííaíe eccleslae“ t. 1705,)
„Lexicon philosophicum“ (La Haye, 17 ), „De

právník a advokát
ad no nullos titulos
sv. fol. ím
od horního jordánu,
rodu ]aírova z pokolení
3'3' "
nebylo to celé
někteří se domnívají, nýbrž část
zvaná Trachonilis (El-Ledžáh).
nebo úředník př voře krále
(Fakeja, Pekachja), jenž spolu
hodnostářem jměnemA rie v Sa
od Facea (Fakee, Pekach), 4. Král.

dloec. v.
„. V

v

la

supcrnaturalilate seu de roprinrratio
one,-qua res

su ernaturales a naturalibus diiferum" (t. 1707),
artiní Grandin (v. t.)O peraa" (5 sv., Pař. 1710až
1712; do díla toho vsunul některé stati své, na př.:
„Commentariuin historicum de praedestinatione ad
gloriam eí reprobatione“, „De vo
oluníate divina an
tecedente et consequente salvandi homines vete—
rum ac recentiorum testimonía“ , „index manu
Ceský slmník bohovědný l.

n. Algorícensis dioec. ), někd.
ve st1.o Xll.l—.XV, nyní

um.

soud církevní.
39

6l0

argumentum

torqueo a-um“ — když odpůrce nutim vyvrátiti

argumentum,
z arguo,znamen
-ere Edie
ctym. námitku, kterou mu z jeho vlastních p_raemtss_neb
z ágyóc),
objasnitl,odvoz.
dokázati
: objas

nění, znázorněni a vůbec vše, co k tomuto cíli závěru činím, na ř. když skeptikovi namitame:
slouži, a tudíž 1. předmět (obsah) vědecké roz Poplráš-ii reálnou existenci těles, proč se utoku
pravy neb ná m ět umělecké tvorby (Vorwurí, sujet, býka vyhýbáš ? — lnvertit a-um“; obrátila a._žen_a
ónóůeotš); 2. d ůkaz (dle etym. v přední řadě empi kananejská, použivši terminus medius odpovědi Kri
stovy: „Non est bonum sunlere panem_hhorum et
kdežto důvo
ratiod'est(Uberíilhrungs
spekulativní),přesvědčující
arický,
usvědčující
und). Etymo mittere canibus“ řkouc: „ tiam, Domme, nam et
logie slova a-um se praegnantně up atňuje přídav catelli edunt de micis, quae cadunt de mensa
kem a-um „a oculOs“, t.j. sm slově znázorněni a dominorum suorum“. (Mat. 15,26).— d) A-um per
— nutil Kristus Pan své _od
osvědčení nadsmysiné pravdy. ak se jal obhájce distractionem
půrce dáti dříve odpověď na otázku jinou (Mat
pohřbu
sotistickým
Eleatům,
pohybdopopírali,
jej
okazovati
„a-o ad
oculos“ kteří
(důkazem
očí bi 2120: „lnterrogabo vos et ego unum sermonem“. —

Taktéž e) a-um ad ignorantiam,

ad verecun

jícím),
přecházeje
před
očimačetnějšími
sem tam. arg
— Lo
gický postup,
jimžto
je (jejich
ním nebo
u diam, ad invidiam, jimiž místo přímého vyvrá
ment pravdu výroku neznámého ze známých do cení námitek odkazu erne na z'evnou nevědomost
a nesoudnou lehkov žnost odpurcovu, z čehož m_á
vozujeme,se
nazýváa'pžrumentatio
(argumen býti patrno, že jeho názory odpovědi nezasluhují.
tace).
Rozlišuje
se (tuci ia.): !.demonstrativa

(přesvědčující',persuadens) (viz sl. demonstra
l

to jenopponentu
a-a negativa
a lze
jen dále
proti a zlo
o) č. presne dokazu |c1 evidentní závěr z evi-' jsou
myslněmu
užívati.
— Žich
Dělíme
srce
„ex termino me ' “ má a) a priori et a _

dentnich návěsti (pra emissae); ll._probabills

(svědčící, suadens) č. přibližně (pravděpodobně) do
vozujíci z návěstí jen pravděpodobných závěr též
pravděpodobný. Ad ]. raemissy argumentu jsou
evidentní bud' bezprostředně (in se) neb prostředně
(in alio), t. j. dokázané pomoci principů jiných evi
dentních in se. Principy (prvky) jsou dvojího řádu:
a) první zásady lidského myšleni vůbec (viz čl.
principium, axioma, maxima, na př. principium
contradictionis a zásady syllo ismu- to jsou l,prin

cipiaindirecta et forma ia“; ) raemissy

steriori.

„Prius a posterius“ se zde vyrozumívá,
že pravda obsažená v praemissách předchází pravdu
závěru in ordine ontologico
(pořad věcný), pa
příklad: příčina jest ontologicky prior než učm,
Intelligence jest ontologicky prior lidské svobody,

jako kořen ontologick

předchází kmen:

D_okazu-_

'eme tedy z účinně při iny jejiůčin a priori;

_zdah

ůh jest a-co Bůh jest, dokazujeme a posterlori,

oznavše vlastní já a svět jakožto ůčín a odvozu
jice z něho bezprostřední příčiny a tyto jako učm

syllogismu samého, z nichžto závěr nutně (con prvopříčiny —
.
—uma priori se též zove
sequentla necessarla et evidentl) plyne; to jsou
náskdežto
poučuje,
že
v„gropter
c jest a quid"
zároveň,(ólo'tl),jelikož
proč tak jest,
a-um
„principiadirecta
materiaiia“
(viz čl.
„ná & posteríori poučujíc nás toliko, že věc jest, se
v st, praemissa“) —etDělíme
argumenta
demon
strativa 1. (ze závěru, ex conclusione) na directa
nazývá a-u m quia (quod, ó'u). b) A-um regres
et lndirecta (příměane římé).A-umdirectum slvum (seu clrculare) vzniká spojením obou pre
dovozuje shodu či nesho u P(raedikátu) se $(ub dešl'ch, na př. z immanence konů lnteilektuálných
(analyticky)
jektem) z vlastností jednomu z obou jistě přiná člov ka dokazujeme a posteriori
ležejícuch, na př.: Prvopříčina není od ničeho zá jednoduchost a spiritualitu duše lidskě;_ z _jcdno

vislou, Bůh jest prvopřičína. Ergo Bůh není od duchostl a spirituality dovozujeme a priori (syn
theticky) jeji neporušitelnost a nesmrtelnost, 3.
ničeho
závislým.
— A-um
indirectum contra
jest
které z protík
adu these
(ex propositione
kvantitgv
praemíss a (dovozovaci),
závěru) roze
díctoria), již dokazujeme, dovozuje závěr evi Konečně(podle
znáváme a) a-u
ru de uctivum
dentně falešný (absurdní), 7. čehož pravda these jimžto z praemissy universálnějši (všeobecné) d_o
jest patrna dle zásady: „duo contradictoria non vozujeme závěr partikulární (zvláštní). b) A-um
inductivum, jimžto uzavíráme o odmětu_uni
possunt
simul íalsa“.
způsob neb
dů versálně (všeobecně), co jsme o je ncrch (smgu
azu se esse
též nazývá
„a-um—exTento
absurdo“
„rz-uma contrario“,
též „a-um apa ogicum". — iariter) jeho obsahu ze zkušenosti tvrdili neb pq
lndirektní a-um nedokazuje ani že
jest P, anl pirall. je to vžd a-um a posterlori a vědám při
proč tomu tak 'est, nýbrž toliko, že nelze tento rodním vlastni. iz čl. inductio. —
ll_.K a-aci
poměr popíratj. ročcž se v zá'mu skutečného o pravděpodobné (probabili) patři analogie a by
znávání a dukazu věci vyža uje a-um indire mi pothesis. ]. A-um ex analogia uzav1rázpro
—.

do lniti direktním. — S a-em indirektním souvisí

porce (ůměry) zkušeností nám známě jinou ro
tě následující: 3) a-um ne ativum dle axiomatu: porci neznámou, na př.ze známých vlastnosti lodmka
„Quod gratis asscritur. gra is ncgatur“. Toto a-um ízavíráme vlastnosti vladaře na základě proporce
toliko dokazuje, že pro thesi žádných důvodů není
odnik: k lodi : vladař: ke státu. Na tomtéž pod
a tudíž že ji nelze tvrditi. a př. že prostor kos (ladě proporce dvou poměrů spočívá a) a-atto

mický jest nekonečný anebo že počet hvězd jest číslo
liché neb sudé — pro to úkazů ne ní, a terč se
uvádějí, byly vyvráceny, ergo nelze tvrditi atd. —
historii se užívá negativního a-u v této formě:
Nižádný autor se o události x nezmiňuje. Nikdo
o ni nevěděl.

Nestala se. ——
Aby a. negativní

a minore ad majus (: a tortiori) a naopak
a-atio a majore ad minus, na př. zvrozenych

pudů zvířat dosahujících sveho ukojeni ve_sku4
tečně existenci patřičných předmětů, jakožto cíle je—
jich snažení, dovozujeme a-atíone a minori ad majus

b 1 (a tortiori) z vrozené snahy člověka

po dokonalé

platný, vyžaduje se, aby bylo rokázáno, že soudoší blaženosti je'i jedině patřičný předmět č. extstencr
svědkové událost se dozvěd tí mohli, ano ji igno absolutního dobra t. ]. Boha. Sloučením této ana
rovati ani nemohli, o ni svědčiti chtěli, ba ji za logie s indukci, dle níž veškeré
vrozené snahy
mlčeti ani nemohli. b) A-um ad hom'ncm — přírodnin nacházejí er se svých patřičných reál
uzavírá thesi ze zásady, kterou opponentza správnou ných předmětů, nabyvá onen závěr ex analogia
pokládá. ]e-lí předpokladten objektivně s rávný charaktem kompletní indukce a jest a-um demon
ajistý, jest a-um ex concesso vero atu ižpo strativum (viz čl. B ů h, a-um eudaemonologlcum). —
sitivni ; je—linesprávný neb pochybný, zůstává Závěr opačný z poznatkův empirických u člověka
a-um ad hominem toliko a-um negativum usvědčujic na vlastnosti zvírat jest a-um a majori ad minus.
opponenta, že netná příčiny na svém stanovisku Přecházi b) v a-um a pari, když podkladem zá

trvati. — c) A-l retorslo

et inversio

— „re věru neni jen analogie proporce, nybrž „parltas
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argumentum — arch rodinný

rationis (causae)“ dle zásady: stejné příčinynrají
Argyropulos
jan, 71.v Cařihradě
V.,.stol
stud. 1441—1444na
universitěnav počátku
Padově
ste j rré ůčinya vice versa. Tak dovozujeme a-atione
a pari totoznost funkcí života ve etativniho a sensi na útraty Bessarionovy, vrátil se do svého rodiště,
kde působil jako professor až do dob tí města
tívního tr_ičznáme,
lověka ana
zviřete,
kter otožnosti
z vlastní (pari
zku
ázkladě
utekl sle
do doltalle,
povol kde
n b lod
osima načež
z Medici
1456
Florencie,
učil
tatís, ísdtcntitatis)morfologické a íysíologické orga Turky,
nismu tělesného a jeho 5 t ej ně reakce k determinaci řečtině a filosofii, rvykládajc Iavně spisy Aristo
něíjš. I zde se druží úplná indukce k principu
telovy,
r. 1471 oedbra
do íma,
ukydída;
1486. sereložíl
do kdež
latiny vykládal
některé
stejných příčin a účinkův, a tvoří a. přesvědčujicí Thu
(a-um demonstrativum). c) K analogii patří též
spisy Aristotelovy; mimorto: .r). mal traktát „De
processrone Spirit us s. et concilií lorentíni de
exemplluam,
jedná-li
se o íactuma
fabula
vyd. v Allatiově „Graecia
parabola
e-li
podk
kladem
fictum. Na
apř. uneb creto“(řecka1.,at
stínovo: Potrierunt illi et íllae. Ero et tu poteris
(a-um
příklady
viz vpod
evan
geliic
ch.ab—exemAplo);
2.
ex
1rypotptaraesi01 víz
čl.

orthodoxa“
1 Zaa
v Migas
PG CLVllll,
Srvn.
Huf-fer.
Nomencl.
118(1906)
120. 991

0081).

arrch doručovací obsahuje seznam kusů, které
úřední sluha stranám nebo jiným
můřadům (v místě)
hygothesisřq —uliteratura:
Sb&77/0771
3 dist. 23 doda ti má, s označením čísla exhibiiního, řed
a tv | 1ad4; Quaest. disp. qu. 14 [deverit. nrětu, počtu příloh (ač-11 neení akt zape etěn
zald 9; lSasumma
3,qq. 55, aL5.c
;hiPn. l128
s.Lac.
Log
C th.
'n'ck
Logica
sq; v obálce), obnosu peněžního jména stran a data
vy ravení načež pripmacr strana připojením jména
c. gamma, DGLoC'
ikž 4. Aufl
Beweis 5.129- .
Bonaventura(in. .Šent. dist. 24p. 1 8312.10“ sv ho a data příjem stvrdi. Arch ten jest ovšem
Urra'buru,
2.20 g.1.312.,
zim/older, ratio
rior. Při
vřicjžatspotřeby i průkazerrr, že kus byl náležitě
Arralyt.
cap.Log.
1.—Srvn
syllogismus,
cr

urrr.

argumentům ad absurdum v kázání prospívá

kazateli, když přimo vyvrací námitky odpůrcovy.
je to neprrmý důkaz, jenž dovozuje nemožnost
protikladu nauky tiomiletou hlásané. Z té příčin
řečník poukazuje na zdroj, z něhož námitka vyvěr ,
nebo jasně liči následk .a důsledky, k nimž vede.
Tak poznává poslucha nerozunrrrost nebo záhub
nost námitky a mimoděk odvrací se od ní, jsa pře
svědčen, že odporuje nejen zdravému rozumu, ale
i srdci a obecnému blahu. SrvnDr. A. Skočdapale,
Př. kn. boh. past. Praha1890, 1,474, Schůch-Grim
mi'c/i-Polz. llandbuclr der Pastoraltheolo ie, inns
bruck, 1905,
p.g 1887,
217.1Dr. E. Kadeřáve, Logika
formálná,
Praha

argumentuma ad holminemv kázání ' 'ako dů

kazy subjektivně vůbec, mívá místo v ře ich, jež
určen jsou pro posluchačstvo méně vzdělané,
neboť kdo subjektivně dokazuje, přihlíží k oněm
posluchačům, kteříž nestojí na výši té které vědy.
Arrgumen

ad horrrírrern objevuje se v řeči du

chovní při důkazech vedlejšicch neboli dokladech,
kd ž kazatel ze smýšlení a jednání lidského v zá
le itostech pozemských dovozuje pošetílost, pře
vrácenost ano i hříšnost lidskou ve věcech víry,
rrrravův anebo spásy věčné vůbec. Takový důkaz
provádí
se cjako
neuplně
obdobný aMim
íortiori aiho
má
ráz
jemně
omluvy
rr pokárání.—
miletické vyvracení jest nejčastěji místem, kdež
možno
adhthůsobech.
Stává seVtak
vy
vracení rozvínouti
přímém ve a.dvou
prvpři
m prí
padě upírá řečník protivníku oprávněnost, aby
o některé věci soudil, vytýkaje mu nevědomost

nebo poukazuje na jehos kutky, mravy, život

V případě druhém obrací homileta námitku proti
původci, příjimaje poůznatky,aLeyžodpůrce uznárá
pravdírvymí, za své dů
jimi mínění rol
tivrrikovo
vyvrátil
neboo Př.
nějakou
pravdu
Srvvn. Dr. A.
Skačdapale,
kn. boh.
past.,dokrrahazí,
1890, 1., str. 472—47; Dr. EXada'a'vz/ž, Logika
iormálná, Praha, 1887, str 146—160.

ar umentum obsah, tolik co rubrum, to est

ozna ení obsahu pisemního podání, jež se iní
nadřízeným úřadům. Mávy stihnouti málo slovy
obsah aktu Píše se na přední straně ve dvi pře
loženého archu (půlarchu ). Srvn. Borovy,Sloh 3.dvyd.
sír.33nyíe
(ZAd.rJi:„ytiff-až"
1910čis. 12Ětrrga
13d8._
a ostrovy(
íen. e t
lrrsAíirqzrrum daroec .), biskupství v clirk.dprovincií
St. Andrews,
vzápadrrírrrkSkoltsku,
za kol.r
1,200
obndveno
r. 1878;
.,23 kněží
světských.
42 kostelů, 3 kl. ženské.k

arch rodinnýérovýjkez. rodinný,
jsou před
matriční
Dle branných
isů
55.(an'danýCh na základě nařízení
minist,
ze naříz.
ne 15.z 1.ubna
ř. ř. z.
č.
45 a doozelměbrany
lnp ěnýcrr min.
února1889
1890
č. 18) mají někteří brarrrri povirrníci ro rodinne

poměry
nároki.runa Am
zproštění
pravldeln
praesenční
služby zam
zidoklady,
kteerymi
žádost
(: reklamace, v. t.)mza přiřknuti onoho nároku
opatřena býti má uvvádí se v 9 56. těchže před
pisů
na e.vz
prvémVlll.
mrstě
dle vzorce
13, dříve
Dlev 'kóagz_rodinný
oc.) je dokladu
toho
rovněž potřebí, žádá-li někdo za výhodu jednoroční
praesenční služby na státní r'rtra
ra.ty V poznámkách
apk je vysvětleno, kterak formulář ten form. a
A) vyplněn býti má. (Viz tabulku na str. 612.
Pozzn. .
d" e se uvede o,tcc pak matka,
byfi byli zemreli, což se zieapš v ty nou ru
briku s uírrrdán data. Po rodičích následují dítky
dle stáří, od nejstaršího k nejmladšímu dolů, aniž
by reklai'novanec byl vynechán. Ládné dítko nesmí
býti opominuto. Ncžije--1i v rodině, na př. slouží- li
ve vojště, neb e--li usidleno v témže neb jiném

vystěhovalo-li
se anebje--11
neví-lí se on neb oženlěno,
poir
nrist
tě neb v cizrnč,
provdáno
seeto v rubrice „poznamená i“. Takémzemřelajiž
dítka se zapíší. —- ozn. 2 iní-1ípovinník branný
nárok na osvobození jako jediný vnuk, zapíše
rodina vsynovéa
tomto pořádku:
a) děd, b) bába,
c) jejich
všichni
dscerysmanželkami
resp.
man
rr
žely, d) dítky z těchto manželství. V d) označené
dítkšuuvedou
se, náležejí11
více rodinánr,
hne
po svýChrodičích,
ato dlek ustanoveni
bod vždy
1.—
Poozn . iní-li povinník brannný nároknna osvo
bozeni akožto ediný zeť, 'est prokázali rodinný
stav tch na a rek amovance d eustanoveni bodu 1.—
de se záznamy vedou dle kalendáře 'ulíánskěho,
připojí se v závorce datum dle kalen áře grego
riánského. Nemůže- li den narození neb ůnrrtí toho
či onoho člena rodiny od správce matrik, který
výkazy o rodině zhotoviti má, proto vy án býti,
poněvadž na příklad člen rodinny v jiné farnosti
zrozen byl. res ezmře1, musí okolnosti ty, pokud
jsou rozhodujícírrri dle ustanovení tohoto předpisu,
dokázány býti zvláštními listy rodnnými neb úm
nimi. Poznámky, které maji učcl, nepřímo na roz
hodnuti odvodnr komise působiti, buďtež od irra
tričních správcův opominuty. ——
Opatrrností je po
třebí v příčiněootázky, kdy a. r. jsou kolku prosty,
akdy mají býti kolkoovány. by jednak správce mal
trik
nestihla
zodpovědnost
t
ěd
5
c
05
71.1 a) se
a 5.rek
pola
zká : 9. února 1850 ř. z. 50,jednak

.

archa Noemova
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Zprávy
ob aqůmrtích v rodině N. N., čís. domu.
z křestních (rodových) matrik, dále z matriks tě?:;iatcích
o
měnor od né,

Dcn, mčsíc

křestní
příjmení
ijínakénebphííjmen

a rok,
kdy se
narodil

1

2

N.,dne.......

R0 k, kd y |

se zasnou
ubil ' Šáša/"í

3

19...

Za úplnou souhlasnost s matrikamí:
(Pečeť)

|

řemes
umění"o

síc a
!' mBm

jinakě '
povolání

rok,
kdy
snad
zemřel

životní

4

5

—š"

\

|

|

!

|

!

v

13032919"
'

7

Podpis toho, kdo matriky vede.

mu ícím osobám nepůsobily
1výloizčy.197
jas
nejí než m.inist vynos z zbytečné
. ] ed
který se obyčejně cituje, vysiovulj1e zásadní

uovenínaříz.
o kolkováim
r. jež
oznámka
k
min.
z 15.d ba. 1889,
zní takto:

gllžx2: |*). Slovoa toto považují někteří (Gesenius,
hebr. 1481, Fleischer, Kleinere
ust7a7 hesaurus1 lin
Schriften1.1
San.,Erma1n,
deutsch
morgenl.
Gesellsch.
46,123) Zeitschrift
za slovo ci.vypůjčené
44.
cit. z egyptštiny, dovolávajíce se staroegyptského dát,
l,Kolku

znamenajícnhor

žební povinnosti
a sezajimi
výhodu
je (Přání
noroční
áslužby
zproštěny
jsou
žádosti
za kdo
úlevydom
konání
siu
praesenční,
pokud
árp
áav
již
v zákoně založeného, jakož i odvolání z rozhod
nutí o takovýchto žádostech, konečně doklady
k těmto žádostem a odvoláním přiložené, těmto
však jen k účelu řečenému. Všechn ostatní žá
dosti za výjimečné úlevy, jež Správn úřadové dle

ev, od kterého snad je odvvo

zeno novoegyptsklé !(j)552(1);n,a)
jainzí,m
jako jensen (Zeit
schrift
Ass yl'štorl..3982721115416
ern (Keilinsehr.
. d. A.fůrTes
poz Ilnl
poukazují

.kbabylonská-nuslovu te bitu které"pro lodi zvlášt
ního tvaru prý jest dostatečně doloženo. Targ.

užívá slova anyn.

Sam.„J"-ED, (loď), LXX

své úvahynoví
propůjčiti
kolkuf'
Toté
ivy'n.mohou,
minist.podrobeny'jsouI1
fin 7. 6.1)
a18'70 v Gn. mlhová;u(skříň), vEMoudr.14" azcdía (vor, loď)
čís 5107. “Die výn. zem. tin. ře..d|t v echáchz ze naproti tom
však
50431; a 197W,ujoseš
7.1ístop. 1890 čís. 63.385 má k uvarování nemiiých Flavius ziágva'š (skříň, bedna, rakev). Beros
následků, jež by v první řadě stihly isatele mai-' své
rávěopootopě
užívá si0v axáqm;Schoene).
a miouov
(Eusez ius,
Chron. i.sl.19—24a31—32ed.
tričních výtahů, „na matričním v ta u, jenž se V babylonské klínopisné zprávě o potopě užííá se
k účelům svrchu naznačeným v,ydáv na tom místě,
kde
gřipevnén
kolek, vyznačen
účel, jinak
k jakm
jakož bývá
1 pojmenována
osoba, býti
pro
kterou se výtah vydává, vztažmo, pro kterou ii

slovaelippu ( loď V175)

bitu (: dům),

r230n
96 )paíBác.)y
anévy
kai iu (: veliký
dům, budova,
(Keilinsehr.
stina ta oskytovati mádůkaz odůvodu osvobo BibiVl,A
zovacím.
ýtahú z matrik může se opět užíti, pravujiceAo spotopě představovali siazvláštní druh
i| recht, The
když se od povolaných vydavatelů nezměněný stav plavidla, zvaný „ma
earliest version of erB b lo
noian eiuge-Story
poměrů
potvrdí
amneb
změny
přesně
se
uvedou. —
A.
mají senastalé
chudým
stranám
vydati

l910 str.
n.).Nep.,
V naší česk
vynda é Dědi
sv. 53
jana
ak téžžbiblí,
v dějepravě
užívá
zdarma; od osob zámožnějších smí se požadovati ctvlm
hotoovení a. r. po latek. který však nikdy 2 zl. se slova „koráb“ ménepvhodně,poněvadž, koráb“

převyšovati
( y.nsemín.
vnnítraáz21.
l872 č. 9902.)nesmí
Pro praxi
podot
Má-ličervence
vyda
vatel a. r. po ruce matriční listy členů rodiny re
kiamova
amncovy,může dle nich
hsám do a. r. záznam
my
učiniti. Přípustno je zvláště u rodín chudých, že
místo matričních listů, ak se svrchu požadují
není-ii některý akt zaps 11 v matrice místní, ciz
správce matrik na příslušném místě do a.
zá
znam vepíšea paak buďto
ru.b „poznamenání“
neb na konci stvrdi podpisem l'a pečetí. Z opatr

nosti poznarnenáváse

účel a. r. r

znamená plavidlo mající tvar lodi (a taki na obráz
cích bývá
nesprávnět),
vaškještě
znamená
skříň,
bednu,
jak zda
šího popisu jasněji
vysvitne.
—
2. Stavební hmoty. Na rozkaz Boží stav: Noe pla
vidio ze dřeva, které bible (Gn. GN)jmenuje 32!

?B J t. j. ze dřeva nějakého nám určitě neznámého

ji až na

konci: „Dle
44. bran. předp. [. dil kolku prosto
vzzniklé vy
k reklamtací .N.., jinak k vymoženi výhody jedno plněny byly po obou stranách(trámy?)
(vnitř izevně) hmo
roční služby na státní útraty proo.N N.“ Froi

„Nezměněnýstav trvá.“ tou, kterou bible nazývá1': : (kóíer),t. ]. smolou.
ádnászéna
se uneu
ála Stvrozvání
vyjímajíc úmrtí
člena
rodiny
N.N Stvr-z
e. ..“
to koná
se Poněvadž1???-121323 zní skoremstejne,apo
zdaanna .A. r. jako okiad k žádostem o úlevy vý něvadž první slovo znamená dříví, lze právem
soudíti, že druhé slovo značí smoiu rostlinnou, a
jňimečnér
zákoně
nezaložené,
bylozáznam
by kolkovati
1 K zav každý
jednotlivý
matriční
v nich nikoliv minerální, nikoliv asfalt, který jmenuje he
uveden
archa Noemova. ]. ymc'na. A. N sluje v bibli brejština WCC! (Gn 118, 1410, BX 28). Souběžná
Berosova neudává blíže stavební hmotv,ze
hbr. „gn (tebah), kteréhož slova se užívá též zpráva
které byla archa Xisusthrova zhotovena, poznam
k označení „ošítky", do které vložen byl Mojžíš nává však, že v Arménii se zachmai kus plavidla
g vání a. r. dějeseezslov

archa Noemova
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1604 v stavěl Hollanďan
Xisusthrova, že lidé 7, ného odškrabávají asfalt a než výška (300: 30).
užívají ho za prostředek proti nemocem Klíno
Petrrozměrech
jansen v120Hoorzoněplavido
arše
podobně
V
XZO X 123
a shledal,
pisná zlpráva udává docela množství spotřebova
nehck
li (ku- upri, n. u.který r.66,
),(:N
ač-lio
se unese
o 1/3biblické
více nákladu
loď týchž
rozmětržů.
zde nemluví
o asfaltu,
I.Utnapíšti1111
oe)
Chceme-li
lokty než
převéstl
na
vzal do lodi, aby po potopě měl materiál ke stavbě cké, třeba mítí na zřeteli, že staří lsraelite' mětřill
domku, který pak bude obývatí. — 3. ['t/ar není
brzy loktem
velikým, „posvátným,
se rovnala
babylonskému,
krné
mu a který
gyptskému
moožn do neimeenšich podrobnosti zjistit1,poně loktu

měl 0525pam
in.,
jak zjišttgnosjest
vadž
jen bedna
v hlavních
Dle námnna
mtákáeh
egyptských.lokty
Dletzachovanými
ohoo „po-_
názvů bible
(skříň,
atd.) rysech
lze souje)rtf opisuje.
že neměla
a. podobu lodi u tavených k řezání vln, k docí svátněho" lokte bylo pravděpodobněji tměřeno zde
leni značné rych osti, že nemčla plachet, stěžňů
17
dní
atd., nýbrž že byla velikým vorem, na kterém 157-x5
73.385
m3.ve(Kolínský
posvátné
knize,7
že roozměry
byla vystavěna jednoduchá podlouhlá budova se vměří
vxdélce 160
m,7vtak_šíř1751/2m,
varch 511131731

střechouh; '3—

tak s novějšími') buď plochou jeest tedy prostora jeho zna čně2větší, než ibyl50a/
pro

neb pravděpodobrněji málo skleněnou, na loket vy
výšenou nad okrage stěn, připouštéjlci možnost
podobn str.jako_se otevírá
víko uony
sk řín
ně
(otevřítí
kl, ji,Genesis?
6'"). Světlíky
lze
si představíti _tak, že bezprostředně pod střechou
o celé délce' | šířce byla ponechána v šíří jednoho
lokte mezera ve stěnách, kterou mohlo světlo a
vzduch vníkatí do vnitř. Možná, že byly mezery
tyto mřížovím uzavřeny. Po straně byl vchod, po
potopě se připomíná 1170 (hallón) okno (Gn. 8“),
kterým vypouštěl Noe ptáky a které musilo v ne
jmakč tvaru existovatí M_jíždříve, aby b 10 kudy

vyhazovati nečistotu zvíreci Vnitřek byl rozdělen
na přihrady (TJ.—7) qinním, t. j. lůžka, či vlastné

brali loket malý,4obecný,
ostora
dlaňarchy).
kratší Kdybcchom
než oket „posvátný“,
dostali bychom rozměr archyh o něco menší. TakéÍ
klínoBíŠnám
zpráva
W.oJzdá
hns,seAssyrían
mne
nts ll. (C.
Nr. 777)
podávatiDeeds
roz
měry arryzch Budoova na plavidle
prý dlouháy39010ket, 15010ket širokáystavěná
plavidlo,byla
na
ěnmž budova stála, měřílo prý v délce 660 loket
vsuklum
šíři 410,
sáhalaudává
do výše7
— celá
loktůopakTstavba
Také Berosus
báječné
rozměry: hn
lorl'_b_yla
prý
dlouhá
5 honů (1(300m.).
hon_—
750m
m.)a
šíroká2hony

Ano
dle délka
armenských
p'ehonůí ( z rávy Beroso
obnášela
docela 15
Některí

tečného
důvodu),tvrdillp(nemohouce
že prý loketn na pod)ati
tomto dosta
místě
staří vykladatele'

znamená šesteronásobný loket obecný, a tak do
km.),
obrovským
číslům:
hnizda
vrstváchrnad
kteréžto vrstvy
(:
šířka 300 loket
(— 1571'
5m.),1800
výškaloket
180
nazýváve třecha.l
deor.um,sebou,
2. coenacula,
3. tri spělí
stegá. Pralví-li se, že měla a. tři „poschodí“ , loket (:m 945m
m..) jak
obrovský
byl jimtento
pak kublcký
Dnes
spatří ovšem
yklad
jest tomu rozuměti tak, že kromě přízemí byla obsah cele archy!
dvě
poschodí.
Obyčtgně
se nyní
znázorňuje Bžlejen
k historickým
kuríosítám. se
—5.
Ohm/:
biblické
zprávy zachránilo
v arše
8 Vafo/xy.
osob:
archa dle
rekonstrukce
almetovy
(Commentariurn
literale ln Gn. Aug. Vínd. 1734) v podobě veliké Noe, jeho manželka, tří jeho synové a jejích man
žeelky. Dle Berosa zachránilo sevíce lidí, manželka,
též
o kormid
tpa-zpráva
l'l-su; n.babylonská
u.
65a),
menuje děti a nejbližší příbuzní Xisusthrovi & jeho kor
bedny.
Klino císná
se zmiňuje
brzy 6, brzy 7, ano dokoce 9 dílů, na které loď midelník. Dle zprávy klínopisně béře s sebou Ut
napíštlm svojí rodlnu, čeleď (kaa-la klm-tl-la u sa
byla
(ř.64)
isu Zdá
síkksatí lat--ía, ř. 85), kormidelníka (Pazur-Bel), 'akož i ře
me: rozdělena.
kolíkypproTaké
vodu,senám
blížeuvádějí
neznámé.
že Babylonane si představovali toto plavidlo ve meslníky (mare um- ma-a-ni) ř. 86, 95%. Dle bi
tvaru lodic, na kter' ch býxaly sošky bohů mě blické zprávy vzal oe 7.e zvířat ne istých po
dvou, ze zvířat čistých po 7 párech. (Tak správně
stem
v průvodiechanos vány.i(pDelítzsch,Assyr.
worterbuc
aké byl.Hand
loď

s Hetzenauerem, Theol
ologia biblica 1918 sér. 38.)
Noemovi Berosus
dán rozkaz,
zásobiti že
se dostal
pokrmy((Gn
móal).
měla vzdušnlík5(nappašou),
[který
'Uutnapištlm
po Podobné
připomíná,
isusthros
topě
otevřel —
zmčy
r jso
v bibli po
udány

30V
.4
vloktech:
30_0dělka,500šlřka,
loktů.šUanás] již julius
melam
niček v Čas. katol. duch. XlX

(1878,-str
alpon(1891 ,
Fr. Kočí ve112—301
Vlasti V11
až 1892) str. 577 nn., 657 nn..,
7 nn. upozornili na to, jak
důmyslně a účelně jsou roz
měry tyto voleny: 1. pro nej
větší možný prostor spotře
bovala poměrně nejméně ma

teriálu, a ted prácee i času,
akli(přío
tšim
em (bez kolísáni)v plula
volně po
nách vzdorujíc

hdrauchkému a abrodynami

cčému tlaku. _llžsv. Au stln
poznamenal (De civ. ei 1.
MS
), že měla archa roz- *
měry těla lidského, na znak
ležícího (neb na vodě lovou—

ciho); jest prý délka 1dského

těla šestkrát větší než šířka
(300150) a desetkrát větši

Obr. m. Archa Noemova. (Rekonstrukcn dle Gabriela.)

614

archa Noemova

rozkaz, vzíti s sebou pokrmy a nápoje dle zprávy
klínopisné bere s sebou Utnapištim „srmě života“
(zer napšati) všeho druhu, všecko své zlato a
stříbro, rostlin, řadu ptáků, zvířata bejložravá,

vel debent v. g. pisces, aquatica, probabiliter etlam
ferae carnivorae") Byl—llby takto počet zvířat v arše
chovvaných oemez n, bylo by lze ochopiti _snáze, že
mohl býti po celých 375 dní přimtgenč osmi osobami

živena dle roků života. Dé"ny.
která se dopo robnnavypočítáva" 1, vlodu, asi deset počítá
Noemova
aBible
(Gn. iičíc1potopu,
7,
Vk
druhů
atd. (Keílinschr.
bib 3.)— Nas
'skýtá se likátem asi roce začal archu stavěti? V1biblické
K. 1vína 11.Rawiinson
44 Nr.
tů otálzka, zdali prostor _archy byl tak obrovský, dějepravě Schuster-Srdínkovč str. 19 (z r. 1891)
se praví, že prý ji stavěl Noe 100 let. Tomu-li tak,
bšseemohia
všecka dozvířata
celéVezeměkoule
ve
ech svých druzích
ní vejíti.
starších kní
pak začal stavěli, když mu bylo 506 let. Tomu však
hách (Zsc
hokke, Historia s.v,yd. 5. s.lr 42, Schuster odporu
e.Gn 531
„Noe pak, když byl v pěti
Holzammer, Han buch zur bibl. Geschichte a
stech
letech,
zplodil
Séma,
ChámaBožím,b
ajafetab yeNo
v sou
se podává důkaz pravděpodobnosti, že se moh
vislosti
se 615,
epří
rozkazu
všecky druhy vm
městnati do archy: Přírodní vědy archu stavěl, se mu nařizuje: „a vejdeš do korábu
__“

*<\'/

prý upočitajl 1700 různých druhů ssavců, 7
ptáku l400£lazů, celkem tedy 11.000druhů. Kdy
beychomoggitali,
všecky
tytoodru
hy po
dvou,
jedinců,že byly
do archy
pojaty
a kdyby
chom počítali průměrně na jedno zvíře % kubi
0 metru prostory, potřebovali bychom pro

ty,isynové
ženatvái
ženy
synůlyne,
tvých
ste bou.“ Z tvoji,
posledního
tohoto
verše
že
dostal Noc rozkaz stavěti archu, když již synové
jeho, které zplodil v
. roce svého věku, byli
ženatí; dostalo se mu tedy tohooro rozkazu asi

525.—550.
ro ce, začala
a stavělv tudiž
as 50vneb
let, po
něvadž potopa.
600. roce
ku 57
Noemova.
všeckcy 15.000m.;3 pro uložení potravy pro jednoho Pozastavovatí se nad tim, mohl-li býti Noe za tuto
bylo by třeba]asi 13,4m.3,tcdy pro všecky 35.C00
dobu hotov se stavbou tak obrovskou, může se jen
sro
připočetli
pro ten, kdo ve své naivnosti má za to, že snad jen
istáchodby
zvířata, l.nOOO
z nichž bylokdybychom
vzato po sedmi,
300m
10 by pro osm osob prostor 1000 m.3 (Natur und Noe sám osobně neb jen s pomocí synů svych
O enbarung r. 1858 st r. 208. Ath. Kircher, Arca Noe, musil do posledního kolíku archu vybudovati, a za

Amsterodam16755

se poukazujek tomu,

vstoupil počtu
Noe sedělnlku.
svou ro
kmlylínállo
že dílo
mohlhotovo,
užíti značného
—
že
všech
existovala a oc,k
dosud Fííty
exi dinou oo dřevěné budovy a uvedl do ni zvířata,
stuji,
se druhů
počítázvířat,"která
již 700.000
která buď sám sebral, anebo která. tušíce kata
years of Science). Bytl;saeodpočítaly odčtohoto čísla strofu instinktivně se dostavila (Gn. 6' “H). Vody,
dr
r
uhy
již
zaniklé,
o
ktgychn
nás
pčouue
jen
pa
laeontologíe,[P01ívkav„ivočichopisu"( lom.1905 kter se pak rozmnožily, „vyzdvihly archu vzhůru
str. 235) odhaduje počet druhů nyní žijících na od zem(ě“ (617); plula pak „rukou Boží jsouc ři
14' , tn masoretským
017vaeovm'hToa
lugí,Vulgatě
až do
300.000]),
byt se
odpočítaly
ryvbáy
živočichové,
(tak s textem
proti
kteří
se mohli
zachovati
ve vod
ch a (jako
někteří chtgdne(Moudr.

aLXX, která má27

síce sedmého

600

Plazi,
obojžilveinici
byťpočet
se uznalo,
ve věku Noemova, kdy stanula (Gn. 8') na „hrorách
iké čislo
ripadá naatd.,)
značny
různychžedruhů
měkkýšů, lenovců, červů atd., kteří nepotřebovali
velikého prostoru k uhájení své existence, přece Armenie“ (hbr.f913š$ ?í'í 711 na horách „Ara
prý zůstává značný počet zvířat, která by se byla rat“). „Ararat“ znamená ve SZ (jer. 51, 27; 4 Král.

mohla zachovati jen v arše. Nb
ebšlopprý by nadsazo
ls. 7,38
dpodo
obně
jako
assvrské
slovo
(Dóiler
r, Stu
tudlen
zum 111.
u lV.
Kónigsbuche
váním,
kdyby
se počítalo
přibli
né byli
asi dva
9000.jedinci,s
Poně Urartu
vadžp ak
z každého
druhu
vzati
316. Biblische Zeíschrittl. 349 a
113),v y
chodní Armenii, rozkládající sevpoříčí eky Araxos
z čistých 14,ebylo
třeba stanovili
na na
to, by
kterému
prý by počet
prostorzvířat
archy,
úpatí
'
Neni tím tedy řečeno, že spoči
biolo cké
ča ošetřujícíc
klimatické lpoměry
zvířat,
ne nula a. na a\u'rcholku hory Araratu většího, který
patrny
počet
osob různých
nedovolovai
pobyt
v arše po ceeýich 375 dní. Tvr dití, že se ona zvířata tok
trči Araxu,
do výšea 4395
pad 5198
5vysočinou,dvroubící
do výše
m. nda hladinoustřední
moř
v arše navzájem prostupovala, neb že jejich bloio skou a který jest od 4604 m. výše pokryt věčným
sněhem, není tím také řečeno, že a s očlnula na
řízckéfunkce
byly nabývati
zastaveny,převahy
nebudenáhled,
dnes nikdo
dá se u mnohých
že bi vrcholku hory Araratu menšího, ktery měří sice
blický autor vypra\ující o potopě líčí záplavu jen jen 3915 metrů, jest však mnohem strmější, pří
krajin jemu tehdy/ znnrná
mýc že tato záplava byla křejší a neschůdnější než jeho druh. Uvizla asi
zeměpisně
omeze,ná
že tedya nebyl
pojatyodo oarch
všecky
druhy
živočichů,
rootys

kombinaci
stereometrických
Teak
vmytlá
.1910í renáup0uští.
.více on
něc onchokke
výpooůčt
(podobně Selbst v nejnovějším 7.] vydání Schustra
Holzammera
vehce opatrně
o této
O
věci
a dovol j19101
vá se mluv:
konservativnih—
ty
Ho
"0 xeg
berga (Genes. n. d. Literalsinn erk Art, 70), který
upozorňuje, že zvířata nebyla poaata do archy
erumvlastním
tencndum
est. n 'brž
oe diversa
in
v(jee 'ich
zájmu,
v zá mu animalia
Noemově:
arcam recepisse non propter semet. psa,
pter semetipsum. Animalia, quae lpsl non utllia,
imo nocua erunt, vix in eam ducta sunt“ (n.

v nižší poloze v Armenii, na místě nám nyní blíže
neznámém. joset'us Flavius vypravuje (Starožitnosti
l. 3, 5, že za jeho
rmenn na místě zva

ném
pobateríon
oukazují
zbytkyzúst
této Beroso
archy a
podobnou
zprávu se
jsme
již slyšeh
vých. Zprávy
spisovateli
i(.ovány
Nedatyto
ekobyly
hor pozdějšími
Armenských,
t. i na opa—
hoře
Nisir, klade klínopisná zpráva (n. u.
141)

místo,
na němž
uvázioseplavidloaUtnapistimovo
kra
jina
tato
rozkládala
asin
chzod
a-Ma
lého
oZabu,
str.
9p.
4.). přítoku
Možná, tože Tíjgrisua(Zimmermr
ve starych dobáchKAT
Urartu
obsahovala také tuto horu, tak ze v udání přísta

viště
Noemmg ále
bypoložil
bible seíž zprávou
klíno
pisnouarchy
souhlasila
místo kde
a.
str.
431, Podobně
Viz též domnívá
Musil, Odse jesuita
stvořeniZorell
do potí-Fy
str. 136.
(v a přistála, _Berosus, který jmenuje orstvo Čord ei
genové Lexicon biblicum [. si. 372), že asi zachrá Ské, švotoFgKogóuaíwv 6950:""/c'Aguevfuc, a podon
něna byla v arše jen zvířata oné krajiny, a ani taaen

všecka do posledního, a jímáz nich sjistou pravdč
podobposti masožravce vč.. .cum patriarchae soium
regionis diluvio ínundatae animalia neque ea om
nmia
singula serva'nda f_uissevideantur; excipi possunt

Targuma syrský text (nn,

), t.j. Kurdistan.Né

kteři
skutečně
avšak nesprávně,
hiedalipří
staviště
archy vtaké,
Kurdistanu
na hoře Džebel
Džudi
(v.l(ath01ik 1866,1 str. 66nn..) -—7. Typický význam
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archa úmluvy
art/ly.
Sv.jako
Augustin
aršemtypus
Krístova.
totiž viděl
rodinav Noe
ase kříže
za
chránila v dřevěné budově kteráVse zdála
b tl

„cuts/ix: 51510

_“

evo opovržené,

oudr.10t), stala se však „dřevem ožehna
ným“ (tamtéž 147), tak i rodina crrkve za
Krístov
ei
6. Contra
chráněna byla( ředipohromou
dřevem
kříže
Faust.Xll,14.)(ještě častěji však vldis v.0t
cověv aršet typus těla Kristova skutesčliého,
a zvláště mystlckého, t. j. cirkve: otvor po
straně archy __rána boku Kristova; jako ten,
kdo v arše nebyl,azahynul nutné, tak i ten,
kdo do (sv..b
cirkveykartel.
spasen
nan, nevstoupí,
De unitatenemůže
ecc1.c. bští,
jako archa obsahovala živočišstvo různého
druhu, tak i církev chová ve svém lůně lid- ,
stvo různých národů,jazyků, povah atd. , jako '
a. byla zvířata čistá i nečistá, tak v církvi
jsou spravedlívi i hříšníci; jako jen jeden
vchod vedl do archy, tak lze jen jedním
vchodem (: křtem) vstoupiti do církve;
archa zdála se býti u porovnání s massanli
vo
od křehkým
m, nepatrným plavidlem, jemuž
hrozila sice zkáza každým okamžikem, které
však řídil sám Pán, podobně církev plove po
dravých vlnách útokův a nebezpečí, zdá se
kolisatí, avšak Kristus, její kormidelník du
chovni, nedá ji zahynouti, a čím výše se dmou
vlny nepřátelství, tím výše stoupá církev ve
své' vznešenosti. . („De acra Noe ecclesiae
typo patrum sententiae“ viz: Huf ler, S. Paa- . „
trum opuscuual sele cta sv. 3, str. 217). Proto
b' vala
též Kraur,Rea1encyklop.
v katakombách zobrazována
r223.)
der chr(Viz
stl
Altreriiimerll, 500; Kaufmann, Handbuch der
christi. Archaeol. str. 333 n.; Bz'lczcwskí-Tumpach,
Archaeol. křest. 216; Tíž, Eucharistie 244. HZ.

archa úmluvy. 1. Tvar.

Obr. esa. Noe v arše. (Malba v kelukombě sv. PriscillyJ

egypt. Leben, SÍLOUOlm.,) t.j. hrany desek b ly

a sbity
dřevěnými slýty.
vykon
ny
by
yly práce
zlatnick',
lzeJak easi ou
učit též
Ve středu mojžišské otupeny

velesvatynč, v průseku myšlených ůhlopřiček čtver
cové podlahy její (Conrad Sainz-4, Die Stittshiitte.

znlllartžlcaeologie egyptské

u Fínrmana n. ll. m. str 611

béř me
analogie z uměníeegyptského,
zcela
odůvodněno,
pon
oněva
lsraelité jest
za
der Tem el in
ngerusalelll. .Berliil 1896str. 32 nn.) zajisté
svého pobytu v Egyptě sotva se učili zlatnictví od
stál nejdůležit jší předmět bohoslužebného nářadí, jiného národa než od Egypťanů. Víko a. u'-y zvané
alladium
národa
israels
ského—
„archa
úmluvy“m.
2'10 '" popisuje se je'í plán, daný Hospodina

ve Vulgatě „propitiatorium,oraculum“,
Mojžíšovi; 371" naak I' i se uskutečnění tohoino n? a;
Xllaanjmov, bylo
p.lánu A. u'. byla podlouhlá, čtverhranná skříň či „slitovnice, odpovědnice“,
celé z ryzího zlata, t. 1. byl toLzlatý plech (Ex. 25%;

bedna, (1331 se členem “13315“(2 assyrskeho
arůnu? KAT3650 ne HDD (tanah), jak sluje arclla

No
oemova Gn 6", neb ošitka, ve které1zachráněn
tMojžišlš
25), dvaaalokte
půl(_0
lokte—sí?131m
m(po
e-li .xdledelšího
„posvát
ného“, kterého se v dobách starších většinou uži
valo, kdežto loket „obecný“, o jednuudiařl kratiš
(_ 0 450 m), vešel v občh te rve později) dlouhá,

Okraje víka byly lemovány zvláštní lištou (“I)
„v_čncem“,„korunou, která měla za účel víko, které
asi nebylo připevněno \eřejemi na čípkách se otáče
jícími, držeti tak, aby se nemohlo snadno od boč
ných stěn oddéliti a sesouti. Na nohách (nTDYB)

skříněbyly upevněnyčtyřilité kruhy n yěgskrze

půldruhého
8m) by15
a tol>i<kéž
soká (tak že lokte
poměrširoká(=
těchto rozměrů
Xvš), které byly stále povlečenydvě akácíovétyče (DFB)
jejiž dno, jakož i boční stěny urobeny byly><
ze3dřeva povlečené vrstvou zlata, které sloužily k snadněj
akáciového (Ex. 25'0:DÝBW "317_—
— akácie egypt šimu přenášení posvátné skříně 5 místa na místo.
každém konci „si_ltovnice“ umístěn byl cllerub
ská čili arabská, a se al) vynikajíciho svojí trvalostí,
,povvle eného plechem z čistého zlata
znatepaného zlata (t. j. ze zlatého plechu Ex. 25'9:
,
31,1D!tváři k sobě obrácení a na slitov
Wil-ID Dmi Ex 2511).Die obdobných skříní, pro WKD
božstvavvEgy'pté vyrobených z jednoho kamene krývala
llíci hledící.
Křídladejlch
bylatoto
rozpj'ata
tak, že Bc
za—
slítovníci.
mělecké
dílo vytvořil
(mglonlillhů), bylo by možno souditi, že snad i a. l.í

ze pně
jednoho.
již svěd
vifě že
onym
a seleel (53533)
inovéjvytesána
cestovatelé
(Ebers,
Palmer)
může

Zda onen „věnec“víka sloužil též

ozdobě skříně, jak byl proveden po stránce umč
akáclle
dosáhnouti
velikých
rozměrů
srvn.
1/1 .šíikuf
ošennz téhož
dřeva,
které(ostatně
tvořily stěny
byok archy v|)ny
okrášleny
vypukli
svatostánku Ex. 26'5' 16). Byla-li však zrobena a. 12. lkecké,zdallí
nami, zda b též
1) ciselovány,
jakých
tvarech,
zdali
: prken,ppak byla v rozích spojována podobným tak, jak nai záme často na obrazcich, na kterých
zpussobem jako skříně egyptské (Erman, Egypten se stkyívá docela ornament křížový (v. vyobrazeni
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archa úmluvy

dle toho ravděpodobně lze si předlstavitl že jedno
křídlo m
a délka
celeeho těla byl
210tvar
kte
(er11.
3. řilo asn l . loket
Nevíme
určitě,
ch
le.rubů 2různých názorův etymolog ckých o slově
311,3 (víz :. h.) nelze ničeho pro podobu cherubů
uzavírati. PíSmo pak mluvi sice již Gr" 3, 24 o che
rubech,
nepopisuje však
jich. Ze 3.K
1.623
“ 7m_“,
Par .37'1'3-H
dnovídáme,
že ybll
zobrazo
váni s křídly. Cheruby, které nám bzechíel (hl.
1., 10.&41.)pdrtbně1i
líčí, zřel ve vidění, a není
možno říci, že tio cherubově odpovídali na vlas
cherubům znázorněným Beseleelem; není také radno
si představovatí, že musili býti vždy a všude che
rubové znázorňnovaní edninrn způsobem. Nelze rov
něž říci, že jsou tito cherubo vě úplnými kopiemi
kolossův assyrských (šedě, lamasse), stojících na

stráži u chrámúv a alácúv, od kter'c hse pod
statně liší (viz ]. im Genesisu. eilschriftfor
schung. Freiburgí. B. 1903, str. 157 n.), byť bychom
uznali, že mají mezi sebou dosti mnoho podobneho.
— Ačkoli pak nechceme _Ez_echielovycherubyi Vldové
do posledního rysu přcnéstí na cheruby svatyně moj
vzatá z komentáře Calmetova v Mlčochová Staro žíšské, tolik přece jest možno říci, že v cl.erubech
vědě biblické v Praze1888 list3. obr. 9, u Mandy, Ezechielových převládá podoba člověka nad po
Zeměpis biblický, Praha 1895 str. 209), o tom všem dobou lva, býka a orla), a žeetedy v cherub ch moj
-pramen y mlčí, ponechávajíce volné pole fantasií
žišskýchměla
převládala
též lidská
postava.
tato
kresličů, která vašk bymměla býti mírněna jednak postava
křídla (orla).
V jaké
míře Licská
zastoupena
Obr. 224. Archa úmluvy. (Pokus rekonstrukce.)

srovnáním soudobé ornamentíky eg
gpyptské, jednak
ornamentíkou spon Ex. 261 a chrámu Šalom. SK
Král.
6 nn. jest sporno, zdali měla a u'. nějaké nohy;
někteří vidí v hebrejském slově 1110325 Ex 25w
anug
ulí“. První náhlled
se bok.
nám úhel
více
„nohy,vinígavšak
překládajíslovo
to jen:
zaiqilouvá. gRabíni totiž tvrdí, že u a-yu -y byly
dole, blizko země, ruko etí upevněny (na fOZdll
upevnění jich_ 11 ostatníc předmětů bohoslužeb
nych), aby při nesení se dostala z:. 12.do větší ye
a přev šovala ramena a hlavy nosičů, což budilo
větší uctu k tomuto trůnu Božímu, než kdyby byla
nošena pod jejich hlavami. Na našich obrázcích
Calmct, Comment. in Ex. Paris 1734str. 464, Mlčoch,
landa, Schuster-Srdínko, Bibl. dějep.) se nalézají

tyče obyčejně připevněné na podélných

byla v této kombinaci podobavlva nebo býka, nelze
říci.Neb lli vubec typ těchto dvouzviřat zde zast ou
pen, měi cherubove jen tvar okřídleného člověka,
a pak se podobali velice bohům zobrazeným na skří

ních ežygtských
Bible
nejn025v
l nobjevy,(viz
ll, Vigouroux-Podlahn,
498 nn. Praha 18972).
Dlea

adle

těchto egyptských vyo razeni

stačí grlsoudltl.E.,zl“
každému cherubu
jen dvěn. křidl
ma,
jinívak(s
arzuCalmeat
m.)
přidávají bezůčelně k zakrytí střední části těla
jiná dvě křídla. Schick (n. u. m. str. 35.)s iprřed
stavuje docela křídel šest, z nichž jedna dvojice
kryje nohy, druhá nahrazuje ramena a tvoří se
dadlo pro Hospodina, třetí pak rozpjata jsou nad
archou. Zda tito cherubové stáli či klečeli, lze se jen
dohadovati; na egyptských skříních vyskytují se

stia obě posice. Schick n. n. m. „míní též., že stáli po

nách; kdyby odpovídal tento _způsob historické
pravdě, pak by bylo říci,že při nesení archy po někud jsouce skloněni. —-2. Účel měla archama. 12-y
dv
vojí,aazto-krále,
l. Měl
abýtiuprostřed
přenosnýmtrůn
který
svého lídurnrgo
by lil,
h boval se jeden cherub t>zádyvvřed, Hospodin Hospodinana trůně sedě přijímal zástupce lidu a jemu svou
m pak,což
na jest
trůněmálo
sedící,
by hleděl jest
na stranu
pravou,
prav31ě podobno.
proto vůlí zjevoval, s ním obcovl, s ním se stýkal,
souhlasíti s rabíny a se Schickem (n. u. m. str. 34), scházel. K tomuto významu poukazují názvy: archa
že
kroužky tak
onyže bňly
up
pevněny
napochodu
stranáchobrá—
po Hospodinova l-ll' ': T113 jos. 33, l Král. 45,
bočných,
ospodín
byl při
cen čelem vpřed a cherubové se oh bovali oba
bokem
m,jeden pra y'm, druhý levým Yakychrozměrů 3 Král 8', 1 Par. 153a j.., archa Boha DV.-“5821 ,“
tyto bytosti byly, o tom nás bible nepoučuje. Možno 1 Král. 33, 1 Far. 133 a j., archa Boha lsraelova
jen říci,že byly v úměru s rozměry celé archy; l Král. 5*|a j., archa svědectví t. j. výroků Božích,
I'll—UZ:! “

Ex. 2522,Nm. 45 a j., LXX :) mýtné;

zoůyaowgíov, podnož nohou llospodínových (1 Par.

28'): D “533 “$,-]? D-Il-j Srvn. Ž985. Vtomto
smyslu praví Hospodin Ex. 2512: Odtud budu při
kazovati a mluvíti k tobě nad slitovnicí a 2 pro

středka dvou cherubů. Proto hlavní části t.j.

„odpovědnlce“,
trůnu,
cheru
bově,
nositelé 11jakýsito
oha bylipodnož
z ryzího
zlata,a kdežto
ostatní podružné části byly jen pozlacený. Právě
proto sluje
. ú-y „poodvědnícl“, oraculum,
poněvadž
zdee
Bůh s trůnu
svéhovváydávalrozkazy.
2.
A. ú-y měla
býtivdruhě
řadé
posv tnou schránkou,
národním archivem, veekterém se chovaly hla\ni
články smlouvy uzavřené mezi jahve'm a lidem;
Obr. 225.—
Archa úmluvy. (Jiný pokus rekonstrukce.)

proto sluje též archa úmluvy Hospodinovy

archa úmluvy
.
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na ní jakási kaplička, kterou nazýváme obyčejně
řeckým slovem „anaos“ která byla tak důležitým
vc chrámechaeeýgyptskcc,h jako a. 12.ve
„archa ůmluvy“, hw,? '“ Jos. 3M, 4" aj. — předmětem
sva ni mojžíšské. Mariette (Notice des monuments
Skříň sama byla tedy jen podstavcem trůnu Bo
du
see de Boulaa str. 18) tvrdí, že vlastně
žího. Mlnvi--lt Písmo, popis uíjc archu, nejprv
vůliunaos byl zbu ován celý chrám egyptský;
o skříní a pak te rve o slitovnici činí tak proto, kpodobně,
jako lze říci, uže .svatynně teclt
mojžíšs
ábyla
svátečních
poněvadž popisujc trůn Boží začíná od spodku a zbudována k ůvlia
bývaly tyto bárky nosív ny ve slavnostních prů
pokračuje zďola do \ ý.še Poněvadž měla a. ú-y
dva cíle, proto mají někteří za to, e m ? vodech. „Kapličky“ e ptské _bývaly zhotoveny
své víko zvvláštní a na toto víko teprve že byla z jednoho" kusuh růžove o granitu, nčkd t_éž ze
kladena druhá zvláštní zlatá deska, „odpoovčdnice't
dřeva.
hovaný
v Louvru
pocit
stoletíNaos
př. Kr.
jest 2m.
36 cm.a vy
oký,ze“ící zr:
Byt bychom neviděli dostatečného důvodu pro Vl.
tento názor, přece budiž aspoň akcentováno, že
oký a 1 m. 15cm. hluboký. Druhý naos v Louvru
hlavnímsílícímu
rvntm Bohu
ůčleemkrálovské
celé a-y seú- ad
'dbylo:
posky
se naléza' est
icí a2m
pocházející
z polovice
tovati
—.3
Pů Kristem,
26 cm. vysoký,
096 ll.m.stol.
širo ýřcd
a
vod a- y ú—y.Starší škola racionalistíckcá rohlašo
lrn
.uhhlhoký. Celková
šírmka
dřevěného
naos
147m
.,výška
od pod
vala celou a-u ú-y jen za výmysl půvocce kněž musea5tumrinskéhoobnáší
ského zákoníku, který prý, aby dodal tím větší váhy stavce až ke svrchní straně řírnsy 328 mm Do
svým snahám směřujícím k centralisaci bohoslužby tohoto chrámku, zaviraného zvláštními dvířky, 'ež
vdobč po návratu ze zajetí, vše, co Ex. na uvede— otvírati byl oprávněn jen král a velekněz, stav ny
byly sošk bohů (na trůně sedících) neb sou
ných
Tak na příklad
Valta,místech
jeden 7.vypravuje,c
predehd vybájil.
Wellhausenových,
na
jindy nbylo
nich uloženo
posvátné
psal r. 1835 (Relí on descA. T.s .333): „Wir sind kromníků;
zvíře neb vůbec
jakýdo
náboženský
symbol.
Na
berechtigt, die achrichten von der mosaischen stěnách těchto „chrámků“ bývalo množství vy
Stiftshiíte und Bundeslade fůr Dichtun zu erkláren,
puklin,
zobrazujícíchhrůzné
egy
tks
bohy
množ
die erst spatern nach dem Viorblde es Tempels, ství nápisů. Z oněch áns nejvnce zajímají aobrazy,
dessen ypu man von ose und von jehova
boha podoby.
sedícíholidské
na trůně
a zastřeného
selbst herleiten wollte, entworfen wurde.“ Dnes představující
řídly dvou:-bytostí
po obou
stranách
atách svých sedících (někdy
však, kdy ou nám známy trůny, na kterých no buď stojících neb na pat
sívali své llsíohy Babyloňané, Assyrové, ka ličky se sluncem na hlavě a se znamením života v obou
umístěné na bárkách, do kterých stavělissvé ůžky rukách). Obraz ten nám znázorňuje platrnčsvnitřek
„sva y'ž,
ňky“.Dictionnaire
(V:
Egypťané
slavnostní
,kdy která
jest tébto 54.
de la Bible fasc. 111,
známaprovysoká
kulturaprůvody;
stareho dOrientu,
l.b913 nn szu'us, Denkmáíer, Abt. lil, [.
,23.
nemoltla zůstali
na lsraeíe
bez vlivu,
uznávajiíí'1ra
cíonallsté
historickou
existe
tenci
a-y ú-y,
?ermmr,
'lestamcní
nn. DMi
bm'ur,
DieDas
LadeAlte
ahves,
19065 str.7439n
8. Grrsímann,
kladli do dob Mojžíšových, nýbrž epozdějších.llTak Altorientalisclte este u. Bilder,r."7 str. 87).
Dibelius v monograíilit „Die
eejahvves"
(Viz
Das Aslte Testament
trn sLichte1SŽioes
Alten ?ermuax,
Orients2 1906,
434
.
kdy jest řečeno svrchu, že pří mnoh'cyh l[;odobných sech
nám ze 'ména známa technika zlatote ectvsíz různých arozdíl
po stránce
technické
ú-y neb
la
ydu'-y5 egyptskými
chrámky
ne ze a-a
nevnděti
etné
předm tů zlatých, nalezených na etných mistech hrano ovitou skříní stojící, nýbrž ležící, nem la
starélto Orientu, jest plné souhlasiti s _leremiasem
tvaru lodí,bohů
kterýpobyobloze.
souviselPo5 stránce
názory negyptskými
píšícím, že „Ueb
ber die Móglichkeit eines Kunst oplaybě
enské
bauwerkes in Midian ist kein Wort zu verlieren." bývaji kapličky pomalovány obrazy různých bohů
Sám Gunkcl(Zeitschr. f. Míssions- u. Religionswesen
(i bytosti lidské, zakrývajíci svými křídly boha, bý
vaji bytostmi
božskýmí, naso gř.
a Neptis);
mají
1906)
n,ává ia:
že a.n ú-y
bylas.tr4
zlí4u3dovanav
doběmožná
moj tedy
žíšskéuzn
(jarem
u. m.
).je- 11věc
ráz polytheistický,
ka 1515
boha
se opatřuje
anemáme-lí
žádně jíne' příči3ny)o věrohodnosti šaty, potravou, vůbec všemi potřebami života
n..—l" D“.:

R Nm. 1033,Dt. 109,105. 3841. neb

svatopiscové
pak est
považo
lidtského
A. cti-y
nemánitru,
žádné
soškysejahve
vůbec,
vati existenci pochybovati,
11.12- za historic
ou. nám
Humme
elauer at
ím měněv
sévrn
v němž
chovaly
pů
(Das vormosaische rlestertum ín israel. Freibur vodně jen deskyszákona. 2 a- y úmluuvy k nám mluví
střízlivý monotheismus. Cherubově nepředstavují
i. B. 18995
st.r Inn.) dokazuje,
měli
ísraelité
před
zákonodárstvím
sinajs mžesvé
zvláštní
knži se tu jako boh,ové nýbrž jakoubytosti vyššího sice
stvo, svů svatý stánek, av n m „svědectxi“; tento
řádu, avšak
sloužící
za Podobne,ale
podnož jediného
jemuž
stále se
koří.—
jen Boha
po ajoahve,
nbé
stán
nkenastoupil
vak bylp
ypozději zavržen
a na
jeho nářadí nalézáme též v umění babylonsko—assyrském,
místo
levirtéasvatyně
mojžíšské.
S Hum
(_e'kr
auta:, n. u.
st.r 436, obr 140), představu
melauerem
tím spíše
poně
vadž
Musil jestmmožno
(„Kultur“ 1910
see.š lsouhlasiti,
.
mi.)
na jící boha (sluncen?) sedícího na trůně, neseném
lezl u kmene Ruale těž jakýsi trůn, na kterém dvěma zvířaty umístěnými na lodi, pla\ící se po
Allah sídlí a který se s ním nosí do booje atd., moři. 'lřeba si však zase všimnoutí, že biblická
archaaenemá tvarru odi, že zvířata na tomto obraze
zjev 259
to, čteme
o kteerém
říci,
jes
est vypůjčen
Ex.
sice, nelze
že Bůh
hjestže autorem
pánu (otisku to pečetidla) nemají křídel, nejsou k sobě
a-y u-y a rozkazuje o celé svatyní, že tohoto obrácena čelem, nespočívají nad skříní, nýbrž jedno
plánu má býti šetřeno. To v! ak nám nikterak ne z nich nese stolec, druhé pak nohy bolta.
Upo
vadí, b chom na a-e rz-y vede jejich rysů zvlášt zorňuje se též často na prů\od, při kterém nesou
ních, li ícich se od podobnýcn náradí bohoslužeb Assyrové na ramenech na tyčích nosítka, trůny, na
nýcíí jiných národuv orientalních, nekonstatovaíi kterých zasedají bohové (Layard, Moríuments of

přecejen
řadunasložek
vyskytujícíchs
u těchto Ninive I, 65, zobrazený na ř. u sKaulena, Babylo
rodů. Tk
podobons
a-v u-ysse též
posvátnými
.
n. U
nien. u. Assyrien,
Freiburš'ngstí)re:.rmann,
223, Ysremz'ar,
bárkami Egypťanůpbylo již často upozorněno (Ilum <?
mal/mr, Comm in Ex. Par
aris 8975tr. 2 3, lt'gauroux,
Svvyupkulínou, nalezenou na skálsel_ítílaltajské(Gu/líc,
Blbuelwórterbuch,Leipzig
lí
,Grerámarm, .
Bible a nejnmějšaí 1objevy V4Palestině, přeložilA
9,
Podlaha, ll, Pra
15897
Jížní-t..) Ve svatyních
$stojilcíchal.trů
egyptských bývahlaaposvátná 4bárka zvaná „bari“ apředstavující sedm bohův assyurských
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nících na zvířatech je nesoucích, má a. ú-y veeilce
málopodobného. Totéž jest řício vypuklině předsta
vujicí babylonského boha slunce Šamaše, sedícího
ve stánku na trůně, ozdobeném dvěma b)tostmí,
kombinovanými z těl lidskych a zvířecích (Gutha.
: rtmzar, n. u. m. str. 438; Gru .r
mami, n. u.
—Zaji mavo jest všimnouti

úmluvy

asi považovati za glossu, která později se do textu
vlaoudila).
(VizBethsameští
Hummelauer,
Coomm. souce
nl.l Samuelis.
ris p. 83).
zastrašení
a obá
vaajice se dalších ohrom, poslali
obyvatelům
nedalekého města ariathiarim, ab sí archu od
nesli do svého středu (l. Král. 6). aríathiarimštt
přenesli si a-u 12.a umístili ji na pahorku (tak jesst

překládatise LXX ve smyslu apellativném 'all

zobrazeného
u Drtózan.(
u.m
Před trůnem na
n. u.
227
si
trůnu,
z pozdní
ldoby). egyptskétrpocházcgcioho,
Krat. 7', srvn.1.Par. 165,proti Vulgatč, která
stavci
leží cclýt
čelems
k sobě
stingg,eypstojí
dva béře slovo to ve významu jména vlastního „Gabaa
lvi nesou
růn
a dvaobrácené
okřídlenídvě
g_eniov
roti sobě na podpěradlech. —4. Dějinny a-y 12-y. v domě levity Abinadaba, svěřlvše péči oeni synu
j7e_h__oJe
Eleazarovia.sZůstala
tu po celých ole
201zanesena
et(.i Kr.
sbyla Saule
ruhého
rokuEpo4W
mě
síce
prvniho
( x40 y_jitíz
, MoBgypta,
žiš vložilrvníhu
deskydne
zákona
(l.
rál.esi
r__í____)_
Když
byl David potřel
svých
akdyž
řzídil
v jerusalemě
sídlo, nepřátel
chtěl do
to
oa-yna ú-y,
vstrčil tyče oa-ujejich
kruhů
víko
své místo,uumístil
á--y ve
ve epoložil
svatyni hoto nového střediska politické moci přenéstl též
a zavěsil před ní záclonu. A kd ž posvětiel boho
střed_isko náboženské. Za tou příčinou dal zřidití
siužebné předměty,
snesl
oblak Hospodinův
nad na
uon vý
stánek a-a uvypravil
ktery
pakseurčoval
lsraeíitům doby
Kirjatjearim,
abyposvátný
odtud přenesl
u'.
raseod_o
poochodu a odpočinku. Povinnost střežiti a- u u'-y ném uvodu za zvuků hudby byla a. vezenao na
uložena byla (Num. 33') Kaathitům. Povinnost tato novémr \',oze řízeném Ozou a Ahiem, synem Abi
byla jejich výhradným právem, tak že kdo z ji nadabovým. Cestou však, když se a. následkem
ných čeledi
ach,a-ytím
příslušnníkjiného
pokolení,
se levits
nesmí
u-yméně
am dotknouti
(oo.s 3, špatného
zapřažených
vztáhl
Oza ruku,kroku
aby jiza
držel. Blvbýků
šak nahnula,
lhnedu smrcen
Král 60,1Par.152.)
Bylo-li lsraelítům t hnoutí snad proto, že — ačkoliv ylvlevit a — dotknouti
'ěnována při transportu velik se a- y bylo výlučným právem Kaathitů. Zastrašen
.
.45-Ji) velel, by b la zaobalena jsa tímto zjevem David, ustal v dašli cestě a za
nechal a- u vdmo
bededoma Gethejského před
2.dodoclony,
dělila svatyni
o velesvatyné,
koží která
ze zvířete
zvaného
ownn,
nám jerusalemem. T_eprve kd 7. pozoroval, že přítom
nyni blíže neznámého, a 3 do zvláštního příkrovu nost a-y naplňu e dům bedcdomův požehnáním
z modré látky. Když byla a. ú-y zvedána k po (po třech měsícrch), jal seDDavid pracovati na pro
chodu,_zazněl slavnostní zpěv, zachovaný v Nm.
vedení záměru, který bylodřívejiž pojal, avšak pře
_řenesena b) la a.
2.03“ 2 m 7. jest rozvedením tohoto zpěvu. rušil. Ve slavném pru
_od no vý san.
6'-17, Paral. 133.12
aďío
bývala a.na nošena
v čele, když
se Sion
kla
laochodu
při příchodu
nové tábořiště
do pak
stanu,
15—] (Stánek mojžišskýKbyli té doby v Gabaonu
stojícího
uprostřed
tábora,
tu
byl
zpíván
zpěv
za
2.
Paral.
13).
Tento
___pruvodzavdal
vzniku
žalmu
23
a
104.
é.ž
131.
se podnět
odnáší ke
k tomuto
chovaný v Nm.
jak é služby prokazovala a.,
řenosu. Kd)ž byloakDavidovi prchati před Abso
či lépe řečeno 1ten, jehož trůnem byla, svému
onem, tu velekněz Sadok a levité přinesli a-u 12.
lidu
paři
řechodu
řes
jorrdán,
vypravuje
námjo.
—4'5 odohně když byla nošena v průmdu při
za ním,
králnavšak
nařídil,
aby l))la
na zhožný_
své místo
Sioně
(2. Král.15'-'
til-).posta
Když
obléhání jericha (jos. 60-10).Když se Israel v Pale vena
stině trvale usadil, mohla také archa pod svato
konečně pevné
po dlouhém
úsilí Šalomoun
vystavěl
stanem trvale sidliti v Silo, v území pokolení Efrai _bÍyol
ospodinu
sídlo, chrám,
byla 11.12.
řene
ena
do
jeho
velesvatyn
(3.
Král.
B***"
2.
Par
al.
mova, ve stře udobyté země 005.181). jen v do
dějí byla, ne-li vícekrát, aspoň jedno_u
bách válečných bývala odtud nošena na bOjíšté. Tak 5'")- POZd
(Manassem?) .„ z veles vatyně na rozkaz králů,
Soudc.
77při a-u
výpravě
proti Ben"ami
temet 2. Par.
novcům20'9-0
nalézáme
11. lsraeli_tů
u.(Tak
toti jest kteří milovali modl), odstraněna.
353,
že král oosiáš
dal zaze
rozkaz levitům,
v. 18 čístis
eL X a jinými
sthanrlými
proti au odnesli
chrámu
alomounova.
Při zk__aby
Vulgatě.
VizeHumme/auer,
Com
.insvědky
!. udicum,
jerusalemar r606 létooven s chrámem mizí a . rí.
Pansiis 1888 str.'připad
328 nn. opakoval
Sedláček,nKniha
oudcův,
se za dob
vclc Apookryí 4. Esdr. 1012vyypravu je, že b la Chaldejci
vzpata. Ve chrámě druhem (Zorohaheíově) u. více
a. a'ukořistěna
Fílišťany k(IK
nesmímému
zármutku lsráele yvbyla
bitvě
r.ál4
nebyla; na místě jejím
nkámen, akert
Filištane' zpíti jsouce netušeným vítězstvím, ve kte veleknéz v den smíru kad ekadidelnici na který
rém dobyli nejdražšího pokladu svého nepřítele, po kropil obětní krví. V listu idů jerusalemských,
stavili tento svůj trofej v chrámu Dagonově v Azotu. oslaném Židům e )ptským ktery položil autor
Azotští však brzy vystřizlívéli Vldouce svého boha .Mach. v čelo své inihy (240), čtemessice, že na
cházi se ve s_pisech eremiáše proroka, že rozkázal
l_Dlag_t_)na
v5bprachu s roztříštěnými údy před archou
prorok
ze zjevení
učiněného,__
rál. ) a těžce nesouce pohromy, které je nek
i archu
za sebouožího,
nésti,k němu
až vyše
enlna hor stá
stíhaly, odhodlali se převážeti a-u u'. sm
kterouž byl vstoupil Mojžíš a viděl dědictví l.Boži.
misto
|.50_19),a
po lsraelitům
sedmi měsících
usn
nesli(l.K
ser ána
o,m žkonečně
a-u u'.
vrátí A přišed tam jeremiáš, nalezl místo v jeskyni
tmtž_ 61 M). Nat radu svých kněží a věštců polo vnesl tam stánek iarchu a oltář zápalu, a zahradial
ili jina nový vů
ončhož zapřáhli dvě otelenč dvéře. lpřistoupili někteří spolu, kteříž za ním
krávy, jejichž šíji 2dosud nebylo tížilo jho. Krávy šil, aby poznamenali sobě mízsto a nemohli ho
t to ak zavezlyt růn Bož do Bethsames (Beth

š

najiti. A když to zvěděi jeremiáš,

přimlouvz_t__je
jim

šeme) na ni
ole Šosuovo
právé řekl,
že neznámé
bude místo,
važd eBůsh ne
shromáždí
shromážděni
lidu adonesvmilu
zaměstnáni
eničnou, klsraelští,
nesmírnásouce
rudostip
třili na neoček v_a_nývýjev. Levité ihned složili Knabenbauerovi, který se obíral zvláště výkladem
proroka er., zdá se však toto místo listu židov
archu a gostavili ji na veliký kámen, aby přední ského o porovati authentickěmu znění jer.lil,16,
byly
v o ětBetsam
pnneseny
krávyt,__
_ktseréjí
byly neucti
dopra tak že píše: „verum hoc repugnare videtur' íís, quae
vily sem.
té dopus
ctu však
emias de tempore illo futuro dícit 3 ; quare
vosti nějaké vůči arše, takllžec bylos sedmdesát Jereí
mužů potrestáno smrtí („padesát tisíc liduu jest narratlonem lllam ajudaeis in epistola relatam po

619

archa -- archaeologie biblická

a národů,
kteří s st)ky.
ním dle řídavkem
bible přišli„blbl
v piřátelské
epularem
Vťandamověopíuíonem
existimlandum
„Lexicon íuísse
blblíCtun
1. 1.037 .) neb
nepřátelské
Hummevlauer paak vid" v tomto listě doklad toho,
ujeme
časový
mezník, dorok70.
kterého
akálíčiti
živo
národa
ísraclskeho—o
po chce
Kristu,
dobu
jak si představovali ídé dobu znovuzřizení nábo urču
ženstvn israclskěho, starozákonní bohoslužby, a ak to, jejíž znalost má pro porozumění bible význam
málo
opochopilí proroctví prorokův o říší Boží vse Jak se vyvíjel náboženský, rodinný, občanský život
Židů po této době, toho a. &.více volně nesleduje.
obecne,
obsahui
nároidy.též(Comm.
in 2. Přidavkem „biblická“ a. nesmí se však omezovati
Mach. Paris
1( cí všeck
trr.
Herkenne,
Briefe zu Beginn des zweíten lbrtakkabáerbucllies.
že byroztroušeně
podá\al nám
jen syste
[Biblische Studíen] 1904)
. aral. 5“ pravi se rozsahu
ticky &.tak,
to, co bible
o životě
národa
o a- e, že bla vchrámě Šalomounově: „až do imsraelského vypravu
. .
e i život tento
dnešního dne“. Spisovatel, který psal teprv"po za odrobněji, úplněji vyličití, a védouc, že lsraelité

jeti (snad Ezráš, nechtělt tím však říci, že a. ti. yli syny své doby, syny starého východu, žeene
jest ve chrámě orobabelové, nýbrž podává tu jen bylí čínskou zdí ani geograficky, am historicky do
to, co nalezl ve starším ramenu, který byl napsán konale od svého okolí isolováni, čerpá tu, kde
ještévvdobě, ve kteer
chrám Šalomounův bible o některém zařízení mlčí, neb jen málo po
.
a.sú. byla vidítelným zna dává, z archaeologíc egyptské, assyrské, vůbec ze
menítn zvláštní přitomnosti Boha ve středu svého staro
y staroorientální. Různétvary ži
lidu, s_tálým dukazem péče ožío národ vyvolený, vota, jichž vývoj a stav a & líčí, lze rozčleniti

asi takto: 1.Život soukrom' příbytk),roucha,

chovažcíestzákon
v lůně
a poněvadž
2173
typem
NZ, svém,
snadno
jest vidětidlev Kol.
a- e potraviny atd., opatř0váni si životních po_tře
eb 10
o
tpus
tKristova
skutečného
i mystickéhoM
a\'iz
omášet la
Aq.
ln 200 (|.
102a
ad
6.
ku obchodeem
niný: manželství,
rolnictvím, řemesly
v,
Kristovu vzývá církev v litaníi lor. „aarca Miaoe vem, rybarstvrm'dzbyžkiářSttVírm'
narození
a
výchov
ditek.t
nemoc,
smrt
a
pohře
de ris“ — „archa ůmluvy“, a v tomto smyslu
atd ?..aŽivo
tnábožensk('
:názory
věroučné, miavoučné
a jejich
vý\oj.
novější
modlí se o svátcích mariánskýchz' 23.
'd m příbuzných
v a-e stopy astrálních lnylhův o zachzráněnise bohů době však soustava těchto nauk se podává v sa
ve skřinkách (Ta mmuz, Osiris), jak činí jeremlas mostatném odvětví vědy biblické, zvané „theo
“....
„,.-o

n u. m. str. 440, může jen ten, kdo trpí halluci
nací.

logií bíblícko ou") Sem patří též starozákonní

liturgika, poučujici o posvátných místech (svato
archa v. oltář křídlov
mojžíšský,
Zorohahelův,
Herodův),
osobác chhrátnŠalomounův,
h(levitě, kněží, veiekněz),
do
. archaeologie,starověda v nejširším slova stánek

smyslu jest kritické a pragmatické vylíčení vý bác t.j. svátcich, aúkonech (oběti očístyatd._).
vesnice, města, organ
ni
voje cel ho života některého národa neb lidstva 4. ivot společenský:
vůbec; v tomto smyslu archaeologie znamená totéž sace národní, správa politická, soudní, úřady, 1 
co dějepis. Tak užívali staří slova dglalolayl'a. Na konyapráva, daně atd., rávomz_meingr_odni,
yválka
př. dilo joosela
avia: 'Agyatoloyía “]ovóamrj jest a mír, penize, míry a v hy atd. :>.Zivot
i-te
zároveň a hlavvně dějepiscm, popísuicím události rá mi a umělecky :písmo, poesie,hístoríografie,
sběhlé od stvoření světa až dor ()
kdy
malířství,
hudba
vypukla židovská vz oura proti Římanům. Podobně školy
a zpěvatd.,
atd stavitelshmí,
— Pra eny,
ze ktersochařství,
rých a. & čerpá,
napsal Dionysios z alikarnasu dějin římské pod lze roztaříditi na dvě skupiny: 1. památky staro
11zvem “Ico/mtm) dozatolo ta. Po zd ji však byly palestinskéhoprůmyslua umění, „s t arož itno sti"
dějiny politické odloučeny a samostatné podávány, to v užším slova smyslu, a 11v prameny písemné.
archaeologii pak ponecháno za úkol vyličiti vše
1. nápisy
nalezené v Pa
stranně minulý život některého národa a to přede Adl.
lestiněK prvéCtříděInáleži:
(D.C
on, Corpus
inscriptionum
h_e
vším život náboženský, soukromý istátní. Ačkoliv braicarum188h7wCIoropus insrt tionum semiticarum

starověda takto omezená, starov ěad to ve Pars ]. et 11.,Paříž 1881 un.

.Stuend u. A. Socin,

smyslu užším, ve smyslu nejběžnějším,

Die lnschritt des Kónlgs Mesa von Moab, Frei
urg
E. Kautzsch, Die Siloainschrlft
neobírá se událostmi,
ponechává"IC ejich še— bur
tření dějepisci, přece nelze říci,že
déjtnámjiž v Zcitschr. d. d. Palástínavšreines 1881 W, 102 nn.,
nijak nepřihlíží. _lef povinností její vylíčiti různě
obory života naroda dle historíckeho vývoje,
ktery s politickými dějinami více méně souvisel,
tak že mnohý s isovatel archaeologic k snad
nějšímu porozum ni pod vá často aspoň skízzu
politických dějin. Zeměpis jest dnes sice též
samostatnou \ědou, avšak geo atická znalost kra
my, ve které ten který nárro žil a se rozvíjel,
přispívá tolik k poznání všeho jeho života, že nee
jeden arcltaeolog za dobré uznává předeslati staro
vědě stručný zeměpisný nástin bydliště národa,
jehož minulý život chce vyličiti. Drobení se vědy
pů\odnč ]cdnotné postupem času \íc a více se
rozmáhající mělo v zápětí, že se rozsah archaeo
logle ještě více zúžil, omezív se od XVlll. století

jen na studium pam tek průmyslu a umén

toho kterého národa ——
archaeologie ve smyslu

261 nu.,
, 205 nn.
orlentalischen Sammlungen
Berlin Xi. Aussgrabungen
1893. Corpus inscriptionum

Mitteilungen aus den
der kónigl. Museen zu
in Sendschirli. Berlín
Latinarum

t. 111,

Corpus inscriptionum Graecarumt. lll, 1853.1P03
drobnou literaturu o
o pramenech podávvá
Schůrer, Geschichte des jlidischen Volkes im Zeit
altcrrj. Ch. 1,253—l.4 .vyd. Lipsko 1901) 2. zbytky
staveb nalezených v Palestině, ze mén
na při vyko
pávkách, jako starých hradeb, z
hrobů, vodo
vodů atd.; 3. zachované mince židovské, syrské,
samosprávných měst pzlílcstinských. Bohatá lite
ratura
numismatická4n
ézá sea vůbec
v uvedeném
dile
Schtlrerověl,
20—
nádoby
zb tky staré
palestinské keramiky, které byly v hojn m množ
nalezenyna ezen
ři v kopávkách;
razítka
stará
vstvíPalestině
6. zbkyy 5.
nářadí
bohoslu
žebného. Sem patr
třítéž Titův vítěznýobloukvŘímě,
na kterém jest zobrazen sedmíramenný svícen,
různé nářadí denního zaměstnání jako: vinné a
olivové lisy, ruční mlýnky, vřetena, nářadí 2 ka
mene, z kostí, IkOVů, šperky ze zlata
—
kopávky, které odkryly nám veliké množshl těchto

nejužším.
Archaeologie
omezená ačerpá
hlavně
z památek
uměn ze takto
„starožitností“,
stu
dium památek literárních ponechává dějinám. Ar
chaeologie v užším slova smyslu však pouužívá
přiměřeně jak literárních tak uměleckých památek.
archaeologie biblická. Mluvíceoaa-i ó-é mám
tuto na zřeteli a-i v užším slova smyslu, aro
ických
isují:a FlindersPetríe,
vědu to, která se obirá životem náaroda israclského arclhaecolocsy
l 1ramenů
F.._| poBiss
St. Maerlister
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druhém
díleo mluvi
sv. autor
o hebrejských
váháeh,
biblických
místech
a tu a mírách
am ji
ozzvycích a mravíeh israelitů. Že nebylo v dobách
Conder. Survecj'nofnWestern Palestine: The jeru těchto pracováno na poli archaeolo ie více, jest
salem Volume. A complete account of the Excava vyložiti jednak tím, že energie s_tarýeřispisovatelů
tions in jerusalem 1808—l780, London 1884.
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arcliaeologie křesťanská
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nejmenších potřeb domácích a ozdob i s nápisy orgánů hledáním pověřených ozval se slavný Ma
ze všech zemí, do nichž antická kultura svůj vliv
bigllon (De cultu sanctorum ignotorum) a dal tím
rozšířila, jsou jeřímdpředmětem. Konec staro kře podnět
práci,Ma
jejímž
edkem byl
mezi jink'míntenislvněžší
spis, jej vydal
cAnvýs
tonio
ol—
stanskěho
uměn
na s koncem
napřed
hynep
od nsgadá
sledky jend
stěhování
národů antiky;
na zá
etti:
sservazloní sopra l címite i de'1santimar
padě, později zvláště pod vlivem Arabů naavýchodě;
tiri
ed
aliiíichi
cristianí
di
Roma,
ím
1720,
2 sv.
na
nelze tudíž jeednotnou hranici udatl. Stalo se však Dílo tol nyni ještě jest důležité. Brzy na to
rozkaz
papeže
Klementa
Xll.
dilo
Bosiovo
znovu
již zvykem značovati konec starověku na západě
dobou pap. ehoře Vel. (z. 604), na východě dobou
cís. Justiniána (i:.565), po případě vystoupením Mo přepracovala rozmnožil Giovanni Bottarl pod
Bott—erranea,
Scultu
ure e pitture
hammedovým. — Uk
ola avýznam. A. a.
rvě náczvem
e.etc R(řána37
im 1737
4,
Konečně
chtěje
C_

0.—

řadě za účel zachované památky správně pocho—
starokřcstanských,
rvmému
ztrátě a založil
zkáze BenediktVXl
drahocenných ppamátek
pití a vyložítl. Tomu úkolu může arci dostáti jen zabrániti
eh,d kdyžmmá zřeni ke kulturnímu prostředí a seum křesťanské ve Vatíkáně. Následujicich sto let
eeví pokroku žádného. Byla to doba jednak s
náboženskému
nichžl'ony
pomníky ěn,í
vznikly.
Odtud význam životu,
41.k-ě zjak
odějlny
tak llních monografií na základě známého materi u,
zvláště pro tak zvanou historickou theologii. jsout zvláště z oboru křest. epigratiky, jednak doba syste
matických dělodřevním životě křestanském, v nichž
archaeologčické památky starokřesťanske',p
ucl e
formy ty e, dítkem antikš. Jako jest potřeba, má—li 1 výtěžky archaeaollslgiarém
zužitkovány. Zmínky za
a,chi Origines et anti
selpaniátkám
těmjest
správn
znalostdoplň
klass. sluhují: Th
arc
aeologie, tak
zase rozuměti,
a. k. nezbytným
Romae
.) sv. Aleslo
(2. vyd.
» qu
v aímes chrilstianae.
mi. 6 sv.
vyd. 1749—52,"
h_latranga),
kem a. klassické; bez ní byla by jen torsem.
druhé straně vdechnulo křesťanství do antické Pellicia Dlechrlstianae ecclesiae primae, mediae
formy siě ideje; proto jest monumentální tradice, et novíssimae antiquitatis politia, Vercellis 1777,

4s.v, Giulio

elvaggio,

Antiquitatumchrist.

ačomůckou
ne rovnocennou,
přece neobyčeljně
důležitou
po
historické theologie
bku ptury,
malby, institutiones, Vercellis 1778, 6 sv. Kromě toho
vznikla celá ada kompendii, zvláště v Německu.
zvláště pak nápisy podávaji tolik světla nas
kromý i veřejný život církve prvnich století, 0na 1 větší dila německá z počátku XlX stole tí, j_oh.
žeejínl
ústavu,
správu, vědkův
právo, dějiny,
literaturu aAel
dogma,
Christ. August
iDenkwi'irdigkeiteiiausdchristl.
elze těch
si nevšimati.
jako Archáologie,
Lelpzigl
—31, 1.
.,
ntoon
jest chybou podceňovati tento význam památek os. Binterim Denkwstirdikeiten der christlichen
starokřestanských, tak jest iiesprávno hledatí v mo
lrche. Mainz, 1826—41, 5 ., neznamenají po
numentech celou theologíikatollckou; nebyíotůumy
kroku, ač jinak obsahují hojně materiálu. 8Výše stojí
slem je
anítvořilí,
těch, kteří
objednávali,
ttěch, Francouz Sero
d'Adgin ourt (z.
,mej
enž
kteří
celé pomníky
Credo uměn
nim obs aniutí.
art 1gar
ments (tisk dokončenCltleprve
26, 6esv.) chtěl
DějinyA lev.znikla až v druhé polovicl hXVl.stol. svýmdílemHistoire
llumaiiisté ne'eVili pro křesťanské památk žádného býti křest. uměni tím, čím byl Winckelmann pro
zájmu a vylu ovalí je ze svých studií.
ráz lho
antiku. -—Ale
enový rozmachna. k-é doh ulbky a

st_e'nosti
teprve
Onofrio Panvinio
(s. (1822—1894).
šířkydává teprve
01 ovaprvýmiBakongeniá
tt. delnlím
Rossi
)s prolomillS
De praecipuis
urbis Romae
B 1 vlastně
po-_
sanctioribusbasilliscis, Romae 554, a De ritu sepe kračovatelem
siovým. Účelná, kritická, bystrá
liendí
s apud veteres christianos et de
práce vedla
k netušeiiy'mšťastný
objevům,
přesná me
nrudem coemeteriis.Romae1
Zájem vzrostl, thoda,
vědecŘeaj důkladnost,
kombinační
dar
když r. 1578 dělníci náhodou odkr li katakombu jeho byly korunovány takovými výsledky, že čest
Thrasonovu dosud neznámou; vznik a touha tajem ného názvu „rei antiquariae christianae constitutor
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ac princeps" zasloužil plným právem. Vedle ne
Blahověstu",
„Časo uveřejněným
to.l duch,“ vKatlech.
Listech“,„“Methodu
„nObraě“,
sčetných menších pojednání jsou epochálními: 1. statím,
lnscriptiones christlanae urbis Romae se timo sae a k pracíkmtadr Tumpacha (české vydání Biiczew
culo antiquiores,l. Romae 1861, sv. 11,díli. teprve ského Archaeoloi ie křesťanská ve službách cirk
dějin a věrouky raha 1898 Manželství ve světle
1889; ostate
2. La
Roma sotterranea
cristiana,
1. lnedlokončcno;
,L 1867,
111.1877;
3. Musaicci
pam atek
a pomníkůM
křesťanských, Praha
delle chiese dlí"Rolma ím 1872 nn.; 4. Bullettino dí nástarších
Význam
důležitost
starokřesťanských
pa
mátek a pomníků pro vědu a náboženstvr, Praha
archeologabo
crlstiansa,obsahující
pouze
jeho práce
1863
sde Rossim
pracoval
Raf 1901; Eucharistie ve světle nejstarších památek lite

fa ele Garrucci, sjenž svýmhlavnímdilem Storia
dell' arte crisiiana.Prato1873—80,6sv., a-i k-é rámich, ikono raíickýcha &epigrafických [česke' vy

dání B1lczews
ěho],P!urahaF'ř
51119
l_0),a y:
Aposud
málo
cennou službu prokázal. Všestranná činnost de pěstov
n.a — Litera
Biltzmski—
Rossiho, vliv a. klasické, zá em 0 křesťanství vůbec
“napad/l, Archaeologíe křesťanská ve službách“
dějin círk. a věrouky, Praha 1898; Viktor Stlmltzt,
podnítily pěstování k-ě a. asopisy, slgírkaml, ex Archáologie der altchr. Kunst, Mnichov 1895, ar!
pedicemí
na vše 11
stranách
ldlll,Rossiho
zvláště
na
v c'ho dě.
imě
pracujei mimo
šakol de
Mana Kaufmann,
christi.
Archáol.,
190 ; AHandbuch
tratí der
L'arch
<:.,hrét
Paris
na z kladě jim položeném dále. Vedle mužův jako Paderborn
Mariano Armellini (z.
nrico bte 892; Oraasz'a Maruti/n', Élěments darchěologie
venson (z. 1898) jso to zvláště Orazio Ma
chrétienne. Romel
sv., DtýžýManuale
cristiana Roma 1907,
M.Leclzrq,
rucchi, dále ředitel cole francaise Louis Du d'archeologia
ls 1907 W. Lou/nz, Chri
chesnne řed. Campo santo Anto
e,Waal Manuel d'arch chrět. 15:1
v čele v ech však olomoucký dieccsán osef Wil stian art and Archaeolo ie,_London 1901.
Ency
klopaedíe. Vedle zmn ěnjlž žod Kraura, IV. Smith
pert ] (hlavní
der atak.
Roms
jinde dílo:
v ItaliiDie
se Malereien
horlivě pracuje,
zvláště
na a S. Clim/1am A dictionary of christian antiqui
'Sicílii(katakomby syrakusskě, Paolo Orsl). Mezi ties, London 1876—80; Mar/igny, Díctionnaire des
ostatními zeměmi zauj1m3t rvě misvtova-i k-ě
Francie, )! níž už od let třic tých minulého stolet1 Bntiquitěs chrět. Par s 1865,1889 ' Femami Cabral,
ictionnairennd'a—rclgmlogiechrét. et de liturgie,
a. práce.soustavně zorganisována. ienormant,
a1is l
arqmry,
z nichž snadno
llze se
rlarlalrchnft
(od
Perret (Les catacombes de Rome, Paris 1852-55, 0rient0vatl:nRa"m1—cie
vněmž od r. 1900stálý Anzeiger f. christi. Archáo
6.sv),
Martigršě, ) předevšímvšak
Edmondchrět.
Le logic; Nuovo bil/letíme dz' art/l. cm!. (od 1'.18
Blant1818—l
svými s 1sylnscnpt1ons
95)
e La aule, Paris
—&5,2
,1892, a es proao-i k-ou východ. 'a'kr
aů Onem- cn'rlianus (0)cí
roku1900—1906) & také yzantt'mlrc/tc Zam/tri !.
sarcoplhages ch.rět de la Ga1121e,v
Paris 1886, a
Charl
cs Rohauit
Fleurysv., seLes
synemspisy
Archalmbaud Benedikt, oratorián, 71.r.
H1643
La
Messe,
Paris 1 de nn.,
Saints de
la Messe, Paris 1896 nn
0 sv.., zsaujímají ve L1,vyorě působil na rozličných mistech ako prof.
Francii v a-i místo přední. Francouzové rozšířili
fílosoflde & theologie, z. 688, :p. „Abr ge histo
nejdříve studium a. starokřesťanské i na výcho
riequ
du droit
canon"5 (Lyon 1689). Srvn. řfurter,
Nomencl.
[V3 (191

tlo hr. Melchior de Vogue, objevitelstaro

Archambeau jean5 Michel d', belgický skla

kParis
esťanských
vmissionáři
Syri (La vSyrle
1865 u.,pazmátek
2v.), am
Alžírucentrale,
ao 1k0 datel, 71. 1823 v Hervé, z. 1899 ve Verviersu,

ních zemích, z nichž

osledni dobou stojív

byl

varhaníkem v Petit Rechainu; složil mše, litanie a
(Les monuments antiques de l'Algěrie, Paris 1901
Archanaldus, jáhen angerský, přepracoval r. 905
nn,),p
11113expedice na Athos, do Soluně, kvrozkazu biskupa Rainona životopis sv. Maurilia
Antiochie atd.
budil zájem
o a-í Spisy
k.ou varchandělě v. čl. anděl str. 425.
protestant
Ferd. Německu
Piper (1811--89)
četnými
azvláště založením křest. musea v
. Mezzi
Archangelské. eparchie (pravosl.) v severním
katolíky si největších zásluh dobyl Fr. X. Kraus Rusku na pobřeží Severního moře ledového, asi
(1840— 901), který seznámil svou vlast ak s vý
400.000 ob v., z nichž
Archange sklja eperchiainyja ědomostl, orgán
sledky de Rossiho (Roma sotterranea 875) tak
eparchie archan elské, vycházející odr
přl
sAlt.,
celym
lz-é a (Real--Enácšyklopaedie
d. chr.
2 sv.stavem
1882—1886,
tak zvláště s domácími
pa nášejicím obž
zprrávvy ke správěreparchiepse
mátkami starokřesť.v 'isasku-Lothrínsku. Podstatně
rozšířil horizont a. lz-ě
kazováním na vliv ori vv(zčtahujícílltakoěčlánky z dějin eparchie, stati boho
Archan elsklj 1. Alexander Andrejevič,
entu, zvl. Alexandrie. Po 101ěumpři
jd011 .P Kirsch,

předíP. Delattre (ve mičetněpráce)a St. Gseli

C. .Kuafmann(objevil

posledněv gyptěstaro hud. skla atel ruský, ». 1846, byl zaměstnálrlejako

dirigent chrámových sborů, později zřídil si v Pe

křesťoalnské
poutní Viktor
místo sv. Schultze
Meny),A (velmičetné
s,tark
trohradě svůj sbor, s nímž po prvé vystoupil v kon—
Nic
Miiller,
dával koncertyhistoricke,
spisy), johann Ficker atd. Z rak. Něm 11'meno O rtě r. 1883,01888
ván bud' osefStrzy
owskl, prof.ve
radci, venichž seznamoval posluchačstvo s vynikajícími

'enž kla e rovněž silny důraz na orient, a jindř
wob oda, prof ve V1dni. Agnlicko a Ameríka zů
stávají pozadu za ostatními zeměmi, Rusko se ome
zovalo po většině až do našich časů na oblast černo—
mořskou a umění byzantinskě, o něž zásluhy si získal
Kondakov, Histoire de l'art byzanttn, 2 sv., Paříž

1886, 1891 a jeho škola, Redin,

Pok rovskíj,

skladbami představitelů různých škol: ital, nizo

mši zádušnia
dvážil
se dvě
v ruskěm
zem.
& něm. stol. XnVil—XVlil.
Složil
mše,
chrámověm zpěvu hlasy chlapecké nahraditi hlasy

žensk'm

Aelexan dervl

ovič, magister

bohosloví, od r. 1889 učitel protaiinslamských před

Ajnalov aj. Vladlmerock(199)vš1mal s1

mětův
a praktikant
tatarského
azyka
na duchov
ním
učilišti
v Orenhurku,
.r). oMaz
uchammedanskaia
E pta (Matéríaux pour servir azl'archéologie de kosmogonija Razbor muchammedanskagobogoslov
mjaz kě: istorija so
gypte chrět. Petrohrad 1901 (také rusky) 2 Po skago soěineníja na tureckom

láku )ěstía-i k—o
uaK .Mo rsawski, Bilczew
voprosov (gredložennychs.
ju cjskími
ndučenlymi
Muchammedu“
azanl
i
ski,uoškrocho ski, Paw ickl aj.; zChorvatů roka
trovič, protojerej, magister bohosloví,vychovanec
L.
jeelic od
a Fr.
(Builettino
di arch.
e storia kazaňske'duchovní akademie, r)., Duchovnoe obra
dalmata,
r. 1Buiič
8) U
nás, nehledě
k některým
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zovaníe i duch literatura v Rossii pri Petrě Ve

talmudu
a naukdella
kabalistických;
Via „Tralttato-ossia
Dichiarazione
virtu
nome

likom“—4.A
(Kazíňl 1883,nder
je to šeliomagisterská
disser
tace)
emenovič, professor

Gesu “ (Ferrara
1557 nrzium“
, „Alpodo Bologn21.1564)Ca
iat ápro?lldefensione
contra Petr
dějin ruské lilteratury, r:. 1854 v Penze, studoval Cabalae
v tamním semináři, od r. 1872 studoval na kazaňsk ě balistarum sele'ctiora, obscurioraque dno maat alo
Pico [Mirandula] ex eorum commentationi us pritlem
universitě,
po dokončených
1876gymnasiu,
studiích po
byl
nějaký čas učitelem
na simbirrr.
ském
1 na státní útraty vyslán do Moskv, ab excerpta, nuncillustrata“ (Ben. 1569, Bassilej 1581)
tam v archivech konal badání. R. 1882 na z klad _šenýchrodičů v Calatatimi na rSicilii, žil nějaký2čas
opoustevník, 1425 vstoupil doř du sv. Fran
pojednáni „Nil o_rskií i Vassian Petrikěv, ich li aok
teraturnye trudy i idei v drevnej Rusi" dosáhl tiška, založil dům pro svů' řád v Alcamu, kdež

O.8.13.10

ze

....

stupně ma stra na kazaňské universitě a byl
volán za ocenta ruské literatur na téže univer
stě, r. 1884 stals epro0.1 mimoř dn)'m; nyní jesg,.
předsedou učené sspolečnosti při téže universitě
„ Dbščesho ljubitelej russkoj slovesnosti“ , ).
Drevne-slavjanskoe evangelie, prinadležašěee Ob
Šžestvu archeologii, istorii i etno rafii pri imp.
kazansk. universitetě“ (iorouěž 1 3)„ ,Sv. Kirill

:.

v pověsti světce; r. 1 '6 potvrdil pap Řehoř

inadále dovolena. Srvu Atta Ss

— 3.

XVl, žez byla
mu vzdávána
úcta od nežžiamáti;l
byla
hrabě
Forbesu
(de Termonde,
De ider

nd,

Teneramundae),

O. Cap., 11.15'?0,po

straně matčině přibuzn rodu Stuart
rtův, konvertitta,
:. 1 jako guardian v eudermoudu veFlandersku,

kde s úspěchem
na konversl
svýchakal
vinskýchkra
anúv.pracoval
—4. Leslaeus,
O. Cap.
., nl.
i_(Kazaň
Methodli i ),soveršennyi
I'isanija“
„Priložerie imik perevod
brošjurě:sv.Sv.
Kirill rodu Lesleyuv. konvertita, „. v Aberdeenu,z.1n
i Methodlij i soveršennyn imi perevod sv. Pisanija" bylvvPaříži dvorním kazatelem Ludvíka Xlll.. dva
t.),
„Borab s kao estvom i umstvennoe
kráte
byl
ve
Skotskua
oštoilskýammissionářem.
5. : yonu (ůvodngM
el Degra nge—
s,
probuždenie
južno: zučeniju
Rossill ev
koncurusskoj
XVI. litera
věka“
(Kyjev
drevneDesř dianře),.
1736, vstou
il
do
1, pro.Cap.,
kázání,n. :v CLoně
n mž káral
očín ní
tury:
Tvnrennijaotcov
cerkvi
v
drevne-russko
pismen
nosti" (u
'mp. nar. '
8%), „ vorenija národního shromáždění, musilprchnouti do avojska
otcev cerkvi v drevne-ru
msskoj plsmennnosti: izvle 1789,vvrátil se však 17 do Francie, vykonával
neohroženě duchovní správu ve farnosti chartreux
čenie
lz (4
rukopisekaizan
opyty
izučenii“
sv
1 istoriko--literatyrnyc11
,
, „ istorii ské, 1818 přičiňoval se o obnovení svého řádu ve
Fraancii, což se mu také odařilo; z. ve vysookem
užno-s-lavja(Petiohr.
nskoj i drenvnevěku861etr 18;22 xf. „D scours adressé aux juits,
iteratury“
18.99 -russkoj
— 5. an,apokrifičeskěoj
rsukký
.r). „ atlchizičeski'
a poučenija
oeparchie
semi saratovské,
ěkach smertnych“
(Sar v8641l

ettutile aux chrétiens pour les confirmer dans leur

foi“
(Lyon catholique“
1788), „Aper(. u ]nouveau
d' un plan
éducation
14), ,Rétlexions
iuté
hrad
). „Poučenija
(Saa ressantes sur e „ énle du8 christianisme“ (Turin
ratov 18
1865,
vyd. v Petk prostomu
1898),vnarodup
„V obličenle
ateizma i v o7proverženle doktrrin nevěrija“ (Moskva 1815); „Précis abrě e des verités qui distinguent
le culte catholique e toutes les sectes chrétiennes
1892, 1893. — 6.
ontovič,
studoval na círk. akademlili petrohradské 1847
7—5
51, et avouées par l' Église de France“ (Lyon 1817),
vysi/.n
1855, stal se 1877 protojere em
„leplicatiun
Lettre encyclique
du jeho smrti
Xl.V sur deleslausures“
(t. ' ); po
pri kostele Pantelelejmonovském v Petrohrad,
yvdáno: „Dissertations philosophiques, histori
1;904 :p.: „0Kočetova“
žizni i trudaeh
prodtoiereja
Semenoviča
(Petrohra
d1857), loakima
olnnoe ques et théologiques sur la reli ion catholique",
pravoslavno-christianskoe učenie o molittevě“ (Pe 2 svazky (Lyon 1836).
6.
ův. František),0ermonde,
Cap
trohrad 1861 , „lstorija pravoslavnoj cerkvi v pre Teramundanus
dělach1n 1n),„ne S.-Peterburgskoj
eparchií“
(Petro pocházel : Irodiny uijlenbroeek (Huylenbroucq)
hrad
sobornom uloženii
cara Aleksěja
de Pec byl
orem
a delinitorem;
hšleologla
spolupra
covuíkeem
přiltoek
díle
Františka
Marie „T
ca
Michajloviča
1649(t. [g.]881),
v otnošenii
k
2.
russkoj cerkvi"
„0 tainstv
sv. E|.eja puccino--seraphiea“;
archarios (agzágtog) tolik co novic v klášteřích
lžslědovanie ob istorilčeskom razvitii činosoverše

nliěasego tainstva do izdanija n)nčšnja go ego po

východních.Srvn. čl. archarismos.

(ůnzrmmjtóc)tolik co zkušební doba
sldovanija
s podrobným
izjasněniem" t.i'lvPenze,
1895
).— člllarcharismos
koIajPavlovič,
studov.vsemln
novlclát ve východních klášteřich trvající
z pravidla tři léta před složením slibů řádo
0\ýcc.h
potořn
na akademii
1885 dosáhl
stupněa Pri nemoci životu nebez ečné může však a. býti
andidata
bohosloví,kazaňskě,
stal se učitelem
ruského
řeckého jaz ka v sim
mbirském duchovním učilišti, zkrácen, ba u starších, 1 ušenýeh osob může do
stačlti
i
a.
šestiměsíční.
U
nesjednocených
Arménů
1894 dos hl stupně magistra bohoslovín

kladě dissertace: „a,

soderžanie i planzsi trvá a. 8 let a před obláčkou ma novic (aglágtóý)
po 40 dni žiti naprosto v ústran

Ostatně i jinde

stem ir51894),m
ravoslavnio-christianskago
nravouěenija“
(Sim
ot
.. „ nnokentij,
archiep. musi příští novic (postulant) prodělatl kratší dobu
chersonskij, kak učitel cliristianskoj nravstve'nnostl"

zkuše
bm než duchov.
se stane reguLp
novicemánu
skutečným
bukovinskěho
(kap. 2. Dle
čudotvornoj ikoně Bogoljubsko' Božie' Materi, na má tato postulatura trvati z praávidla6 uedě.
chodjašče'sjavselějurjevskom, orovs ago ujězda“ jichž uplynutí postulant za souhlasu konststořepa

(v Pravosl

.1

,

(Kaluž 1 )„, (Moskva
iznAndreja,Christa-radijurodivago,
s dovolením
novice.
Vering,vlády
Lehrb.zemské
des
.-ři'at bývváza str.
975.
Meščevckago“
).
n.Praz-o.r Srvn.
Archdckin (Arsdekin,
img. ent.l,1124-1126, E roouůvEnt. alonvarll, 213,
Palmi'an, NomenCI.l, 1—.112
chard S. J.,
Kilkenny v lrsku, vstoupil
Archangela 1. Ta era, dcera lékaře Petra do Tov. _lež. 1642, b lprof. theol. afilos. v Antver
pách a Lovani, z. 1 J3v Antverpách, :p. oblíbenou

Ta
rder a,v z.
Piazzo
třetíhosvětice.
řádu sv.
Frantlš
1599 v8.Siúcilii,sestra
ora v pověsti
—
„Praecipuae
trovers'iae piříručkutheologickou:
dei ad facilem methodum
redactaecon
ac
eTri no, karmelituánkav Mantue, :. 1480v po praktickou
věsti světice
resolutiones theolo ieae, ad omnia sacerdotis munia,
Arschan elusl.d eBurgonpvo, 0. MinzLom praesertim in miss1onibus, accomodatae cum appa
bardska,zzěhlý jsa v hebrejštině, oddal se zstudiu ratu ad doctrinam sacram, cui accessit summa do
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Arche — archierejské školy

archldíaconusv. arcijáhen, arclděk

ctrinae
chrlstlanae
[Canísii] selectisa
cidaata cum
aliis tractatibus“
(Lo ___exemplís
1611_), elu
Archídíaconus 1. jmeno, jímž označovánakrátce
toto bylo častěji znovu vydáno podarůznými ti_tully:
Quido knnon.
dc Baysio,
professor
práva
na univslovutnýkanonistia,aarchi
„_Bihliotheca viri apostolicí. Theologia quadripar diakon kathedrální kapitoly tamtéžlořm1313).Roku
ita: polemica,
sacra, v
cat__ec_he_t_lcas“(v
vi.tsk
uni\ers.practica,
Karlo-Fer.d
S..j Prasze
u
1300 vydal výborný kommentář k Dekretu Gratia
Klementa 1678), „Theologia tripartoiltla,sive rcsořu

tiones polemicae, speculativae, practicae, contro novu_,zvagý, „aRos ri\_rm Dec _eti“, jenž tiskem
trassáburku 472, v
versiarum et quaestíonum, quae hodie per omnia
zpracováni kommentáře toho užíl z.. četných spisů
usum
n. R. starších, jež se mu zdály býti k výkladu Dekretu
1679, praecipuum_habent“_6gAntv.1618,Kolin
1682,
7,1688,1693,
1696);
bylo pro některá měně správná tvrzení v části vhodnými, jako jest„ Elementarium doctrinac rudi
mentum“, jehož autorem jest Papias : polov.

kasuistick_ě (na příklad „de p_eccato philosophico't) stol. XI. a jež Huguc_cíorozmnožil a názvem „Liber
dáno
mdex, „donec corrigatur_;, lco_ž se sotal
o, derivationum“ opatřil, dále spisy Aristotelovy, kte
načežvaydánol702,1718,1730,174144.
Srvn.

rěhož dle jeho spisu Holmzá uvádípode jménem
515, llurlcr, lNomencl. IV3 „Politicus“, četné „Summy Dekretu" . zejmena Da
Arche An tonín, kn. arclb. stavebni rada v 010 masova, Hugucciova a jana Favenzkěho, spisy
stavb, jež podniklarci Petra Lombarda, sv. Tomáše Akvin., Bernarda Pa
vijskěho Goffreda z 'lrana, Bernarda Parmskěho,
biskup
kardinál momerau-Be_c
stavba alumnáíu)
a v Krom ih v Olomouci (pře papeže lnnocence lV., Jindřicha de Segusia atd.;
rceh laus (Agzšlaog) ]. syn eroda Vel. a Ma| mimo to ze starsich Apparatů gloss. zejména Gan
dulfova, Petrova, Vavrincova, vybral to, čeho
thaky Samaritánsk,bratr Antipův Bylisbratrem „Glossa ordinaria“ neměla, a zařadil to do díla
(191
BackŠrSorrrmzr-wgelnI,

mou1851,rovedl

_svýmvychován
. Po smrti
otce S\aeho
měl svěhžo,jež tudiž pokládáno za doplněk Glossy ordin.,
jako král panovatí v Judsku,
Samařsku
lduměi.
Ale císař Augustus ponechal mu vládu nad oněmi m kž od té dob vyklada
ači Dekretu ke starším
zeěmrni pouze s titulem ethnarchy. Po 101etěm
to má žezm
míněné
„Rosan již
ecr.“neprihližítvažli.
A-tovo žtu Nad
důležitost,
v něm
panování byl obžalován u Augusta pro kruté uti Glossám
skování idů, zbaven vlády a poslán do vyllnan nejprve navrhl A. rozdělení distinkcí a otázek
ství do Vienny v Gallií, kde zemřel. judsko pak
(quaestiones)
Dekretu
Grat.
na
oddílvančili
partes
(divíslones),
následovav
ve
věclt
a.Favenz
a Samařsko bylo spravováno
o něm římskými
vlaadaři. — 2. sv., biskup charc arský v Mcsopo (s. 1190), ne--li i jana z Boha (kolemt pola.nXlll. stol. ),
= čež z Rosaria Decreti rozděleni to pojal do
tamii,
domnělý
.,Acta
disputationis Archelai svého
et
Manetis“
(viz autor
str. 55).
Mart
"
o vdání Dek
kretu (u (]eringa a
—
sv., Mart. Rom. 4. březn —4. sv., jáhen Rembolta) licenciát vpráva jan Chappuis roku 1505,
v Ostii na Tiberu. Mart. Rom. 23. srpna.
odkudž pak přešlo do všech vydán|_následujících.
Archemboldv. Arcimboldi ]
Ve vydání Chappuisově “obsaženy jsou takěn-ě
Archer james „. v Londýně 1751,nstud. vkolleji které výňatky z „Rosaria“ A--ova, jež na počátku
douayskě, vysvěcen byv na kněze virátl se 780 opatřeny slovem „Additio“, na konci pak siglon
0-—

B!.

do sve
horlivě v duch.
správě,
stal
se vlasti,
gener. působil
vikářem tulondýnským,
z. 1832.

či zkratkou A.:-cl: (: Archidiaconus), nebo též
siglou autorů starších, které A. sám esvěm kom

mentáři uvád
di, P.
ako:
„„S Hl.,
Hug,
rec. ll.vložky
(llu
„Sermons on Various Moral and Religious Suszects“ guccío),P
_._,
rec.
(ruPet
ap.od,
kteréžto
(Londýn 18
1787,
1816, ll. (t.řadat.
Zl."
) 1788,
ermons“
178 1801,
„94,821817),
(spolu s invmi vložkami a dodatky Cha puiso
„Sermons on Matrimonial Duties“
1804.
vymi) přešly taktěž do pozdějších vyydání ekretu

arc,hes the Court of, nejvyšší a ntestarší soudní
dvůr církevní provincie canterbursk, zvaný tak
proto, „Sancta
že za starých
hdob
konal v tato
ko
stele
Maria
de sezeni
rucubus“syá instituce
udržela se i v nynější církvi angliknássk.é

Gratianma. — Tké Li

rSextus“ yBonifáceVlíl.

našel v A-ovi svého glossátora. A. započav práci
svou teprve po janu Ondřejovu, který při svě
Glosse ord. k Šestě knize Bonifaciově užil hojně
A-ova „Rosaria Dekretu“, a janu Meauxskem,
Archett jan Ondřej, titul. arcibiskup chalce dokončil jí, jak se zdá, až v posledních letech
svého
ži\ota. __Tento „Apparatus lossarum in Li
donský, nuncius7papelžský
Polsku
za byl
btanislava
Augusta
1783 vRoku
1783
poslán brum Sextum ,označomný těž n zvem kommen
do Petrohradu,] 7aby m zorganisoval kanonicky
v Miláně
1480].a C.,
v Re_nátkách
1577.
rvn. vyšel
Law-ím
lntrod. r.i_nC.
r42 n., r.55,
57,
církev katolickou v),říši ruské Arcibiskupem jme táře,
nován byl Stanislav Siestrzencewicz se sídlem
19
2.janzAnagnít iv.jtan str. 404.—
v Mohylevě, kde zřízena kathedrála i kapitola. A.
posvětil v Petrohradě farní kostels s.v Kateřiny,
vněm odevzdal pallium Slestrzencewiczovl a kněze eArchíepíscogstiensis),
viz ělán
ek Hostiensis.
us při citování
název
1.jindřicha
Benislawskěho osvětií na biskupa koadjutora a
sufragána (1784) Carevna Kateřina vyžádala od 2_e
Florentínus), v. čl. Antonín
sv.sv.uAy__oa___na(11.99
Florencký,s

3.GratiaArctinusv.(.irta1'pclt

archieratlkpnf Qígteyauzuv [hůli'ovz kniha bi
papeži pro A-ho důslojenství kardinálské. Vraceje
v církvi řecké rituál obsahující obřady
se dose íma
1784zdržel
se A.attří__týdnvarodně,
kdež
tohor. času
konal sněm.
také vykonánn skupská,
funkcích biskupských, tolik co náš pontifikál.
24. prosince obřad odevzdání biretu kardinálskcho. při
rvn. Cabml, Dict. archóol. ,2736n
Po
1785 1058
jmenován byl A. legátem
boloonávratu
gns kým,dogŘivmasco
archlerej
(amicpeií),
ruské tolik co
biskup (v.t tz)řec. dollsgsóg,v církvi
m,Archl
zHávarkl
(se| Členem),
Azazagwůr,
sto na ltbr
pomezí
kmenů
Eaíraim aLXX
Benjamin
(los.
archlerejský dům=správa statků a důchodů
162); hebrejský tvar jména značí ne tak město, biskupů rus
archíerejskě školy, učiliště biskupům ruským
jako
jež nazývalo
se Arach
nebo spíše
Erechobyvatele
města města,
toho pocházel
Chusaj
Ara podřízená k výchově duchoveenstva, zřízená k ro2
azu cara Petra Vel. v každém bisku ství, ze škol
chitský (v.
tě_chv
vyvinulo se nynější duchovní š olstvi ruské
archlconfratemltas
archícancellarlus v. v.
čl. arclbr
almužanníksvt
str._)317.
(v17.čl. alumnáty rus ké).
Český-_slmulk bohmčdný ].

40
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archiereus basileus — archivy v Čechách a na Moravě

1583), „De vo
001
archiereus basileus (nozwgtvc,eaaltsóg), název, nella s. Scrittura" (t. 1.1581,
jímž synoda kplská r. 484 oslovila císaře Theo
(t. 1580
580,)(Oxford
„ln llbrolsl3Samuelis
Re
gum commentarius"
635.) etSrv
vn.
dosia 11., tak jako synoda chalcedon. r. 451 oslo paupertatls“
vila Marciana názvem „sacerdos imperator" , důkaz Hurler. Nomencl. "|1 (1907), 509;3
ang l, 1024.
archist erium (z řec.), tolik co Apředm klášter,
to. jak někteří
zblskugů
enjen
ochranu,v oněch
nýbrž jest název klášterů, které nad jlně kláštery téže
přímovládu
cisařů
ve v cech
církevních
dobách líbiti si dávali, a tak vládce římské v jich regule vynikají, jsouce na př. otcovskými kláštery
neoprávněném zasahování do évéci církevních pod
\ a v
jincch.
zove se na př. klášter sv. Bene
skupové, jako Hosius
ordovéy,Hilarius Poiterský, gokmůy
pcrovali. Basil,
Ovšem
a s inrní Augustin
četn
ní hi
.522-39, Luk.
Athanáš,
obaže p?ežwové Ambrož,
attd. neváha li dáti církeemvnímupřesvědčení svému

.

synagogu

patřičnýprojev. (Srvn Sďgmůller
40)
spravoval. jemu náleželo mimo jiné ríditi boho
archlmandrita, 7.!“dolmavóvín/c (u91(:)—
_ vládnu, služebné shromáždění, zejména pr\ ouštěti způso
uávóga_— ovčinec, košár, obrazně: klášter), rus. bilé osoby ke čtení a 6vlykládání isma sv. Viz
Mlčoch,Starověda75
ap\l1\lf|HIlpMTř-. jest název od V. století v řecké

cirkvi představeného přednějštho kláštera nebo
více klášterů sdružených (na roti igumenovi, jenž
znamená představeného menši obce klášterní). Tak
již na koncilu eíesském r. 431 a na synodě ktplské
s a-y se setkáváme. Odznaky jeho 'sou
mitra, berla a náprsní kříž. Ve středověku n zev
těž jiných cír. hodnostářů. Srvn. Aram, Realencykl.
der christl. ltert. [, 88; Heimóudzcr. Orden und

Kongregat 1,38;

Lámmer,

.

; Fcrrarir,

Prompta bibl. can. v. archimandrita.
Ville
Archinto Filip, 11.v Miláně 1500 stud. nejprve
práva a dosáhl ve 20. roce doktorátu na \\nlver
sítě padovské, vynikl jako právník a řečník byl
od rodného města svého oslán v důležité z leži
tostí 1527 k císaři Karlu ,kteréžto posláni s ta
kovým zdarem vykonal, že císař sám přijal jej do
služeb sv 'cha r. 1535 v praavil jej s poselstvím
avloavilll. Pape se svo ením císařovým
jmenoval jej
vernérem města í,ma biskupem

architektura církevní v. článkybarokní sloh,

gotický sloh, moderní sloh, renaissanční
sol h, románskýs

architelela, ágznelcoía,v liturg knihách církve
řecké označení začátku a konce příslušného vý
ňatku 7. Písma sv Niliu,
. 11,236— a. „',-<
awmgl'ag:počátek a konec spásy, v církvi řecké
tolik co advent. 5.5.35
arc hitr
trav, čnau'hov, násloupí, v architektuře nej
spodnější, hladký článek tak zvaného kladi (v. t.);

est to kamenný hranolový trámec,l;iřpočíva'ící přímo
na abacich
sloupů;
někdy se
(nazeprtřítrámců
slohuo
n
ském
& korintsk
m) skládá
lp su,
íascia) nad seebou, : nichž střední a nejhořejší
vždy o něco málo nad spodni přečnív
architriclinus, aglngixlwog, jan 23V,
2&(če s. překl.
„správce svatby“), sluha (otrok), jenž pečoval
o upravení a vyzzdo bení hodovní síně (triklínia),
o pořádek, v němž na stůl přinášen byly pokrmy
a nápoje, jež před tím také okoušel. 'ekteři (Light
saluzzským (14 ,předsedou sněmu tridentského, foot) mylně se domnívali, že a-ovi náležela pouze
kd ž ro mor přeložen byl o Bologny, v kte žehnáni při hostině zvláště svatební. A--a lišiti
réžto důstojnosti potvrzen ybyl také papežem lu dlužno od náčelníka hodovniků (rnagirste n. rex
convivií, ov/lnoatágxqc),jejž sl hodovmci ze středu
liem do
lll, Benátek.
jenž jej gooavel
volal1.V
také
jakožtojejlegáta
a la svého
tere
jmenoval
1556 arci
volili, jenž pronášel přípitky a staral se
biskupem milánským ale A. z.
58, " e než
nové důstojenství nastoupiti mohl. Byl přítelem sv. 332_8zábavu; o takovém „správci hodů“ mluvi Sirach
lgnáce, jejž ve snahách jeho podporoval. b).:
archlistinyv království
echách Čaeského
na Moravě.
Důležité
hde et sacramentis libri 2“ (Krarkov 1545.1ngol státní
od pradávna
byly
chovány v jedné ka 11 při chrámě svatovítskcm,
stadtt1546, Tur 5131,1544„0ratiode nova christiani od r. 1420 na hradě arlšíejně, odkudž, kd ž tento
mencl.pace ll;)cmabilta“
orbis
(
). Sr.vn Hurter, No hr d 1625 dán byl v zápisnou držbu anu avkovl
íčan, převezen byl zase do chr mu svatovít
arcairchitlapa, v řeckécírlkvgl0
tolik co archipresbyter,z ského atam chov nyv ienuttě komoře vedle kaple
sv Václava. Odtud mnohé listiny vzaty do vor

kAlrchippus
šmalzmnoc)sv,
sv. Pavel
v listě
e.Kol
na': Held'jejž
služby,
kterouž
jsi

přijal v Pánu,a abys jl plniL“ jaká to služba byla, ního iarchivu veeVídni a nahrazeny správnými ko
piem v..Rbývalém
1838umístěn
tentoha.svatováclav
ský
domě byl
zemských
desk , ažr 1882
stal se částí zemského archivu království Českého.

nclztc
jistotou" tříci.vSnadz
místoa Epaíry
(v.
t..) s když
ímé scastával
zdržoval,
v ne

přitomnosti
jeho
církev 2kolosskou
spravoval
Suši/,
Llstysv
.,23Pavla
3) Na počátku
listu(srv.n
k Fi
lemonovi vzkazuje svatý Pavelp pozdraveni také
„A--ovi, spolubojovníku (ava'roana'anlg)našeemu“ .Ně
kteří se domnívají, že A. náležel k rodině Filemo
nové (srvn. Surf,! l. .4..03) Mart. Rom. 20. břez
.,ln Asia natalis sancti Archippl, commllitonis beatl
Pauli apostoli, cuius \pse \n epistola ad Phile
n\onem et a Colossenses mem\\nít“ V církvi

Archiv zemský

vzn
nkl po usnesení zemského

sněmu 29. července 1862 z bývalého archivu stavů
českých a rozmnožen hojnými opis listin z jiných
archivů, zvl. vatikánského. Podobně vznikly zem
ské archívy v Brně a pavě. Nejvyšší uřadové

zemští
i královská
hotjné
deposityjakož
listinné,
z nichžkomora
po časečeská
vzniklměli
míst
0

držit elský

rchiv v Praze. Důležitýarchiv má

i c. k místodržitelství v Brně, bohaté poklaady
listinné z XV. a XVI. století, roadějiny české dů
ležité, chová státní archiv ve\Fatís avi. Hojné ra

řeckré
19.ún. a 22.1istop
(Ní/lei,
333)
chipovjan,
rus. spi.s
bh 0Kal."l,
sl..,sp 107.
„Cer
božija vpeojaistorii i učenii“ (Nowčerkask 1,18707,
meny iv
prokapitoly
starší dějiny
církevní v echách
ává
svatovítskév
Praze,povedle
I, 1883.

archíphylax, \rchní strážce, název představe něhož vznikl r. 1561 archiv arcibiskupský
ného karmei
vPraze. Vzácnévěcí chovátéž archiv kapi

archipresbuer v. arcikn

toly vyšehradské.
Arcibiskupstvíolomoucké
má svůj archiv v Kroměříži, vedle něhož ka

Archirota Alexander 1O.1Olivet., Dfil.c1492, z. ve pitulní archiv v Olomou
uci Povšimnutí hodné jsou
vysokkmé lughi
stáří della
120 let
orsi 1sorga
díversi
S. IScrlittura“(DFloren.
51), archivy našich klášterů ve středověku založených,
„Raccolta dei tatti dei re, de quaii si fa menzione na př. na Strahově, u křižovníků, u rytířů maltéz

archlv farní — archiv vatikánský
ských u au stinianů u sv. Tomáše, u dominikánů
.jiljí,v cplé, Oseku, ve Vyšším Brodě a Brou
mo
ově, na Moravěz vláště v Rajhradě. Nejstarší
rukopisy
archivů
zrušených
klášterů
chováuniver
dvorní
archív
ve zVídni,
mnohé
i knihovna
pražské
sity. Hojně bohatství listinné obsahují mnohé ar
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také skříně otevřené regály). K uschování zvlášt
důležitých
listin a do
umentů
doporučuj?
sepose
užití ohnivzdorných
skříni,
ve kterých
u ládaji
též jiné drahocenné věcí chrámové, jako: kalichy,

lmonstrancea
p. příhrady.
kři'iiě archivní
musí nutno
býti rozdě
leny v ježinothvé
Při tom
dbátí
chivy šlecht tické, ježto byly na onen čas přední
toho,
aby tyto
příhrady
byly s dostatek
prostorné.
totiž dosti
hluboké
a široké;
tedya spoň
takv
páni zemští v korrespodencl s králi, knížaty i s v
abymo
do [nich listiny
půlarchového
po
kými hod nostářl církevními. Archiv třeboňs ný liké,
liodlné
ložent,
aniž by formátu
musíly býti
obsahuje listiny Rožmberků,
vamberků, lšřgen
berkůiSchwarzenberků,
archivvjindřichově
radci
jednak překládání papíru vůbec
má ojnou pozůstalost lístlnnou pánů z Hradce, gřekládány.hřestlťhv
Slavatů lČernínů, tol kéž jsou bohaté archivy kodlívo protože tím brzy se trhá, a pak právě*
vnečitelným
ohybu usazuje
se grach,
jenž písmo
porušuje
ěíiii Tak
svazování
jednotlivých
aktů
roudnické
náchodský,
cěčínský,v Lobkoviců
Hořín ve fascikule stává se pak zbytečným, a to zajisté
ských
v razc,
Ditrichšieinský
Mikulově. Měst

ské
archivř
z pravid
a neobsahujípřílišnéhobo
do papíru
zává.s lzhodolu,
většímunebot
ještě motouz
ochráněníse listin
mohlavře
by
hatství
rukop sného,
ježto
za války třicetileté, ještě jestá
více však neroz umem městs ých magistrátůood roku všechna akta jednotlivé příhrady vloženna býti do
1788 mnoho bylo zmařeno. estnou výjimku v tom lepenkový,ch na hřbetě spojených desk. — lll. :po
činí archiv města Praahy, na venkověpak jsou a'dadnl multiau dle 06:0lm. Veškeera akta a veškerý
bohaté archívy v Kutné Hoře, Chebě, Budějovicích, knihy farního archivu musi ukládány býti v tako
Litoměřicích, Lounech, Mostě, Kolíně a j. Hojné vém pořádku, aby farář, zvláště při nastoupení
nové fary, v brzkus se mohl orientovatí v obsahu
poklady rgkopisné chová archiv musea krá archivu a aby každý akt snadno mohl nalézti. Li
lovství
eské ho
Praze. Veškerýč
hojným zdrojem
pro vcírkevní
dějínyě tytoé
é.a-y jsou stiny musí býti roztříděny dle věcného obsahu a
archiv farní, sbírka všech úředních&kniha liSiin v různé příhrady uloženy, při čemž listiny jednoho
farních („univcrsi libri parochiales et omnia docu oddělení chronologicky maji býti seřazeny. Každá
příhrada budiž opatřena nápisem, který udává
menta
muneris parochialistexercitiiim
quomodo
cunqueadpertinentia“.
Actae tdecreta conc.
rov. obsah je'í. Tento nápis budiž upevněn na hraně
příslušn příhrady. Anebo mohou příhrady zakryty
Prag.!BlBGOtit. Vl., cap. Vlll., str. 225), necha jsou býti volně visící, nahoře Plátnem upevněnou lepen
star
(„archiv“
v
užšim
slova
5mlslu),
anebo
nové
(„re istratura“). l. Umírlani arc mu Farní archiv kovou deskou, na níž muže býti napsán obsah při
ýti umístěn tak, aby byl chráněn před ohněm hrd.y Rd no jest vedle tohoto nápisu umístiti
ijinou pohromou („loco contra íncendii pericula ještě nějaké písmeno dle abeced anebo římskou
aliosque funestos casus provide custodíto“. Cone. číslici Každý akt vloží se do zv áštniho archu, na
prov. Prag. l.c). Podrobnější ustanovení o u t
se Eismeno
čísliceobsah
příhrad
stění archgivu vydalo c. k. místodržitelství v e němž
běžně napiše
čisplo,jako
| datum nebo
a stručný
llstmjř.
chách ve srozuměni s kn. arc. konsistoří výnosem Do každé příhrady vloží se seznam uložených v ní
dne 10. února 1896 (srvvn. Ord. List 1896 č. 5).
lz)ří každém jednání o nových stavbách farních, aktů v chronologickém pořádku; do tohoto se
kaaždý
nověarchívu
vložeeny udiž
akt sestaven
zapsán.
O všechbudiž
listinách
celého
neb ivětších farních přestavbách a přistavbách znamu
budiž pamatováno na vhodnou místnost ro archiv.
Ve větších farách budiž zařízena zvl štní farní cední
seznamosobní
v chronologickém
jakož pečlivě
i abe
a věcný rejsjt pořádkuďa
ík jež nutno
kancelář azvláštní archívní síň. Síň archivní budiž
klenuta, okna její mají se buď železnými aneb dře
kniha
foliového
formátu,
vpro
níž
ánotlivými
doplňovati.
Abecedm
osobní
ažkaždéln
věcn' l_i'Elcjstřik
abecedy,
z nichž
ábýti jest
vy
věnými, ale plechem pobitými okenicemí opatřiti; písmeny
rovněž i dve edo této sme vedoucí buďtež
žže hrazen jeden nebo dva listy, budiž nanpříslušném
lezné a kamennou pažbou opatřené, mohou býti též místě zapisován každý nově uložený akt so zna
dřevěné, avšak musi pak so
stran plechem čením príhrady a čísla listiny. Co se týče počtu
býti pobíty, rovněž tak i jejich pažení. Musí býti jednotlivých archívních skupin, řídí se počet ten
ostaráno onáležitou ventilaci archivní síně; tam, dle rozsahu farní agendy. jest však radno nezřizo

skupin
příliš[. mnoho.
asi ll.
těchto
de archiv
v přízemí není
se nalézá,
ním vati
dvanáct
skupin:
Budovy Celkem
kostelní stačí
a farní.
zřízen
sklep,a
možriohudíž
,budlž pod
podlaha
da.ce V. Du
archivní místnosti náležitě proti vystupující vlhkosti chody farní. lll. jmění kostelní. lV. Nada
isolována a chránéna. V archívni smi nechť nalé chovvín sprárv.a Vl. Věci manželské. Vll. Věcl ma
zají se dobře konstruovaná kamna, jež se zvenčí
triční.
Vílí. Listx. ijmrtni.
IX.
Změny
náboženství.
bko
Xll.Chudinství.
Pastýřské X.listy.
—
vytájěiěji.
síněpři
řídí
se dle na
místních
pom rů Velikost
a budiž archívní
stannovena
komisi
místě je-li archiv již uspořádán, jest radno ponechali jej
savadním pořádkuaadbátj jen toho, aby nově
konané. Ve farních budovách, které mají zvláštní
archivní síň, může se síň kancelářní zarídití jako
spráik'ne'misto
byly vřazovány
zapisovánlistiny
. — naam
i knihy (matriky,
Ordinari
obyčejný pokoj. V menších íarních budovách může apřibývající
býti kancelář zároveň též archivem Tato kancelář átní list a j. mají rovněž dle obsahu v-edle sebe
musi pak, jak se samo sebou rozumi, míti nahoře
uvedené vlastnosti síně archívnni. — ll.
není do různých příhrad býti p_ostavenš a příslušným
označením
na hřbetě
rvn. 0rd.li:1
ara-idiotu:
1 opatřeny
farní/w archivu. Svrchu uvedený výnos místodrží pražrk!
telský týká se také zařízení farního archivu; zbývá
archiv konsistorni
obsahuje
staršíolirstinyagendy
jen obsažená v něm ustanovení doplníti. K uklá konsistorní,
jichž k běžné
i'iredníp
ebě již neni
dání archivalíí hodí se nejlépe skříně dveřmi a zapotřebí; novější listiny ukládají se veregíst ra
e.(v
zámkem opatřené („armarium' sera miinítum' Connc. uře
archiv vatikánský je ohromná sbírka doku
prov. Pra .
. z tvrdého, nejlépe dubového
dřeva, jich poočet a rozměry řídí se dle velikosti
mentů, zaujímá
bohatý piaineidi
diplomatické
a pra
ráv
bez od pvědy
oru první
místo jako
sklad
archivní síně, po případě dle rozsahu farní agendy. nické,
Spodek i svršek skříni těch buď o atřen za pří vědění historického, jak tvrdi badatelé, kteří tam na
činou provétrávání a zamezení ztucElého vzduchu lezli důkazy nepopiratelně faktů historických dříve
malými otvory. Kukládáni matrik mohou býti užity špatně vykládanych. (Pietro Taddei, L'arcliivista
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Hoepli, Milan 1906) Počátk archivu tohoto spa papežskému. Z jeho dob zachovalo se mnoho dosti
dají do prvních dob cirkve. iž sv. Klement l. zřídil
111.se A.informoval
v regestech
kulá ještě
e l. oinnocenc
Bulhařich.
tedy obsahoval
ještě
7 notářů, aby zapisovali protokoly výslechů mučed ú lně.
níků, sv. Anterus 235 ——36)
'e „recondít in ecclesia“
alespoňstoletí
částečně
mnohými
mezerami
o \'l.—-Vlll.
až doa sdruhé
polovice
Xlll.,
(Duclíesne, Lib. ontit.
, l, 147), svatý Fabian reagesta
(236—50) jmenoval 7 podjálmů, aby přehlíželi dů nebot Řehoř lX. (1227—41) uvádí ve svých listech
kladnost zápisů notářů těchto 1. c. 148. Tak b regesta Urbana ll., Anastasia lV., Hadriana W. a
lexandra lll. Ale nastaly zase boje po ulicích
se dala vysvětliti i legenda, která očátek archivu
íma, protivníci pálili paláce odpůrců, na příklad
vatikánskeho klade do dob sv. Pc ra. jisto je, že
Brancaleone prý r. 1257zničil 140paláců. Nelze tedy
rvní
období bylo
násilně
persekucr
iokleiianovou,
dy přerušeno
mnohé listiny
a knihy
bly církvi vylýkati nedbalost v přechovávání starých
zničeny. Když pronásledování ustalo, shledáv ny listin v tak ohromném množství. — jiným nebez—
zbytky, uchovávány nové listiny a zápisy církve pečím pro listiny bylo, že tenkrát vládcové vozi
již osvobozené, a sv. julius l. (337—52) jmenoval vuli archiv nebo nejdůležitější listiny s sebou, scri
primicería uotariorum, S. Sedis scriníarium a po nia viatoria. lnnocenc lV., chtěje přesvědčiti Be
ručil, aby vše ukládal, co se týkalo Sv. stolice, dřicha 11.o právech církve římské, vzal s sebou
aby střežil s 12 úředníky listiny darů, zápisů, le z archivu k sněmu lyonskému diplomy a prívíleje
císařů, dal je sice opsali a kopie uložíti v opatství
gátů atd. Archiv rostl, neboť sv. Damasus l. (
až 384) stavěl budovu pro archiv u basiliky sv. v Clugny, ale i tyto opisy se většinou ztratily.
Vavřince in Prasino (na místě, kde íractlo Prasina Také různé a dosti četné residence papežů byly
cirku Flaviova měla stá'e), jak to dosvědčuje úplnosti a 'ednolitosti archivu na škodu. Každé
nápis: archivis tateor_ vo vi nova condere tecta; sídlo mívao svůj archiv a mnohé listiny nebo
v archivu tom uchovával dopisy, výnosy a konsti svazky se nevrátily nebo k archivu římskému ne
tuce synodálnl, kterých užíval pro obhájení práv byly přivtěleny. Zvláště mnoho listin a regest 1) to
v Assisi ke konci Xlll. věku (Ehrle v Archiv t. ít,
církve abyly
zachování
; kánony ,sněmuv
synod F K.-G. des M.-A. |, 48, 228—364), kde b 1 „the
tenkrát
uznánytradice
za authentíck
když seashodo
valy s originály archivnimi, in Scriuio sancto. Sv._le saurus noster et S. Romanae Ecclesiae“. d roku
ronym (list 123,
pravi: uum in chartis eccle 1295-1329existuje5inventářů pro starý archiv papež
siasticis iuvarem Damasum, Romanae urbis episco ský v ltalil, pro nový založený anebo převezený do
pum, et Orientis Occidentis ue synodicis consul Avignonu od 1314—1423 “est 10 inventářů. Poklad
tationibus responderem . .. roti Rufinovi píše, že v Assisi byl r. 1320 plen n is archivaliemí, z nichž
listy Anastasia 1. jsou in chartario Romanae eccle mnohé zničen '. Klement V. (1305—14) dal převézti
siae. Bonifác l. (418 psal Ruíinovi z Thessaloníky část archlvu o Avi nonu, jan XXll. 1323 k tomu
odvolávaje se na arc iv, Hilarius (4161—68)na listiny,
Fřibral
bully oriřiná
a re esta
z Assisi katalog
Urbana
V. a Klementa
V., oní čem
se zachoval
(uibus _ecclesíalšticum ravatur scrinium (Mansi, z 1326 (viz Ehrle |. c.). Něk eré věci se dlouho
&. C. Vlli,208Ě ehoř Ve . dal vypsati listiny biskupu v Avignoně nezdržely, ale do íma mnohé se vra
v reg.
Gallipoli
(361
9,
100),
dle
jaua
Diacona
(Vita
S.
cely
pomalu
a
neúplné.
Po
prvé
vrácena
část
1441
M. 2, ) dělati kopie listů (regerere, odtud
regesta) do knih „libri charticií“, čímž s listinami na rozkaz Eugena IV., 1566 došla druhá zásilka,
jinými utvořena pleuitudo venerandi scrinii palatii
kdyl, Pius
dostal se158
svazkůažpapežských
500 V.
svazků
vrátilo
za Pia Vl.listův
— a
lateranensis. Regesta byla psána dle jana Diacona bu
(4, 7) dle roku 8 měsíce vlád papeže. V archivu ulo návratu papežů z Avignonu počal zkvétati archiv
žena sbírka zápisův o almu nách (praegrande char vatikánský přiváženými archivaliemí, které se spo
taceum volumen (jan Diac. 2, 30), zápisy o rávech jily s dřívějšími. Sixtus V. dal postaviti 1471 ve
udělených biskupům (sv. Řehoř V. ep. 3, 53 loanni Vatikáně místnosti pro knihovnu vatikánskou a pa

latinskou;
nebylliere.
ještě Listiny
uspořádán
ve skříních;
episcopo,
13, 6 Bruntitšldaereálnae).
Kardinál
měl archiv
vicecance
důležitější
kázal
dedít
excerpoval
za ehoře ll. registrum
GreDeus
orii dozor
agni, Honorii l, Gregorii ll, Zacliariae atd-. ( oll. Sixtus lV. uschovati v hradu sv. anděla, kam an
canonum 1.3. cp. 149.) V arch. byly knihy pachtovni XXXlll. r. 1413 dal knihy kamerální. Na rozkaz
(Deusdedít: „item in quodam tomo carticio in car Sixta lV. pořídil protonotář Fíeschi opisy těch li
tulario iuxta Palatium legitur Papam Benedictum stin ve třech tolíantech, a v r. 1485 lnnocenc \'lil.
oručil řidati na konci lll. svazku seznam bull
locasse . . .“, knihy pozemkové o patrimouiu sv. Petra
víkariátův apoštolských a lntendací až do Eu ena lV.
(Greg.len,
Mg. nebot
ep. 14,listiny
4 Feliciio subdiacono).
Archivbly
byl Platina, jsa kustodem za papeže Sixta V., se
rozd
primátu uloženy
v konfessi sv. Petra jakožto na místě jistějšim,
inventář archívalií
revisi titulem
doplnil oqisy
také instruuteutum donationis (iladrian ]. ep. ad psal
ve toliantech
Fieschilío a apoopatřil
„ Jri
Carolum Magnum 777). Byl to jistě imposantnípo vile ia Pontificum et lmperatorum ad dígnítaiem
hled na tuto řadu svazků v archivu, nebo i v bi
. . E. spectantia“. Platina byl také kustodem
bliothece, jak se nazýval také archív, svědčící archívu ve hradě sv. anděla, pozdčji dominikán
o správnosti 'ednání a o působení svaté cirkve. “U . Zanobi Acciaioli dal tam na rozkaz Lva X. 1518
Prvním znám m archivářem byl před svou volbou až 1519uložiti dalši diplomy, uspořádal vše v různo
barevných pytlich (listin římských císařů ve dvou
papež
Řehoř
(715—31).do Archiv
nebo alespoň
ást jeho
byla 11.řeložena
turris chartularía
na pytlích barvy zelené, eské, rakouské, uherské
místě chrámu oviše Statora u oblouku Titova, v tmavohnědých), jiné listiny byly také v kufrech
kde několik pa ežů sídlelo. Bohužel přišla na a. železem poliitých, a o všem pořízen inventčř (vydal
pohroma. zvlá tě když kard. Anastasius p0plenil Montíaucon, Bíblioth. biblioth. 202). Než v knihovně
archiv lateránský a uzmul listy synodálnl, začež vatikánské zbylo dosti svazků, zvl. registra, také
byl potrestán v synodě římské 868 lladrianem ll. některé knihy kamerální, pokud nezůstaly v Avig
jiná a snad ještě větší stihla škoda a. za vpádu noně, knihy od Martina V. 1417 do julia 11.15031)ny
v archlvu kamery apoštolské (katalo těchto z r.
Roberta
Guiscarda
přes toOtty
mnohé
zbytky
se
zachovaly,
jako 1084.
listina Než
darovací
]. janu
X1. 1516). jiné“ listiny, které by byly rovn ž patřily do
r. 962, ač ve století DC.a . sami papežové ničili archivu, zustal v kollegiu sekretářů, jiné v kan
listiny svých předcllůdcův, a nad to papyr sicilský, cellarii, jiné v garderohě paláce apoštolského s do
jehož se užívalo do X1. století, b 1 méně trvalý. kumenty o 2 Slcillich a důležitějšími věcmi státního
Za lunocence Ill. opět povstala lep í doba archivu sekretariátu, jiné u příbuzných papežů a dědiců
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těchto rodin, z nichž papeži zvoleni. jistě veliká
pohroma
i to14.
sblrk
za hroznýchgodnl
ple
nění Římastihla
od 6.0
kv tna
1527,
včstne'ho sacco di Roma, od sebraného žoldnéřstva

ních uložen. Dom Rainaldi, dříve kustos knihovny
a později
archivista,
počal
indexy,
1610radil
do
končil
S ivio
de Paoiis.
Kard.
josef které
Garampi
Klementovi XIV., aby prefektem obou archívů byl
jeden prelát, jímž se stal Marino Zampinina po
mocniky Callisto Marini a Gaetano Marini; tento
byl uznán prefektem za řimské republiky a dal oba
archivy složití ve Vatikáně, než se ho Francouzové
zmocnili. Císař Napoleoni. poručilvšechn archivy
římské v lednu 1810 převezli do Pařlže, de byly
uložen v paláci knížete Rohana Soublse, kde se
naiéza y ostatni archivy císařské. Z 15. srpna 1811
.'zach0\ala
se Systematická tabella, z níž Svukůncbo
vyjimáme
archivy řims

zI4.000
velikéítaačásti
protiesltantskěho
nměeckých,
l., 6000š
l.,) kteréž(20.000
užilo rukopisů
ze
sbírek Pia Il. a Sixta“V11za stelívo prookon sto
jící v chrámě sv. Petra. — Rozdělení archivalií na
různých místech za podobnych nebo | menších
hpo
hrom bylo naauškod listin, aproto iuslV., o rý
právník a historik, chtěl ve Vattkáně vystavěti archív
„eorum omnium, quae ad Sedem A ostoiicam quo
quomodq pertincnt“, a r. 1565poručíFkardinálu Mar
cantiníovi Amuliovi, aby sbíral všechny knihy a li
stiny, aťve Vatikáně nebo ve hradě sv. anděla, v gar Kategorie
derob ě, v celém státě .papežském, a kd by bylo

možno, v celém světě, nebo aby hleděl aspyoň

v opisech přišly
je opatřiti;
ro do
arc iv
originály
tenkrgtte
ímapapežský.
z bvvalýchMnohé
resi
denci papežských a z měst Rimini Bologny, Assisi,

Perugie Anagni, Viterbaa d. K
po vyd ní breve z 28. září azemřel

rascikum

ACartes
............
B Suppiíques, Brefs, Bulles ecc. .

........

C Possessions et Retentions de la

E
d' Legtations
Eta .....
D Secretaireríe
Nonciatures et

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

. . .

800
4.202

20.596

1.323
7.737

14.056

dal je provésti od Maria [.azzaríniho Za dvě léta F G H Daierlie, Chancelieartie, Peníten
poručil sepsati důkladný inventář viech knih, listin,
[Conggrelation du Concile de Trente
3.658
diplomů
uložených
v archivech
rimských
a avig
nonských,atd.
státních
a soukromých,
ocK
aria Grassího,
K Con
Congrrégation
gation de
opiagandc
3.963
L
de laS. Pro
flce d
biskupa v Montefiascone, a Ant. Caníaaianiho. Vs
znamu mělo býti udnán,o kdeea u koho se listiny
M Conngrégationdes Eveques et des
nalézají, měly-l-i zůstati majetkem bisku ství, klá
cguhers et dcs immunitcs .
18.972
N Congrěgatíon des Rites-Céré
štc
crů,d měst
ticů. Z Avignonu
se bull
st archi
vaiií
stala a ŽICCh
ima,aato
illnohé svazky
a re
esta ehoř Xill. dal hledati i vLiege u sekretáře
0 Arch ves administratives.
7.301
adriaana Vl., Theodoricha Etia. Sixtus V. konečně
P Archvcs ludicia
aircs ......
5.892
postavil velíkoc budovu pro knihovnu, s níž spojen
R lnvennraíres et Repertoires . . .
2.153
byl archiv, v němž pod dozorem archivářovým měly
celkem .
102.435
se přechovávatí listiny, diplomy \ladařů, konkordátty,
regesta papežů, do isy nunciatur, vše cos etýěe Piu V". se podařilo vymoci dekret královský ze
komory apoštolské, egací, městské správy veestátě dne 19. dubna 1814, kterým postoupeny archiv
papeži O převezení, v r. 1815v prosinci ukončen,
dgpežském,
akta konc.
tridentského
atd.—
av 1
se postarali Gaetano a josef Marini, jako komisa
r 1611 oddělití
archiv
od knihovny
vatikánské,
přidav do něho tajně listin Sv. stolice, a dal sem
řové papežšti.
svazky
hle—
přenésti z knihovny vatík nské a archivu kamer datia
kupovati Bohužel
u kupců musili mnohé
'ů, což
se uině
íl'ltčžistrabull
od 7.archivu
lnnocence hradu
iii. 1198
do Sixta aV.z 1gar
terě svazky
andělského
deroby; do hradíuuloženy archivaiie r. 1320od Assi
ských uloupeně. Místnosti byly 3 větší a 25 menších.
PaveiV. ustanovil, že archivistou má býti i kustos
knihovny. Urban Vl.ii oddělil prefekturu archivu
od knihovny, ač pod jedním kardinálem bibliothe
káře
R. 1256 zřídil archiv pro konklave, spojil
v arcmhivuvatikánském bull napsané per viam se
cretam, jež byly u sekret řů- apošt. od Sixta N.
do Pia V.., pak knihy, registry a koncepty brev od
Alexandra V1. do 1567 ze sekretarie brev a několik

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

6.696

ns ...........

5.086

přece _nepodařilo
(Marini,m
aMemorie
archiví
della S. Sede,
atic. istoriche
1825)(Svnz cíli
rocesu
došlyd teprve
roku
1
ařiže.) Galilea
Archivy(_iaiileim
se dostal
dlouhé
chodby
mnohokráte řepažené pod knihovnou,v řízemi
n zahrad vatikkánských, a v prvnim poschod dvorů
Cortíle dei Belvedere a della Pígna, v místnostech
suchých a bezpečných proti ohni, kde se nalézají

dosud. Papežové
pozornost
těmto
drahocenným
sbirvěnovalianáležitou
lze poznati
ze zákonů
a nařízení od papežů“Iv daaných. Ač archív vatikán

ský byl nepřistupen, prece vněm pracovali mnozi.

svvazlků 1_)za
pAví
Alexander
Vll.a zprávy
ustanovil,těchto,
aby ]menuáBČOre
mnohýchojen: Pertz
ežsfýmnu.nunciůnl
zaslané

rohlědl 23 registra
lackýAbhan.cid1
46 reglsarů,
regest (Diesal
ital.1800,
Reise 1837.
kardinálů pležgátůa biskupů,vvládců a soukromníků opsal 4500 regesty,o
b ly v opisech z nunciatur zaslán do archivu vati bóhm. Ges. der Wíss. 5 F. t. 1. Prag 1841), Dudík, viz
kn.ského Timp ředešci,že se neztratilyu dědicůti]. lter Romanum li. Theii, Wien, Manz. 855. Archiv
příbuzných nuncíů. Alexander Vli. zakoupil rovněž

od mnohých
rodin gapežských
(zvl.
kard. Mont
aita
a od rodin
arberini), co
se od
vztahovalo
na
pontifikát Sixta .aUrbana Vlil. Karchivu připojena
akta konsistorni a díaria cereínonářů, pozdějí opět
vyloučena. —Akta kongregaci řimských uschována
byla dříve v domech sekretářů těchto sborů, až
Alexander Vil. zřídil také archívy pro ně,n apříklad
archiv Sv. Officia, Propa andy, koncilu aida. Archiv
Roty byl za Klementa
. . 1
uism
stěn nad
schody
kvirinálskěm
v několika
skříních.královskými
Piu
i. v aláci
tvořil
archív sacrí
Paiatii
apostolici na Kvirinále, v“němž uloženy byly rodo
emn rodin, 7. nichž zvoleni byli papežové od
Pavlalil., Farnese, počínajíc. Zatím byl také archiv
v hradě andělskem lépe uspořádán, v nových skří

vatikánský stala se přístupně ším,

jeho
01.2 květ 879jmen

kdlyažr
Clprefektem

n bylk d.Hergen

róthee;r ubi. apam ev Xili. otevřel bránnáytohoto
ohromnětho
pokladupod
vědění
r. 1880,
jak hlLva:
sá nápis
v sále pracovním
poprsím
velikého
Xiii. Pont. Max. Historiae studiis consulens tabu
laríi arcana reciusit anno M
x X“, a příčinu
tohoto svého činu vyložil v listě ze dne 18. srpna
ku kard. de |.cuc,a Pitrovi a Hergenrotherovi.
Při audienci 24. úngra 1884 členům společnosti
Goerresovy
nejik'icez pramenů,
proto
vám pravil:
vráme erpejte
archiv covatíkán.ské
se
nebojíme uvetřejnění těchto okuníent.ů“ A M1900

e.4 květnaapri siavnostni audienci ředitelů Insti
tutů historických a dele átů vyjádřil se: „noA

se skutečně radují, via

vás zde shromážděné,

archiv \'ikaríátní — Archiv
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Friedensherg, Quellen u. Forschungen IV., 236). —

moha se přesvědčiti, že vládyodpověděl s lako Oddělení Castello di S. Angelo má 18 skřínní s 200
vým
zájmem
na mé veritatls
poz\ánl. gau
Vycjste
ři lí hledat
pravdu.
Splendore
et cclesia.
— kassettami (capsulae), a skríně dei fasci, označené

Ohromnou řadu ěl z archivu vatikánského v da latinskými ísmeny, obks_a_hujíciinstrumentamiscella
ných nelze tuto uváděti. Nákladem vatikánsk tí
skám vyšly: llergenróther, Re esta Leonis X.
neÉí'no'odrním
XVll.eaXVíll.
uspořádány,
ta é skříň Apořádku,
je ozměněna,
v C jsoujinak
diplomy
a spisy
1513—1515,
celkem
18.070r
benediktinský
vydal
Regesta
Clementis
V.resg.,rrd
volumina,
Specíminna ve fasciklcch islovaných, D aE obsahuje archív
palaeographica: Re est. Rom. Pont. ab lnnnc. lll. vévody urbínského (28. dub. 1631 připojen ka
ad Urbannmu
n.V, ]
tab. fotogr. —Pro Čechv:
Monumenta Vaticana [. díl, Acta Clementís Vl. částesvazku byla přenesena do jíných sbírek, kam
2—1352 Lad. Kllcman Praha 1903; 11. Acta Rxíše patřl. — Další skupinou a- u v. jsou tak zv..
iscellanea
ínstmmentorum,
uhspořádanáv
chrono
logickém
pořádku
v kassettách
d13.00
imo to
lannocentií V1.31352- 1362 an B. Novák, Praha 1900 míscellanea (Guérard praví regoístrorum, ale není
1907;
V. amíta, ACta
Vl.7cs_t
Bnnífacií
laX.
Kamil
Praha rbanis
1903 (13
8—1.396)
oúředni
pojmenování)
15skříních
asrs52000
sv.
11.171skláddá se nyní z těchto částí: 1. Archivio se rúznéh
ho obsahu
mezí vnimi
i rukopisy
králomy
creto, obsahující 74 skříně s bullami, cameraliemi
druhlě. skříni
politícorum
asi
176 svaz. Ve
proX
VII.sou
stol.Varia
— Sbírky
pozdější
abrevy, 16 skříni miscellanei, armario píccolo a Kristiny.
nunziature diverse; 2. archivio Avignonese s re
gistry bull a cameralíeml; 3. archivio dí Dataria jsou: archiv Borghese, zakoupený Lvem Xlll.11;301,
obsahujíci
z doby zKlementKalV111.a
1592—1621,listiny
arch. Albaní
dobyK
XI.Paví
265as V..,
sAngelo,
reglístry8 askříni
supplikami;
4. archivio
s kassettami,
skřínědideiCastel
fasci S.a bíblíotheka Pio (kard. savojsky), zakoupena Bene
instrumenta miscellaa-nea 5. archivio della Secre
XIV.
1753,Spad
dále asbírkv
Ronconí,
Bolognetti-Cenci,
—Í\' Carpegna,
tomu jest připočísti
tería dello Stato a sbírky pozdějí zakoupené.— dlktem

—1.j

unezměnčny

Hlavní skupiny tvoří dokumen kanceláře
epapež
monastiche,
benátská,
ské, kamery a oštolskě, sekretarie státní, hradu ješt1č:Per
Todi, r'řamene
erraciny,
Ravenny,ínstrumenta
rukopisy archivistů
sv. Anděla a p 'růstky. —Lítterae summorum Poon jos. Garampiho, archív Dandini, archiv Caritá ro
tificum z dob před lnnocencíem 111.jsou zacho mana obsahující 60 svazkův o stycích Stol. apošt.
s vyhnanci a obětmi revoluce francouzské, Bandi
vány kuse; 0 tohoto Eapeže počíná řada pra
ra-ví e Avissí, co vydal Sixtus V. na okrasu Říma
m

delná a to v registrec vatikánských od jana Vlll. missaríati delle arme
V.]ll do 1748. lismty
do
celke, 20110bu avignonskou
akrát počítané,
tedySixta7Vů
sva
349 re
Bap.
od Klem.
Vlll. do lgehořeb'v
k biskupům.—
ředstavu
o velikosti
archivu XVL
podává
670 svazků
Falstrů,obsahujících
koncepty
originální.
Registry
teránske ve 2460 svaz.,
pripojene
1892 (do
toho

inventářú, indexů a repertorií a inventář inventářů,
který snad bude dosti brzy vydán tiskem. V čele
rokuubyly vdatarn
Lateránu),
podávají
námcldokumenty
expedované
od Bonifáce
lX. 1389do
LXvaX.lll, sráv a. v je prefekt arr.ch, bylj im kard Frant.
jest to tedy pokračováni avígnonských. V kollekct della olpe (nm dle Gcrarch. catt.1911 neobsaz.);
brev řada úplná očiná od polovice XV. století, dále sotto--arc ívísta Mons. Mariano Ugolini, dva
kustodí, čtyři skriptoří řádni a dva jíní funkcío
řada supplík Odik lementa Vl. do Pia Vll. má 7011 náři. Pracovatí a archivu používati mohou, kdo
azků.určití
— Kol
na,lézá řádně pověřeni podají žádost s udáním předmětu,
nelze
pře'sn
ně;usůna vpř.každé řaídě
dal sev prvním
roce Benedikta Xll. od 20. ledna 133) do 19. ledna 0 kterem chtějí pracovatí. Arch je otevřen od
1336 našel 2489 listin a register vatikanských, avig 1 října do 27. června, minio neděle a svátky za
nonských a hradu sv. Anděla. Hergenrč—therpro první svěcené, čtvrtky, od Vánoc do Nového roku, od
rok Lva X.1513—
analysoval 7411 dokumentů, čtvrtku masopustniho do Popeleční středy, od
počet je ještě větší, hledíme- li k suppplikám. Wírz Květné neděle do úterka velikon. Pří a. v. byla
u\dá'á 27.000 sv. a kassett jako nejpravděpodob zřízena také škola palaeografická, kde vyučuje
nějš —Kamera apoštolská, obsahující admlnístracl Don Angelo Mee,lampo první usotos. Po dvouleté
sv. lSlolice, podává nám v rsegístrech nejen suuché návštěvě a přísně zkoušce uděluje se titul doktora

— Srvn.
Urkundenlehre
l,
889; Gr:
Das Brn/au,
rom. Staatsarchív,
Syáel,
umělecký,
v tomto
číslice, nežsociální.
i mnoho Hledání
zpráv pro
dějepisoddělen
politlckjý, palaeografiew
Hist. Zeítschrift 1876, 141, Gučrard, lntroduction
poněkud
věcí jsoua aux inventaires des arch. 1901, Revue benedictínnc
roztroušenénesnadné,
a seznamponěvadžl
je ne I_lněkterě
Knih introitus
132 -17, Aux archives vaticanes, Klicman L.,
exitus je 380 sv., oblígatíonum l(dlužních úpísů pre
1ZVatikánu, ž'čH, 1 (1893), Kra/lak .,
H, v1.
látů, dluh
jimžůsesdostalo
a solutionum
spla 1900), l): Rom—i,De or igíne, hlstoría, indicibus
cení
v.,60 kprovísel
nimž připočísti
dlužno(odoku
menty roztroušené v reg. avi n., ínstrumenta mís
riníí et Bibliotheccae Apostolicae 1886 Greg. Pal
cellanea, díversa cameralia. a. a. jsou en svazky
mian, manuductío
Ad Vaticani Ron
archatvíí
Romanor. Pontific.
do počátku XV. stol. Svazky od konec leV. stol. se gesta
1.884
gj..rre
archiv vlkarlátní (naaMoravě dekanátni) ob
nalézají nyní v král. státním archivu italském —
Sekretariátu státního listiny jsou velice roztroušeny sahuje listíny týkající se správy vikariátu, jelikoz
po ltalií a 11rodin, ač jsou velice ce nnne pro mo úřad víkariátní (dckanátní) není spojen s určitým
derní historii. jsou v těchto dokumentech s_písy mistem, nýbrž vikářem (děkanem) hývá jmenman
nuncíatur, legací, poselství míru a to 16 nunciatur obyčejně některý z farářů vikariátu, nemá a. v.
říše římsko—něm., bavor., franc., špan., olské, stálého umístěni, nýbrž přenáší se k tomu, jenž
uíožen vvikariátním
místnosti a-u
jest tarn
pověřen, a bývá obyčejné
ortugal, savo
angl.,
lorenc.,
sk Šanovské,
nizozem.benát.
a na neapol.,
Maltě, 5 výcr
legaci, úřadem
Archív bývá oblíbeným nálzvemobčasných věde
v Avignoně,
Ferraře,
i a Urbinu
Dle
v. Sickela ologni.
má na 6000
sv. Rioma
šFhses
zjistil ckých publikací, časopisů (čtvrtletniků a p..) Tako
pro nnncíaturu římsko-něm. říše35nl sv., kolínskou vouto publikací, nyní čtvrtletní, jest„ Archiv fiir
_173,francouzskou

393, španněl 336, švýcar. 279, kathol. Kirchenrecht,“

který mezičasopisy,jež
zaujímá
místo
ti to jsou slouží
a jehožvědě
plnýcírkevně-právní,
titul zni: „Archív
fůr přední
katholisches

sv. obsahuje zprávy nunciův o krocích k uza

vřením
míru v l. 1648.1a\3.l71

sbírky nížat
listů 255,
kardinálů
sv. 1383,biskupů
a praelátů
soukromníků
304, vojínů
79 (viz

Kirchenrecht mít besonderer Rilcksicht auf Deutsch
land, Osterreich--Ungarn u. die Schweiz“. Založil

archivolta — arianismus

631..

& v lnnomosti od r. 1857 jej vydával bývalý pro nabyl značného vzdělání, horlíl proti svatoku e
fessor cirkevn. práv a na univeeristitě mnichovské clviane7držeíivosti duchovenstva; stál od r. 1 56
v čele Patarie (v. t.), byl od arcibisku & Guidona
svob. pánodMoy
de Sons,
1847
zKarel
MníAhrnošt
avypuzen
r. 1851
stolicíjenž
pror. círk.

právo
vhhomomostíbyl
pověřen.
Pět
svazků, eronásledován,
tiaggiore zusmrcen.
Alexander
1066 Papež
(n. 1065)d
e.27 ll.proh1ásll
na u Lago
1857 do
1861, redigoval
bar. Mo
oysprvních
m. Svazkem
mu
učedníka.
ivot jehgx nlaťslal opat
šestým počínajíc vydával jej spolu s prof. Bedř.
Ondřej z Valumbrosy (Migas, 3P.
1437 n.).
Acia kol.
S.:—.
j,unlus
tí,—2.
moute
Vcrmgem,
tehd eima
professorem
v Heidželbergu,v
Mo Srv.
kassinský
1080, dle 29—
rávly
Petra mat
lacona
:)
huči
u Kirchen
(odr
2) až do své smrti
několik spisů básnických, jež se však nezachovaly.
(1. srpna
'e v A-ujeho
horlivě
kprávzdecírkve,
jak
svědčí 1,867)
tomu i poslední
články,
uve
arianlsmus, bludu jenž ve lV. stol. způsobil ve
rejněné o otázce jesu_i
itskě v Bavořích a překlad
pamětn. spisu kurie řim
mskě ze dne 15 listopadu líkou roztržku _v církvi; jméno svě má od svého
..kol 280v Libyí, nabvl
1866 () pronásledováni katolíků v Rusku a Po.lště puvodce Aria. Arius
Do konce r. 1873 vydával pak A B Vering sám, vzdělání v Alexandrii a v Antiochii, kdež byl žá

přizíraje oda zsvazku 24. pilně k sněmu vatikán zvané
kem Lucianovým.
již jako laik
schisma meletianskě
(v.tltiyl
.). zapleteni vtak
edo
skému. rejslřiakz.k
K sv
m1 roku
-27. l874
pořizen
v Mohuči
.hlavni
“Od
vydávala
A. p_rvní
firma Alexandrie byl od bisk. Petra vysvěcená na jáhna

Kirchhelmova za pomocí různých katol kanonistů, ale brzy vyobcován jakožto přívrženec Mcletiův.
až r. 1896 vedení jeho převzal rotesson; university
Přest.)tonavšak
vysvětil
hnástupce
Petrův Achillas
kěnze.
Po jej
Achillovi
následoval
na bi
frýburskě,
nyníDosud
auditorvy
VEosvv.?troty
v Rimě
prelát skupskěm stolci Alexander (v. Alexander
6).
Frant.
Heiner.
10 90 svazků,
jichžoobsa
mjsou církevně--právní pojednání se zřetelem Proti němu vystoupil Arius, obviňuje ho, že drží
kenejnovějším výnosům A ošt. stolice, církevní a se bludu sabellianského, jelikož prý málo rozlišuje
státní výnosy & rozhodnuti, drobná sdělení a lite osoby božské. Arius upadl znenáhla sám v blud,
m'a. — Zmínky zasluhují dále: „Archiv tlí r jenž do jisté míry byl zjemněnou, sublímovanou
formou všech předchozích bludů trinitarských a
KirchenžaesclhBSichteundKirche
SOplS,jen
851—1852 vycházel vnrecht“,
Řezně ča
éčí chrlstologíckých, a stýkal se v některých věcech
.
„Archív ttír das kathol. ir s judaistiekým ebionísmem, gnosticismem a helle
chen- und Schulwesen vorziiglichin den rhei nismcm. Svoje racionalisujicí učení šířil s počátku
nischen Bundesstaalen“ , jenž vycházel ve Franklurtě v soukromých kruzích. Biskup Alexander několi
1810—1815.—„
Archiv flírchrls tlich
unst“, krát ho varoval, a když to nespomohlo, svolal 320
n. 321 synodu do Alexandrie, !( níž dostavilo se
vydávándod
Schwarze,
Kepplcra,..eDetzlave
Stutt na 100biskupů : Egypta a Libye. Na synodě této bl
gartěo
1883.— „Archiv
íiir Literatur
und Kirclriengeschichte des Mittelalters“ , Arius_vyobcován í s přívrženci svými, jichž tehd ž
bylo již hojně. — Arius podal názzory svě ve spisu
vydáváršgšžhrlem a Denltlem v Berlíně a Frýburku andepsaněm Galeíu, jehož zlomky zachovaly se
archívolta (z ítalsk. archívolto_— tvář, vnějšek
u sv. Otec
Athanasía.
Hlavní myšlenky
jeho prapří
učenígsou:
jest jedinou
nezplozenou
inou
oblouku), v architektuře přední část oblouku; někdy Bůh
A

tolík co
ooobl usk

všeho vSéynjest
noírma)
a tudíž
nemá
čnostl tvorem
Otcovy;(zu'oyu,
byl čas,
kdy jeho,
ho nebylo.
hbcle
ov, městys sa 1234
farnost vlkdiec.
brněnské
(vAděk.
klobouckém)
yčesk.:
farní
kostel sv. Rosalie a Sebastianaa ze kXVll. tol.
Původu
svého
nemá zugiodstaty
nýbrž
byl
vůlí
Otcovou
uz ničeho
men jestOtcovy,
pouhým
tvorem.
I'll
Bůh chtěl stvořiti svět, alen mohl toho učiniti bez
archontíkově, gnostická sekta 111..a IV. století
v Palestině & Armenií, nazvaná tak dle nauky své grostředennlctvl
bytostí
jíně.
Za
tou
příčinou
učinil
hned při svém stvoření obdržel evleb
a archoutech (knižatech) sedmera nebes.
rávy nost Otcovu a tvůrčí moc, ano jeví se býti nezmě
nitelným, Bohem, ale jen roto, že od Otce přijat
?, ejich
zachovali
(Adv.Comp.
haer., byl za Syna; v podstatě v ak jest Syn bytostí mě
XLl,bludech
67 699),
TheodoretEpifanius
(Haer. Fab;
nitelnou,
od
Otce úplně různou, důstojenstvím bož
PG. LXXX,lll
361)701.)
a janUčili,
Damascenský
(De nebes;
haere ským obdařen byl od Otce, enž předvrdal, že dobře
sibus,
PG. XClV
že jest osmero
nejvyšším že sídlí matka světla, každé ze sedmi užívati bude svobodně vůte své. —- clikož Arius
nižších má svého vládce (archonta), obklopeného a přívržencl jeho i po vyobcování svem nepřestá
anděly; vládcem sedměho nebe jest Sabaoth, otec
valiNic
šiřití bludy svěábyl Po
svolán
všeobecný
dlouhém
jednání,sněm
při
ďábla, jenž s Evou zplodil Kaina a Abela. Synem do
A ama a Fv
prý pouze Seth, jenž později němž zvláště mladistvý Athanasius dokazoval blud
nost nauky riovy, zavrhl sněm učení Ariovo a
poslán byl nlod
nejAyššího
božstva
v boj
pro
mocnostem
ížšim
zavrhovali
svátosti
a vzkřítl
spolu
jest zplozen
z Boha O,tce
j.. 2 definoval,
podsstaaty že
jehoSyn(yevqůévra
€): 101):tatgóg
,uo
Šeníri.tě
voyerij, Louzčouv ex "]; oůcua; tov .Targóg), že jest
rl, mč. egjthský,
kně7„ stat
v Alexandrii
za Bůh z Boha, Světlo ze Světla, prvavý Bůh z pra
pronásledování
íokleciánova.
Památka
jeho v kopt.
a aethíop. církví 2. srp. Koptická akta uveřejněna vého Boha, zplozený, nikoliv stvořený, stejně pod
s Otcem (ó_llOOÚ0lo;
u_i natgí). Arius a při
\: šly/zmatené díle „Actes des mart. dc I' gL“ l, staty
vržencí jeho Theonas, Sekundus, Eusebius leO—
20Ariadna ('Agía'óvq) sv. mě. v době Hadrianově,
medský odsouzeny
a Theognis kNice'
byli
vypovědění;
Ariovy
s lsekný
Císař
Konsta ntínspisy
Ve
otrokyně jakéhosi Tertílla ve městě Prymnesii ve
Frygíí; jíti
je do
ikožchrámu
v den narozenin
synabyla
piánasvého
ne likys gočátku horlivě perováděl usneseni sněm
chtěla
pohanského,
akrutě zrnu
ho brzy však horlivost jeho ochladla. m
jižu
čena. jejíakta, zachovaná ve znění lat. (Allardl. rníceisk
328 bylo vypověděuým dovoleno se vrátiti. l\a
229—33), řec. a syr. (Cavalieri, „Studi e testi' V1. protl tomu bylí zastánci snesení nícejskěho pro
a V111.1901—1902), jsou sice kompilací

zc lV. až

V stol., ale mají jádro historické. Mart. Rom.
17. září, v církvi řec. ]. září.
Arialdus 1. sv., rodinným jmenem A11catus,já
hen v Miláně, ». v Cuzagu z rodiny šlechti,ckě

následováni. Nejprve Ebyl na synondě v Antiochii
r. 330 tamnni biskug) Eluustatius w. t.) sesaz
a
do
vyhnanství
335) byl i r.Atha
nasius,
jenž sepobsllu. oPotom
mrtí (r.
Alexandrově
328
stal biskupem alexandrijsským, vypověděn do Tre
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Ariaanus (Arrianus)
víru.
měltímbýti
v Kp113
3přijatP do rnrti
církve,
z.
však dArius
en před
náhle
336).
Kon
stantinově nastoupil vládur syn jeho „Korr'ístautiua
jenž byl smýšlení arianskěho. Athanasius směls
sice vrátiti v důstojenství svě (338
brzo na
stala mu i přívržencům jeho pronásíednvánt nová.
Byl nucen prchnoutí, odebral se do Říma, kdež
synodou tam konanou prohlášen b 1 za pravověr
ného,konané
kdežtoodsoudili
ariani ijej
na s ili.
nodA
r.
341
a sesa
Alev Antiochii
synoda ko
naná v Sardice 343 rehabilitov aia Athanasia, tak že

se směl r. 346 vrátili do Alexandrie. Za nedlouho
však Konstantius obnovil nepřátelství svě proti

přívržencům
sněmu
nicejskěho. Ariani konali
synodu
v Sirmiu
a sestavili
rvní sii_r.351
rmij
skou formulí víry, jež měla zatlačili definici nicej
skou Konstantius svolal synody do Arlesu (Are
latu, 353) a do Milána (355) a vynutil si na nich
zavržení snesení nicejskčho. tiuhanasus musilp
třetí opustiti svůj biskupský stolec (356) Podohťlě
i mnozí stejneho smýšlení, ls
apež Liberius,

byli
vypověděni.
Arianismus
dsosáhl
tšího
svčho rozmachu,
i zdálo
se, tou
že dobou
církev nej
ka
tolická zahyne.
k vznikly roztržky mezi
ariany, kteří se rozštěpíii v několik strr.an Někteří,
zvi. Aetius (v. t.) a Eunomíus (v. t), učili, že Syn
jest Otci nepodobcn, různě podstaty od Otcc,a

že z ničeho je stvořennazyvali

se tudíž. „Ano

sv. mč.., dříve místodržící

Rom gAntiuous)
a pronásledovatel
křesťanů,Mart.
v AntRinou
gplě za Diokleciána.
března

v círlžlvi
řecké Kal.
14. prlos. Srvn. Acia S:. Martius [,
750
n., Nil/e:,

Arlarath, Atlara tlhes ('Amaoáůnc).krái appa
docký, pátý toho jmena (162—130), jem
íman
listem doporučili imona Machabe' skéhoŽa národ

židovsk' jakožt spojence svě (
ach. 1512).
Vychov nakloněn
n byvxv Ř"imanům. 42,19),dby1
vždysvého
přá
telsky
Byv
ska

Orotlerna
zbaven,z byl pomocís ímanův a
ala 11. anství
er amského
na trůnproti
dosazen.
Po
smrti Attala i. pomáhal Íe
ímanům
Aristoní
ale
kodí'vb
jenž říše pergamské zmocnití se chtěl,
pa

Ariasbllh.Benedikt, řec. Montanus nebo Hi
spaiensis,
u. 1527 ve Frejenal de la Sierra, ;.

1598 v Seville, muž vynikajici neobyčejnou uče-'
ností, soudností, pílí a zbožnosti; byv vysvěcen na
kněze,
thleolog sněm
biskupatriddseegtšvskěho
Martinaprovázel
Pereza jako
d'Ayala
ský, po
svém návratu řidil k žádosti Filipa li. vyptitámant
verpské
kteroužto práci
zdárně
ona jiohjyggotttš
o:).(v. t.),„Antiquitatum
iudaicarum
li ri 1x1“_(Leiden 1593), „Commentarius

in Xli pro

phetas minores" (Anhcrpy 1571,1582), „Eiucida

moeové" , „Heterusiastě“ , „ xuokntiáni“. jiní, t. zv. tiones in quatuor evanjíelia et in acta apostolo
(t. 15,75)
11575), pDřeklad
tineráře
Benjamina
Tu
deely (t.
ptimo
imperio
sive inl. zJosue
Semiarianl (v. t.) chtěli zprostředkovati mezi sne rum“
commentarius""(Dt.1583), „Elucidationes in omnia
sením nicejským
řisnylmi ariany a učili jakesi
ss.
apostolósaorumscripta
et
in
5.
ijoannis
Apocaly
odobnosti
Syna
k
ici
ěkteří
z
'nich
tvrdili,
že
yn jest i podstatou podoben
i(ó,mmúa'm,-),
psin“ in
(t. librumfudicum(
e varia trepubi
sive commen
kdežto jiní zase při ouštěli podobnost toliko co taria
t1592),ca „Liber
genera

tionis Adam, sive de historia generis humam opcns
do vůle proraziti
a činnosti.
aždá ztěthto
strap magni pars prima i. e. anima" (t. 1593, ostatních
hleděla
se svým
náhledemrozličných
na synodách
kprvé sírmijské íormuli přibyly ještě tři
dvou zamýšlených
části nedokončil), „Commentarii
jiné.a Druhá (zr . 57) jest přísně atianská, třetí inisaiae
prophetae sermones“
„eCommnt-a
51605), „Dictatum
(zr. 358), kterouž podepsal i papež Liberius (v. t.), rius_in 31 priores Davidis psalm. “ ](t.
jest v podstatě orthodoxní, ale vyhýbá se výrazu crihstianum swe aureus de Christi vita ac doctrina

óuooúowc: čtvrtá (z r 59) zase hověla přísným libelllus" (t.1575). Kommentáře A--ovy jsou učení:
e,sné psaněs slohem pěkným a prostým. A. vy
arlanům. Tuto poslední formuli přijala většina z bl a pře
skupů, ač mnozí přivedeni byi
tomu mocí nebo nikal i jako lat. básnik náboženský. Srvn. Hamr,
Nomencl. 111“(1907 215
.
Ar menta
lsrtí.lijen
Liberius
&nemnozí (361)
biskupové
—papež
Po smrti
Konstantiově
dovolilji za
ná Alvar us, u. v Sevilie 1577, vstoupil do Tovar š
stva 1593, b 1 rektorem noviciátu v Montille a
struplce
jehoi sv.
jullan
Apostata
všem
ným ville, kollej v Kordově a Seville, provinciálem
bskupům.
Athanas
siovi, aby
vrátilivypovědě
se do svych
diecesí, chtčje tím způsobem přivoditi v církvi nove
andlaiuzským
špan. assistentem
v Římč,
:p. & posléze
ncomia Sanctissimae
Eucharistiae
zmatky. Když však sv. Athanasius obrátil mnohe _“
et 1Beatísslmae Virginis Mariae ex Sacra Scriptura
semiariany a pohany, pposlal jej julian zase do vy
1615) a j.lan,rvnšpan.
Sommerwgel
hnanství (352).N
ceLjeho. orthodoxněsmýšle de romp_ta“(Sevilla
.del
astillo
moralista
jící
jej a-u.
zp t Athanasius
Za to všakbyl
císař
Va v XVi. stol., xp. „i)octrinai de Confessores en
ensjovian,řipovola1s
byip
ržencem
po páté
vypověděn, směl se však za krátko vrátiti (366) a
zůstal až do smrti své (373)v pokojném držení casos de restituclon“l (Alcala 1552). Srtvn. Huf/er,
4.1FratnišekS.j.,
1533v
viiIe,vsltoupil 156
do Tovaryšstva,
sveho důstojenstvi Po smrti císaře Valense 1378) Nomencl.11510906
nastal ůpadek a-u v římské říši, jelikož světská byl 4 léta prof. morálky v Tri uleros, potom rekto
moc nepodporovala ho tou měrou 'ako dříve, a rem t. av a,dixu vynikal pěší10 studující mládež,
jelikož vždy vice znamenitých mužu vystupovalo
na obranu učení pravověrného. Smrtelnou ránu .rp. řadu cenných asketických s isů, jež sv. Fran
Sal vrce
doporučoval:
itmítacion
v římské říši zasadili a-u sněm ktp lský 381 a tišek
N. Se'uora“
(Valencie
1588, někeIilara
tv.yd adode
císař Theodosius (v. t.);u Gotů, Vandalíi a inn různých azyků přel.), „Libro dekla lmlt. de Christo
gobardů udržel se však a. až do století Vii., kdy N. S.“ ( evilla 1591, lat. pod titulem „Thesaurus
inexhaustus bonorum, quae in Christo habemus“,
vymizel
ůplně. bami-our,
Srvn. Krytý/„Zah,
Všeob.
je
pis
Cír dči.0
becné,círk
196dě
n..
Mnichov1592),
1652),z.„Aprovelcliiamento
espiritual"(Va1
v Sev
urler, No
Mó/zler, Athanasius und die Kirche s. Zeit2 844, ladolid
Newman, The arians of the fourth centuryl 1876,
mencl.., 2171,5
6s,:p.
14. „Lexicon ecclesiasticum
us Ximen latino
Gum/kin, Studies of arianism
Praed.
:.
Ar,iano (Arianum_,Arianensis dioec.), biskupství hispanícuml5ex sacris bibliis,conci1iis, pontificum
vltalii, vcírk. provincií beneventskě; prvá zmínka et theologorum (iecretis etc. concinnatum, servata
o něm děje se na sklonku X. století; prvý znám
mý
ublque
vera etšmologlae,
tus
ratione"
( ala ank orthographiae
1572, Barcelonaet accen
1618).
biskup popula
byl Menardus kol. fa070—
. Daat
statia Srvn. Huf/zr, Nomencl 1113(1907),216.
stická:
JOkoste
lů, kapli
6.d
oratorií, 125 kncěží
světských, 3 řeholní, 32 řeholnic, Vaideras Frant. ,špan.p vn'k v XVi.stol.,
22 bratrstev.
„De belli iustitia et iniustitpia“ (Řím 1533), „Repe
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titio ad cap. Si quis suadente XVii q. i.“ (t. 1557).
váidi ji z recitativu na pole melodické. KIsovrcholu
St vn. flurler, Nomenc 1131,(1906)13
přivádíAiess andro Scarlatti (165047%)
Ariassus, někd. biskulpství v Pamfyiíí v Malé
opeeře „Teodora“ b11693,že odstiňuje a prohlubuje
Gum-, Series
(a bpříležitost
a). Díl iBoskytoval
svojí koliora
zAsii;
let 381—458;
nyní(str.
bisk 450) uvádí řadu biskupů jeji
tuuroudíly
pěvci
u ázati technickou
vyspě
Aribaudis de, Ant. 0. Min., biskup aetský od lost hlasovou (bel canto), díl 11. byl bohatší na
1341, z. 1344, učený theolog; byiv vysl n s arcib. harmonické a kontrapunktické kombinace a odrážel
se klidem a oduševnělým přednesem od dílu i.;
anemPisánskýmkekráli
arménskému.y.$rvnHamr, ídl 111.o akovai koloraturní melodii zl. části, avšak
..omenci
118(1906),5
Aribert (Hcrib)ert, arcib. milánský od 1018, ještě s v tšími umělůstkami zpěvními. Orchestrální

dohra „rilorn eli“ zakončilacelou skladbu. V této

z.
1045, poc
ocházel
zdaryt.ii.,rodu
lombardskélho,
přívržencem
Konrád
korunoval
jeji 026 byl
na formě, v níž kontrastuje střední věta od krajních

krále lombardskeho,
jej 1027muk je
eho ko
runovaci
na císaře v páovázei
ímé & přispěl
1034
po

moci válečnou k dobytí Burgundska. Obdařen jsa
za to od Konráda rozsáhlou pravomocí, vládl
téměř neobmezeně v Horní itaiíi. Ale jeho snaha
zříditi v Miláně neodvisiý patriarchát, jakožirůzná
bezpráví, jež zavdaia podnnět ke stížnostem nižší

nazývá
a. da
čoili
a. velikáprvého
a udržela
a v nížsetřetí
část ajest
opakováním
dilu,
se až do XIX. štola a zatlačila svojí krásou a líbi
vostí v opeře dosavadní chorické a dramatické

živly
florencské.
nepred86Aši
mistři školy
i novoitalské
školy, ji
jakopěstovali
Rossini (1792—
Bellini (11180—835), Domzettí (17971848) a jiní.
<
době a. bývala přeplňována koloraturními vý
střelky a stala se a-l d
av ura, v níž byly
h|a\vní věci bezmyšlenkovitě kudrlinky a pasáže.
Skiadateiům bylo se smlouvati předem s repro
duktivními umělci a bylo jim skiádati koioratury,
které
odpovídaly
hlasové pěvecká
technice při
jeedno
přijal jej 11040v
ingoistadtě
zase
na
milost.
skup frisinský, v. Arbeo. — 2. tlivýchnejlépe
zpěváků.
ato akrobacie
a- i
acrcibiskup mlohučský 1021—31, syn bavorského vedla k manýře a tím i k úpadku a. Zvláštním
iaickraběte Ariba, mu7. nezištný, neúhonný a vzdě druhema byla a. achiesa, a. kostelní, vníž
laný, zasazoval se s velikou vytrvalostí o nápravu na trojdílnou formu amelodickou byl zpíván nábo
rozličných nešvarů v církevním životě (na synodě
text. A a. orchestíu
se zvaiy i(jan
vícehlasé
náb.a
text s průvodem
R.A |_lveěty
e, -. na
1673
seiigenstadtské předložil XX kapitol týka icích se žensky
kázně církevní, Mami, .
,Mzgne, L CXL,
synjl. _liříAhie,
Brie g.el)
A. zavilniia
úpadeka
v církev
hudbě uvedlag
do kostela
orchestr
1051—1062) pečoval o ikoistv,i jakož i o znovu jeho
zbudováni dómu zničeného požá rme
1009. Zaa theatrálni lsloh. Bííhlcr, Dreier, Schiedermayer, Dia
sadíl se 1024 o zvolení (onráda 11.,od něhož ob bclli aj svým ariosnim slohem a necirkevním prů
držel hodnost arcikancieře také pro italii, 1027 vodeml orchestrálním zabili slavnou dobu pěstění
zúčastnil se sněmu lateranského; s. 1031 v Comu klasslcké polyfonie v kostelích. Necirkevnost ko
vracee se z íma. — 3. Sch lasticus OSB, žil stelního slohu stol. XViil. a xtx. šla tak daleko,
v klá teře sv. bmmerama v ezně. později jako že se vybíraly z oper i triviální a. a v kostele se
zpívaly s náboženským textem, mnohdy i zkomo
ředitel
Školy
ve Frísinkách
za bisku
a Eiienharda
eformni hnutí ledí cirk evní hudbu opět
2-—7,8
..rp kommentář
ke spisu
Gui ona
z Arezza, ienným.
otišt. u Garčar/a ,
prřívésti na pole liturrgíe a posvátnosti. Reformní
Aridaj, Aridaí, hbr 'Arídaj, devátý syn Ama snahy světsk' ch skiadatelův hledí a- i zbaviti ne
nův (Esth.9.
uměleckýchp ívěsků a podřídili ji obsahu texto
Aridatha, ltór. 'Arídáthá, šestý syn Annanův vému. Glu ck prohlubuje zvláště druhou část a.,
(Esth. 93).
poněvadž jí přikládá dramatickou důležitost od
rvni
Arie l/ór. Há'arjéh, LXX, 'Agía, úředník při dvoře straňuje ritorneil a výstřelky koloraturní.
šlechty,
s Konr.ádem
Na říšském
sněmu v vedlyi
Pav kr roztržce
1037 odepřel
podrobiti
se roz
sudku Konrádlovu. Byl jat, ale prchl a bránil se
za pomoci měšťanstva v Miláně proii Konrádovi
djeim přívržencům až do jeho smrti; Jindřich iil.

israel.
zabít
4Kr lkrále
155)Fakeje,
srvn. či.
Ar spolu
01). s ním a Argcbe m
41arie (ital. arla, franc. air) jest jednohlasý solový
_zpěvvětšího rozsahu
růvodem orchestrálním a
est
dítkem
hudebni škoy
nea eelhove
olské. e,n
Vyskytuje&
uď jako
samostatná
foríyna(
Ach se
iido; ozart, Donne vaghe, již vydal E. Bezecný),
nebo jako část opery, oratoria a kantáty. Liší se
od baliady reflexí a iyrismem; ballada vy ravujíc
děj jest rázu epického. Od formy písí'íov liší se
většími rozměry a orchestrálním průvodem,
i moderní píseň (Strrauss) má orchestrální prův.od

Tomáš Baltasar janovka, varhaník v Týně, ve svém
hudebnim
slovní(Praha
u „Cllavís
artis
muslcae“
701) ad
dí, thesaurum
že a. jest magnae
„aliíqua
egggregia et suaviter procedens melodia seu canendi
aut ludcndi stylus, quam aliquis pro se solo canerc
aut ludere potestf' Definice janovkova jest zalo
žena na širsím vyznamu a, již se roozuměia me

část se neopakuje Novoromantikové

konečně

Ivyučují a-i z 0 e
ko část hudebního dra
matu byla svoji rozvleklostí, předehramí a dohram
mi

na úkor dramatickéh
ho příležitostk
spádu a rychlého
rozvoje
dějového,
dávajíc jen
lyrickým
pro
jevům citů. Proto byla zavržená, ač jiní v ní vidí
vyvrcholení „bel canta“ a nejpříměřenější formu
pro ilčení duševních náiaL
. seár.ve'Ar'éií,
XX. 'Anu'j).,
sedmýs262)
rsyrr:
Gadův,
praotec
čeledi
Arielitských
týž
nazývá
Vulg. Gen.46m
reí0.i\ium2h
'Ari' él,
LXX 1191711181931"
těch, Mr.
jež 'ari'élzlev
Esdráš hpo
sial
k Eddovi
(Esdr.
".): —

Boží, ve smyslu „rek“8, „hrdil;na“ 2 Král. 23'o Vulg.

má: B„anaias percussit duos ieones Moab"; na
místě paralleinim 1 Par. 112': „duos ariel M_oab“;
dle Knabenbaura týž význam má slovo to i v is.
337, kdežžpřeekzládá „en heroes eorum ioris voci

ulg.ón'Ari'ělls.
má: „ecce videntes
cia
mabunt ísr)
29l oetický
lodie, která se zpívala nebo i hrála za orche feíantur“fo(kdežto
stráiniho průvodu. 'iomuto širšímu významuod
i na tomto mist „ohniště
vyklá
poví
ria francese, orchestrální to skladba název
dají „llerusaležma;
ev Boží , někteří
jiní pravděpodobněji
slohu homofonního s melodií ušlechtilého rázu ve (oltář) Boží“ , čemuž nasvědčuje 15.319: „Hospoindm
svrchním hlase. A.jako monodick' zpěv objevue ehož oheň jest na Sionu a pec jeho v erusaiemě“.
se především v opere. Claudio A ontevcrdí (l řinl míní že je to narážka na babylonsk „arallu
až 1643) užívá a. v menších rozměrech bez umě nebeská hora“; kteroužto narážku spatřují i na
leckých koioratur a končí je ritorueliem. Giovanni místě výše uvedeném Is. 337, jež překládají: „Viz,
Legrenzl (z. 1680) dáva a--i formu pisňovou a pře svého arallu křikem oslavují venku [Assyrovéj“.
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Arlensls dioec., někd. biskupství Ario na Kretě, k založení spolku arimatcjskěho. Za 501eté činnosti

zřízené ve XIV. stol., r. 1551 sloučené s biskup
stvim kalamonským.

své pohřbil spolek videnský asi 135.000 osob bez

rozdílu náboženství a národnosti. Nejinak bylo
Arlenzzo d', Nikola, italský skladatel, u. 1842
k. všek.ob nemocnici, zem. blázinci a porod
v Neapoli,ood r. 1872učitel hudbyn a.R Albergo nicicp ra
asž él zde mrtvoly chudých &opuštěných
křestanů vyváženy
zaškívány dop
ytlův
a časně
na
Olšany
a doy
šachet
házeny.z rána
Zvěděv
askladby
na
krlašaoll,
konservfatoři,
odhudby;
1879 rcditcl
dei
poveri
v Nea
odprof.
1877dějin
učitel
kontrapunktu
téhož
ústavu,o
kromě o tom dr. Antonín Rost, kanovník staroboleslavský,
světských skladeb složil: 5111.Miserere a capella, administrátor u sv. jana na Skalce v Praze, podjal
tihl. Stabat mater s varh. a.smyč orch., Christo se úkolu založiti v Praze sepolek arim.- K tomu cili
\ydai v r 1861 zvláštní spisek v řeči české a ně

sulla
soli,nOSB
chor a opatství
orchestr aj.
Ar croce [proma
chotěvického meckě: „'Dějepisné poučení o ochovávání zemře
jaak ho] v katolické církv hned od prvních

((jijttšeih),ln
sogůsobll jako
prof. exegese
od kyřehsťanskýchstoletí užíváno bylo“, a ke konci vy
1794 v Linci,o 1768
otěvickém
old 1806

ve Vídni; r. 1812 zvolen za 0,0pata  . 846, :.p
'avl ještě
ku přistupováni
kebylzzaeložn.
spolku arimatejszkélmu,
téhožr 1861
Dne2 list.
„Hermeneutica biblica in usum academicum" (Vídeň který
813 ); v knize té klade přílišnou váhu na výklad 1861 po prvé opatřeny rakve a rubáše třem oso
bám ve všeob. nemocnici zemřelým a ve slavném
historický,
zanedbáva
ale í výklad
mystický
a typický; průvodu pohřeebním doprovozeny ke l)r ně, a od
nové oprave
ené V)dn
zpracoval
Unterkirchner
té doby v Praze pohřbívání v p tlích přestalo.
o Spolek ro svů lidumiiný účel do el záhy obliby
1831v a65Hoffmann
introdukce A-ova do knih
SZ
chová 1846;
se

vkniili20(1895),
vně kl.1021, ve všec vrstv ch obyvatelstva pražského a r)chle
těvíckého. Srvn. [lu/ler, erse
ometvtcl.
Sirin/are: 0.53 (1881
vzrůstal, tak že již v druhém roce mél 1500 čelnů;
Arignanijan Kit, : „lnstitutionum moralium nožství jich ziskal )rvý sekretář spolku jan Havlů.
lili2
innost svou rozšiřl spo
arim. i na ostatní ne
epitome“ ('l urin 1776). rvn. Hurler, Nomencl.
mocnice pražské, zvláště nemocnici milosrd. sester,
895),198.

Ari inn fródhl Thorgilsson, kněz islandský, ». _milosrdných
bratři a nemocnici
ano—
m v soukromých
bytecch josefovskou,
v Prazei pře
vynikající1148.
rodinyé
zá. Snorri
silandě
r. 1067,v prvn
z. 91; městích zemřelým poskytuje úhledné rakvea rubáš
lzistopadu
On vmd)
Sturluson
polevíci Xlll. stol.)nv předmluvě své Heimskringly:
stará
se
o
církevní
jejich
vykropení
v
místě
úmrtí
tMoudrý (inn fródhi) Thorgilsson psal iu hrobu, v poslední době pak stanovami dána
možnost, ve zvláštních případech i pozustalým
první ze
naašíe zemi
zprávy
stare
i všech
vé.“ vTak
tal norskou
Arri otcemreč_í
i landskě
Do konce
roku
1908 ořhbeno
bylo
ná
ladem spolku
58.464
dospělých
křesťanů
(kato
literatury dějepisné. Jeho sneveliká knížka slendin Eřispéti.
gabók (Kniha o islanďanech) stala se na jedné líků i evan elíků) a mnoho dítek; z těch příslušelo
straně pramenem rodlnnných sag (t. j. historických =“ 0 razc
, na český venkov 517,88 z cizích
zemí
1247
a
760
b
10
neznámých.
Průměrně
bývá
vypravování) islandských, na druhé sag o
tech norských králů. Knížka ta zachovala se vžjeho ročně pohřbeno pres 1100 osob. Prostředky k pů
vlastním mladším zpracování (7, le11134—1138)a
pěvky členské, darv a
pouze v papírových opisech XVII. stol., které však sobnosti ěkýtaji spolku přísp
čítá nyni
smlekr 514
prtthvajtcích
kteří platí lenů
nejmenší
příspěvek
pocházejí z membrány velmi staré. Vypravuje se odkazy.
v ní stručně, jassně & velmi kriticky, kterak byl
island osídlen, o zřízení obecného sněmu, o uve 117
složilspolku
ejkednoču
pro vždy
vždy nejd.
nej
énězakládlgícichQt(kdo
Portektorem
jest
dení zákonů, () objevení Grónlandu, pak o uvedení kniže--arcibískupp aržský; předsedou e duchovní
křesťanství (r.
), oprvních biskl-oech, a vše od ndp. protektorap k návrhu výboru na iři léta jme
jest
přlesně
chronologicky.
do své
smrti
(3. 22.2 byl 1zakgladatelll
uhým
jan
ává srovnáno
se Ari ústních
výpovědí
svědků, Často
hotínýchdovo
víry Rost
novaný.
Prvým
předsedou
dr Ant.
a pamatujícíclt
daleko
nazpátkyaň, Nověější avyidání uHavlů,
nesíd. kanovník
vyšehradlskš)
a ldtiavnífarář
(y
origin.:) Finnur
jónsson.
sv. Mikuláše
(z. 4. pros
1897), t etím
jest Thdr.
Ant. Víšek, k. a. čest. kons. rada a školdozorce,farař
Asmundarson,
Reykjavik;
Golthd,erHalle 1892
d(Alat u.Nejsv Trojice v Podskalí. Dlouholetá a záslužná
nordische
Sagabiblío
otekh l).
Vný.
Arim athia (Arimathaea. Agi/můut'a), město a činnost spolku arim. v Praze došla uznání i u samé
lestinské a rodiště josefa, čenaž židovského $) Apoštolské stolice, nebot sv. Otec Pius X. udělil
neJria a tajného učedníka Kr stova (Mt. 27—",Mar na vždy dekretem posv. kongregace odpustkové
1543, L)i.K 235', jan 1935). Deejedněcl) je totožnt)
dne po
12. října
od
s Ramlou (Ramle, Beit- Ríma- v rovině sáronské ze
pustky
tři dni1907
vr členům . spolku
en plnomocné
posv. pohřeb
na cestě z jerusalema do joppe, 3 km.jihozápadně ního roucha Pána našeho ježíše Krista, 2 v en
)v.osefa z Arimatie (17. března), 3. v den během
od
Lyddy; jiníod
ztotožňují
A. s vesnicaí Rientis, se oktavy
verovýchodněo
L)ddy,mezijope
Všech svatých, v němž kona'í sc slavné
Arimatejský spolek, vlastně olek 0sv.jo zádušní služby Boží za v Pánu zesnul členy a do

.efaz

Arimatie.

Účelemmspol

e,st posky—

brodincearimatejský
spolku a za
všeckytéž spolkem
založen
ve Lvov pohřbené.
v-Zá
tovatl rakev a rubáš k slušnému pohřbu nejchud Spolek

hřebě.
F.a čilý.
ších
a nejopuštěnějších
křesťanů.
zvláště
ve veřejných
nemocnicích
zemřeli
a ke těch,
kterýmktesři
A. R. 1. M. D., zkratka vyskytující se ve stato
knido buď pro chudobu nebo pro vzdálenost přsi křesťanskýchnáhrobních nápisech, značící: Anima

uit scat'

'

!.

lršuznýchsnehlásí, aby se jim o pohřeb postaral. —
Arlmínensls dio c. v. Rimin .
:nensls v. ehoř z Rimini.
aripmateěský
založen
byl ve
verv')s
\ídni polek
v r. 1857
d Mat jem Kusou,
duchovním
správcem nemocnice pvídeňské. Až do té oby po
Arinc(Series,
ela (Arindelem),
v Palestině;
hil)ívani chudí a opuštění křesťané v nemocnicn té Cam:
454) uvádí někd.
seznambisk.
biskupu
z let
zemřeli bez rakví, zašiti do pytlů (zbytek to na 4131—53), n ní bisk. titulární.

Arlnghi

avel, Con rO.,r n. Římě

1600,z.

řízení
dobyyáosefínské).
tomutoschůzí
nedůstoj
přeložil dílo Bosiovo „Roma
nému zpohřbtv
I'll V)stoupil Proti
ve veřejné
ka 1676, archaeolo,
tolíků jistý lidumilný lékař nemocnice a povzbudil Sotterranea“, je vydal oratorian jan Severano, do
menovane'ho kněze s některými ještě lidumily latiny: „Roma subterranea novissima, ín qua post
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Antonium Bosium antcslgnanum, lo. Severanum
congreg. Oratoríí presbyterum et celebres alíos
scrípíores alíqua chrístianorum et praeclpue mar
tyrum coemeteria, titulí, monimenta, epitaphía, in
scríptíones ac nobíliora sanctorum sepulchra sex
libris dístincta iílustraníur et quam plurimae res
ecclesiasticae íconibns graphlce descríbuntnr ac

ap. 1929 279, Kol. 4'", Filcm. "'); dle Mart. Rom. byl
od sv. l>avla ustanoven biskupem thessalonským a

„Monumenta( infclilcítatis,
sive mortes poenitentiae
eccatorum
pessímae“
ím 664), „Triumphus
sive selectae poenítentium mortes“ (t. 1671). Srvn

mAristarkes_1(Rcs
akcs, Osv
Aršsdages),
světec
arménský,
syn sv. ehoře
titele, stal senná
stupcem svého otce jakožto druhý katholikos ar
menský; zúčastnil se sněmu nícejského r. 325;byí
od pohanského místodržícího Archaelaa zavražděn

za
sťat, památka 4. srpna, v církvi vých
14. bílerona
b
Arist
stmach 1. ígumen kl. bogoljubského v gub.
Vladimirské v letech 1762—1767,:. vpustiné optin

ské 1775, ..rp dějiny svého kl. „lětolpís
ogolju
multiplíci(2 tum
turn proíana
eruditione
decla bova
monastyra511581770“
moskevské
společností historické(uve
1878
8).—„ tšnija“
ve
rantur“
sv., salcra
m1651;
první svazek
dedikován
papeži lnnocencí m.,X druhý císaři Ferdinandu 111., liký logothet (tolik_ co gen. vikář) ktplský, az„ Tov
2. vyd.
v Kolíně
a Paříži 1659).S
yi'ot: natolikrwuu
wtlou nutgrugzou K. 670: zač
Bos
ovým
a Severanovým
nic novéhokvý7kumům
nepříčínll;
Snv.nPalmicri,No
me.ncl l,
co ze svého přidal, jest méně cenné. Mimotocap.: ďjulfai"(C1'řzív).

Huf/zr, Nomencl. IV3 (1910), 2.45—246

Arioch, TF?—ŽŠ, 349181,v nápisech klínových r.339 Srvn. Stadia-, Heil -Lex. ], 327, Ni.!le.r,Kaí '—'
,586.
lri-Aku—:sínžebník boha měsíce. 1. král mesopo
Aristeas, Aristeův list, Arlsteas, důstojník tě
tamský,
Chodorlahomorův,
Thadaíůvspojenecl
((neni 414.9)Sv.
cron m veAmrafeíův
vulgatě dlea lesné stráže Ptolemea ll. Filadellía ( —247), v 
pravuje v listu k Fílokratovi o původu Septua

'e„Arioch,
rex onti“,a1evtextu
„král ellasarský'ť
Ellasar est
gínthy.List íentn jest pndvržený, sepsaný dle ed
nepochybpě Larsae (Larsav, nyn. Senkkere mezi
ako 0.1
pře
r.;
fratcm a Tigridem poblíž Ur--Kasdim), město ba ěnch kol. r. 200, dle
spisovatel
jeho byl nějaký
íd žijící
v96551"erovnej
.tě Viz
alexandrijský
překlad
str. 273.
bylonské,
Aproslulé
chrámem
a
kultem
boha
slunce
Šam še
ponaházel z babylonského kmenne Ela
Koutu/z,
Pseudneipigraphen
des
AT.
1900,
mítův. Brzo po porážce, kterou spojeník rálové Schrirer, Gesch. djíld. Volkes 1113(1898), 465l;
utrpěli od Abrahama, bylo království ellasarské
opanováno od Hammurabiho (v. t); byl tudíž A. fazillórlm, O řeck. překl. Písma sv. 32.1(1896),
posledním0 králem ellasarským. Srvn. Vi aura/1x
Ari tenos (Aristin) Alexíus, nomoiylax a
7, 547.
2. náčelník vojska (velitel
oekonom cirkve kplské ve Xlí. stol.,evynikajítí ka
Šelelsné
stráže)
Nabuchodonosora
(Daniel nenista cirkve východní, .rf. výkladk starší sbírce
"M“ air'),
muž krále
uloženo
bylo, aby pobil mudrce
Štěpána
Efeského
(Mig-ne
PG.Ol'lů(zmá/www]dwar/m;)
CXXXl). Srrnv M..A
Odra/wmv,
„Vvedeníe
chaldeljšké,
íeří snu králova
vyložitín
nedovedli,
jehož
amel požádal
by jej ake
králi uvedl
že podáa

mužádanýle

vogťl-d—VOČĚ
cerk. pravo“
l

(1893), 594 n., Rag. zn:. 1,

Ariomanit s (Agua/zavítal) jest název stoupenců
Aristides, sv., křesťanskýfilosof a apologeta ve
Aríových, jehož střidav s názvem „Arianí“ užívá 11.stol; byl původně pohannským athénským filo
synoda sardícká (srědecká) z r. 343 v synodáíni sofem, obrátil se ke Kristu a podal ciísaři Hadria
novi okolo
126()(dle
některých
Antonínu Plovi
encyklice,
hmm,-fl:nEnchiríd. fon okolo
tíum histor.lla/“.).apěv.“
eccl. antiqua
r. 140)r. apol
gii čili
obranu křesťanství,
aby
aríoso, melodická, ale eještě ne tlniematicky čle
ij pohnul, by ustál od pronásledování kře—'
t'anův
ato ztratila
apologie,se,která
v starém l“věku
ceněna
něnáiivěta hudební. Tvoří přechod od recitativu byla,
až teprvev
1878velice
Mechítaristě
Arlosto (Ariostus) Alexander, 0. Min. -cr '$. z rukopisů X. a XII. stol. uveřejnili zlomek arm en
od pap. Sixta lV. roku 1475 poslán jako nuncius ského překladu, 1889 Rendeí Harris objevil v kl.

k Maronítům,z.1484;.r
„Enchírídíon sive inter
sv. Kateřiny na ]Sinaji celý spis v syrském pře
ro
atoríum perutiíe pro animabus regendis“
(Pavla dlau, a na základě jeho ]. Armítage Robinson
156,1522,Lyc>1540)„e
usurís“(1486.
konstatoval překvapující faktum, že řecký text
Brescia 1579), „Topographia terrae promissionis“ apologie jest pojat do známého románu Barlaam
(vydal Marceli a Civetia v Římě
ta
ve ajosafa at jakožto řeč Nachorova (kap. Zi— ).
„Storia delle missioní franc. " sv. V., Ferrara 1878).
Text zachován
poměrně
náejlépe
Srvn. Hurler, Nomencl. 112(1906 1680
s.kém
V apolo jest
ii své
vykládá
A, ževepznění
pravý syr
Bůh
může býti 2 p irody poznán, že pochopiti nelze
Ariprand,
pr vník v doběa jín
dřícha
V., .rp.ítalkldžliepísec
Lex alanngnhardnrum
ne jeho bytnost, která od nikoho nebyla stvořena.
cennou, bájkami promísenou kroniku Brevis Lan která sama sebe nestvořila a est od sebe, která
obardorum historia“ (vyd. v Mon. Čerm. Script. ničeho nepostrádajic všem udil blaženost největší,
která všc obsahu íc ničím není obsažena, že prav
angob. 592 96
A.
nají pouzekřesťanství
křesťané ažepodle
toho
Arianíš t/lórJ
syrArisaj,
Amanův
h9). risaj, (LXX 'Pouqmí'oc),osmý poznání Boha
- zaklanaltelem
jest ježiš
Arístaeus (Aristeus, Ari stíonn), sv., bsi ku
up
, yn Boží, enž s nebe sestoupil, z panny
se narodil, přirozenost lidskou přijal. Mechítaristé
vAlcxatndrií
na íssu
(na hranicích
Ciliciepa
byl
upálen, Mart.
Rom.(tu
klade seeod
puy,Syríea), r. 1878 uveřejnili spolu se zmíněným zlomkem
apologie také arménský ira mení homilíe, v níž se
ep.“ ; Heil.-Le.
snadtam bylyjeho
ostatky) dovozuje ze slov, která jen iš Kristus promluvil na
3. září. A.rístaeei
Srvn. Stadler,
1,3
Arístakcs, arménský spisovatel v 1X1.stol., :p. križí k jednomu z lotrů (Luk. 23“-, že Ukřižovaný
dějiny své vlasti, zahrnující dobu od roku 989 do jest pravý Bůh v pravém těle lidském. Autorstií
r. 1071 (liší. v Ben. 1844) a homilii o křtu a poku A-ovn tohoto zlomku jest pochybné, rovněž tak
šení Páně.
i kratičkého amenského fragmentu listu A-ova,

Arlstarch, Arlstarchus, Aoíaaolos'. sv. mč.,

PitrouGeschichte
v Analectadersacra
[V (1883
rvn Harden/temer.
altkirchl.
Litc
rodem z Macedoníe, křesťan v Thessaloníce, prů gublíkovaného
13 (190
V Mart.
vodce sv. ava na třetí jeho cestě, jakoží na raturl,171—186,Hurler,
cestě jeho do íma, kdež s nim sdílel zajeti; (Sk. Rom. připomíná se památka jeho 331. srpna.
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Aristin — Aristoteles

Aristin v. Aristen

ason, křesťan, dříve žid, s alexandrijským židem
apiskem rozmlouvá o prav ě náboženství kře
sianského a o messiáns
nských proroctvích SZ na
učedníků Cypru.
Páně, hlásal
Salamině
ostrově
Mart. evangeliummv
Rom
—
2. v. Arnia
l ležiši Naznretském vyplněných s takovým úspě

Arístion sv. mě. 1. dle svědectví Paplova z 72

staeus.

chlem, vrn
že PaaHarden/temer,
piskus uvěřil Gesch
a od jasona
se
Aristo v. Aris
dal
chte derpokřiíii
altklrchl.
Nomencl. [3 (1903),
Aristobulos (Agmópowiog) !. sv., dle Mart. Rom. Literatur l,186—190,ur,1er
(15. března) žák apoštolů, „qui eursu praedica
1.
sv. Rom
mč. 2vCampagni za císaře Diokle
Mart.
tionis peracto, martyrium consumm
mavit“. Dle řec. ciána.
Aristonicus sv. 2M? v Melitlně v Armenit. Mart.
Menaeí
jedním z 72
bratr sv. Rom. 1.9 dubna
ooštola byl
Barnabáše.
— učedníků Páně
krále aPtolemea,
Aristoteles, anejdůležitější filosof pro katolickou
jepmužadressován
jejž;Žlidé
poslali totožný
Židům theologíi.
ptským ] Machjest list,
—29
nepochybně
]. Oraůa A-ova. Narodil se v ionské osadě Sta
sgtílosofem A--em, o němž viz níže pod čís. B.
3. (Aristobolu s), jehož domupříslušníkypozdra geiře v Thrakil. Otec leomach byl dvorním lé
kařem A_rnynta ll., tedy meškávai

v Pelle,

& byl

vuje
Pave2 vil sut kí.Řm 16u_„pozduravujtetěch,
kteřížsv.jsou
minněni ne i literárně činný; v Stageiře byl usedlý s rodinou,
zemřel mu před
. . Poručníkem byl mu pak
přítel n. příbuzný otcův Proxenos z Atarnea. Matka
Phaisti(a)s byla z Chalkidy na Euboii; jí kázal A
esvé závětí postaviti sochu v Nemei. Vychován
yl A. po řeckém způsobu tehdejšiímn, sna'd ido
přírodních věd byl záhy zasvěce
R. 367 odebral
se do Athen. Touž dobo'u as odešel Platon na Sicílii,
amož ná, že ho A.ani nezastal, njbrž teprve po trech

pochybnénci)
křesťané
meziHero
služebnictvemn(otroky
a
propnšt'
A-a, vnuka
a.Vel
o.A (syn
Aristobula níže pod č. 7. uvedeaného) b;" s bratry
svými
a Herodemžil,
vychován
v ímč,císaře
kdez
pomotAgrippou
'ako soukromník
jsa přítelem
Klaudia. 'dohě, kd sv. Pavel psal, ljíž mrtev
(:. 45), ale pozůstal služebnictvo, snad, cís. Klau
diovi závětí odkázané, označováno"] nadálejménem
dřívějšího pána („Aristobulovci“ , „Aristobulíani'ů
„oí 4otow/íoúlot'').
smoneovec, nejstarší
z'udský
pěti synů
jana Hyrkana,
židi jménem
judas,
král
104—103př.
Kr., usmrtíílmatku
svou
i bratr
Lyl prvním Machabejcem, ienž při al títulkrálovský.

letech, když se Platon vrátil, ho poznal. Oddals

studiu filosofie v akademii a setrval v ní až do

smrti
(348), aču,sev aspoň
ke konci této
dobyzPalatonovy
al 1 rhetorikou
níž r' edevším
lso
kratoví ačeliti se snažil. Platonovým žákem stal se
. době, do níž spadá sepsání Timaia a Zákonů.
Válčil
šťastnkě
s
lturejci
a
přiviělil
značnou
část
území jejichk e své říši; obyvatelstvo donutil k při Nespokojen se svými ousky 0 pevný základ nauky
jetí obřízky. —
.
asmoneovec, král judský o ideách přichýlil se Plaiuon k nauce Pythagorejů,
7—
. Kr., syn Alexandra ]annaea (v. ,p
ovšem ne tak, aby se stal jejich přívržencem; a
stavil se v čelo nespokojenců proti staršímu hratru jeho škola v neprítomnosti jeho nedovedla dáti
svému Hyrkanovi, zmocnil se jerusalema a důsto ideám nejlepšího odůvodnění. Proto také A-a pro

jenkství královského i veleknéžž.ského Pompeius zlom.
tuto nauku
spíše
ho odsejí
ní odvrátila
8),n inezískala,
vlastním
vývojem
později (sr
0
zakročil
ve prosspřitáhlr.
pěch Hyrkanův,
a kdy A.a odro
bití
se nechtěl,
kjerusalemu
dobyl zvolna příblližoval. Ane oty, které hčí roztržku

A--em, jsou
liché. Pi1atonb
ložiil sho
h.o judsko stalo se částíó3římské provincie Syrlen, mezi
vívavýPiatonemda
rot1 dchylným
rozumům
sice
Hyrkan
ustanoven
odve se školu r ctorickou proti lsokratoví (nepříteli Plato
ja
o zajatec
do Ři naejíi'šššim
56.Aknězem,
prchl &A.
pokusil
zmocnili se vlády,a
ma;mě byl znovu odveden novu), ale dokkud Plato byl živ zůstal u něho
vakademil a nezaložil filosofické školy své. Ve
do Říma. Caesar grolpustil jej r. 49. na svvob
Boslal
jej seale dv
ma na
legiemi
dopřívrženců
Palestiny om
roti spisech
svy'ch,
když zavrhujeAbylp
idey, omlouvá
se, že
otírá nau
u drůga'w(pí/.W.
řítelem Xeno
ompejovi;
A. byl
cestě od
pejo vých otráve
yn Iexandra, syna ře
vratový
ym, akad
jenždemtí
bl seznámil
důvěrným
Platono
"
se přítelem
též se žákem
Pla
dešlého,
bratr cltftariamny,
manželky
Heroda
el., tonovýmv Hermeiou z Atarnea, jenž snad iskrze
stal
se jakožto
mla ík 17let
.35 př.
Kr. vele
knězem, byl však téhož roku v l.erichu v koupeli
Proxena
byl mu
blílzký.
Hcrmias
Atarneus.
Berl.
833)(Srvn.
Kdž A.
se Botek/:,
z poselstv
i vy
utopen; byl posledním z rodu achabejcův. — 7. v.
praveněho Atheňany k Filipovido Athen vrátil a
druhý
Herodza5gVel.,
bratrem svým
Alex na místě Platonově viděl jeho synovce Speusi pa
remsyn(v.sstr.
VŘbíynls
ě vychován
a později
(347—339), rozhodl se jíti s Xenokratem (Cha ke—
arnea k Hermeiovi. Hermeias, jenž
oslu ním filosof
od rave
—8. židovský1theoloŘa
peripatsctický
alncxandrijskýasi
r.
r., doňaneem) do Ata
spojoval židovskou theologií s řeckou 1liiosoíií a byl nástupcem knížete, jehož otrokem-eunuchem
odvolával se k adělanným básním orfickým, do
býval,
byl r. 345::odzl.Memnona,
vůdcekvojsk
kterých názory ídovské vložil, aby dokázal, že jat
a zahynul
prchl z Assu,
kde :; p(ecrských,
kra
řečtí filosofové a básníci svou moudrost čerpali tem bydlísl,sjeho příbuznou (ííeieříz áůelquóf,a
z Pentateuchu, kdysi prý do jejich jazyka přelože adoptivní dcerou) Pythiadou. již pojal za svou
ného. Napsal výklad Pentateuchu (zachovaly se manželku, z perského anství na Lesbos do Myti
pouze zlomkyz nhě
ho . Věří sice v inspiraci Písma
elfcch a složil na něho báseň ldochovanou).
sv., avšak vykládá Někteří
je allegorickv.
jestA-a
predchůdcem
Na počest
crmeic
dalsbí
postaviti
sochu
.343(345).
povolán
hyv
'
— Filipem
Filonovýmv(v.
pokládali
za jednoho 1:3
7. překladatelůt Septuaginty a za skladatele knihy ab byl vychovatelem třináctiletého syna Alexandra,
Moudrosti.
Aristokles sv. mč., kněz v 'l hamassu na ostrově přesídlil
Peny aion
s rodinou
'l'h.eofrastem
'lu
naz ámkndoNymp
zvanéma s(jižně
od Petty) vy-
Cypru, podstoupil smrt mučednickou v Salamině chovával Alexandra as po 4 létaaa vštípil mu lásku
kvědám i umění. Vliv jeho na Alexandra bylzt
ei|.3l
lZ-ia'L
císaře
xMaxiíznina.
Pam. 23. čna Srvn. Stadler, čen neshodou povah, lsokratova (odpůrce A-a)
Ariston (Aristo) ]. z Pelly ze žida stal se kře rada, aby válčil proti Peršanům, zvítězila nad po
sťanem v ll. stol. anapsal kol. 140 apologií, která litikou A--ov.ou
asem zajisté meškal \; rodném
městě svém, kdež iTheofrast se ubytoval. Kon-
není nám „amazon
dochována(wu/.oymf
(u Origena
titul její
zní: cem 335 setkáváme se s nim (s rodinou a Theo
'lrmovacuni
mt Xgloroů,
u SV.je
ronyma „Altercatio jasonis et Papisci“), ve které frastem) zase v Athenách. Tu byl lsokrates nebož—
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tíkem a v Akademií byl nástu cem Speusippovým hlasně činěné (Theokritem z Chiu, Keflsodem a
Xenokratcs. A. oddal se učitels é činnosti ve vlastní
škole iúzeíor (podle sousedního chrámu Apollina 'limaiem), že byl labužníkem,lnó:1bylč(Jzajisté bez
opory jj.ondon
G. Buhle,
Vita
A-is
(.írote,Ari
Světlodárce), kterou jako metoik ovšem en na stotle.
1872;
WilamowitzMóliendorí,
A
jmouti mohl. Nevyučoval pouze íilosoíil, nýbrž vě und Athen 1, 1893; A. Baumstark, Syrlsch-a-rab.
dám vůbec. V učóvání ranní (čtoůuógý bylo pro vy Biographien des A. L. 1898; sr. téžžDiels, Doxo
, odborn vzdělané posluchačstvo ((Žmwalaíh
graeci.
Berl. 179; Bussel.] Hr
večerní (circlívuc)bylo přístupno posluchačstvu šír graphi
JOIIIDEFZ,
Griech.Denker1906,
— rl[])ochované
šímu; p e
první později byly nazýván) eso životopisy starého věku čerpány částečně z pra
menů na rosto
nespolehlivých
(na
př. Diogenes
čerpalz
Eumela, Favo
orína).
teríckýmí,
dnruh exoterickýmí
ků mgmamrmoí
_týkalo cas(Gellíus)
jeho 01“jméno),jeho
bra Laertios
n)c'h a vykládá se tím,že Asranní výklady své konal
II. .Spllry-A—ovy. Zz množství spisů,k
procházeje se se svými žáky v sadech _iykeia (:re nechal, zachovala se asi šestina; tatot část však
gmatst'v),anebt ím, že je konal v stromořadí lykeia obsahuje nejdůležitější spisy. Dle Plutarcha aStra
(ugá-mzo;); večer přednášel jisté sedě. 0 zarízení bona byl spisy A-o-v již za jeho živobytí v opi
ško
oy sr. Zumptv
h. Akad eri.1843.) sech roz iřovány. Ce sbírky neměla však, jak se
Vdě nost Alexandrova zvjednávala A-ovi hojných
zdá,
ani
seznam spisů
A--ovýc
chbiblíotheka
u Dio
og la aeletxandrijská(sr.
,22—27),aaspisy,
které
pomůcek SpISLlrůznych
k jeho studiím.oborů.
Měl bohatou
knihovnu
vě
deckých
Přátelství
s Alexan
úplné.
e()tríginály
svých
spisůai nechal
drem ochladlo síce, když A-ův synovec Kallísthenes měla,
dle nebyiš
Stra ona
ve své
knihóvně;
tu preda
Theo—
byl Alexandrem, obvměn jsa 7. účastí v spiknutí, frastovi, ten ji odkázal žáku svému Neleovi z města
popraven. Styky přátelské však proto přerušeny Skepsts, a tak se dostaly do tohoto města, kdež,
nebyly (otom psali Egger, Carriere, Nissen). Vedle
vypravuje,
byly
dlouho (až
1 přa
)u kryty
v jakéms
Sl sklepení.
až asi
je do
vypátral
knih měl asi A. i mapy (ngíoóoí 717g)a snad též jžkkse
sbírku přírodnin.
' u jeho kníhovnv bylo zakoupil bíbliolil Apellíkon, který 'e do Athén
pozdé'i Demetrlem zařízeno novou—ov
alexandrijské,
vrátil,
kde
je
vyldával.
(Strabon
XIII,
09;
sr.
Rose,
die ně ož zase upravena knihovna pergamská (z vy
Aristot.Fraragm188',
2,18;d
eeAhten).13bkouí1p
kopávek známá)
.
ném živvot A-a je
odN elea Ptolemaios
Philadelphos).
jeho vydaní
jistě nebylo vědecké (sr. Usener, Nachricht d. Gott.
nastaly
brzy
změlny.
Manželka0jeho,
s
níž
měl
dceru
Pythiadu, zemřela Druhá manželka (dle některých Ge 1,892 203). R.BG byly jako kořist přeneseny
tma. Tam oznal gramatik Tyrannion z Amisu
zprav hetaira) Herpyllis (Stageiřanka). z míž mě
syna Nikomacha (jenž zemřel jako jmnoch), ho pře 250.196th vzgccnou kořist, jal se jí oužívatí a
buď poskytoval jiným opisy, anebo Dliměl k vy
žila.
Dceru
zasnoubil
Nikanorovi,
synuebývalého
poručníka
svého,
důstojntku
Alexandr
Pro
dám
šíchitz přítele
sévho
Andronika
Rhodu (Bayr.
Berl. 189,
582;
N.jahrb. z1511118951225).
své sáyky
s Alex
andrem, Antipatrem,
em Perípatetík Andronikos Rhodsský usporádal spisy
pokiá
án byl
za xmakedonoíila,
a když Nilkanore
Alexander
zemřel (323) a athenští vlastenci chystali vzpouru A-o-vy a Theotrastovy, sestavil jich seznam a vydal
proti panství makedonsk u,podal Demofilos (snad je znovu s prvním kommentářem podle alexandrij
syn isokratika Eíora) přičimněmmkněze Eurymedonta ského z ůsobu vykládati básníky. V dání Androni
kovo li ilo se vlc ceč
cm od drívějších. Některé
na A-apro
žalobu
náboženského
(iu'uc,
zmínépro
nou vinu
báseňrázu
na počest
Hermeie (dae
slo spisy, které A. snad nikdy nehodlal vydati, byly
oprvé uveřejněny. Vydání Andronikovo jest ne
ženou smrti
[prý zbožnění
na níž
byl přímým zákla'deem rukopisů, jimiž se spisy A-o-vy
trest
Nepřáte lbývalého
měl A. otroktaj),
henách
hojné.
Strana Demosthenova, jejímž zástupcem bjl Dem
mo nám dochovaly. Přimíseno k nim 0\šem několik
chares, syn Lachův, s novec Demosthenuv, škola jinych splsu (deni zóoyuu, Megi gew/Lánov, „cgi Bav-'
isokratovská, vedená emofilem, synem dějepisce _uam'mv(ikona/i ímn).
Efora, byly proti|n.ěmu A. odešel s podotknutim,
Spisvbylyo
A-ovy
dochovány
které
že nechce dáti Atheňanúm příležitostí, abys
sotva
d-A-a
vydánynám
nebov odobě,
vydáníveurčeny.

sebou, nalézáme
mají po
druhé
(po prvénapřiEub
Sokratu)
íilosoíii
prthřešilí,
dobu velmiliojednotlivé
různou, baspisy 'mezi
mž spise
do vyhnanství
boíu, kdenaměl
v Chalkídě
po Srovnámečásti navzájem se va'lnělišící; některé jsou dobře vy
matce (Censorius).
state k. Tam zemřel
již 322
chorobouu žalu
deční
Závět jeho
zachována
log. pracovány, | podrobnosti se obšírně vykládají, v né
Laert. 5,11 snad věrně; provedení jeji svěřil Anti kterých dokonce dbáno libozvučnosti (prrůzvu
patrovi. O svou školu v Athenách postarat se pa
vystříhá),
jiné otázky
jsou jens_enadhodí
jako pouhéa neřeší;
náčrtky,rl pklm'a
trně ještě před odchodem na Euboiu. Na počest míst
temnych,
ěkdy
celé kapitoly se opakuu'iv různých knihách. Patrně
jehos onost
slavili Stageířané
slavnost
Agwmrělma.
A—
—ova vyniká
střízlivosti
a umírně
tak, jaksezachov
ny jsou,
vydány
od samého
nostsí?za základ poznání béře zkušenost, postup nebyišdl
A a caliger
domníval,
že, jak
se nám
zacho
jeho je vždy logický, sloh suchý, mluva bez poeti valy, aspon z části jsou zápisky žáků z A-ových
ckého vzmachu, jakýms ePlaton honosí; dmede
se však přece někdy rozehřátí. — Socha jeeho za přednášek. jiní si věc vykládají) tím, žejso
chována není (římská jest asi Aristippova, jistě ne A--ovy náčrtky pro překdnášky [ spisech A--ových
po st" 12101011)er
F.ucken, De des
A--ís..,4
dicendi
.4-ova). Dle Studniczky je hlava v museu vídeň Gót
er Sprachgebr.
Berlínratione.
1868;
ském chovaná hlavou A-ovou (sr.aBernoulli, Uriech. Kaitbel, Stií u. text d. Al'hvaf'an nohu—tu.Berl. 1893;
ikonogr. 11,94—98) Die zpráv byl neveliké po Dieis v Go'tt. gel. Anz 1 3, 293.
ještě za
pobytu
Akademii
\'ydaiLA.
své
stavš šněměl
malé oči,
divaly polo
usm
(„wm'a),
hlavukteré
měl 1sesouprý Poněkud
prý dialogy
(Heitz,
Diesvého
verlor.vSchriít
ten des
LIBSGS;
koktal, r prý vyslovoval jako

(rgaw'.o'n,c) (a_umgýc

librorum
íragmentas
ed. spisova
V. Rose
oazango; rgav 0,0 Žrayeioaqg, Mirra; ngoyáorwomu A--ís ui).lerebantur
Těch asi se
týká chvá
a starých
iaxm'; m-nmyévoc. \'it. Menag. p. 403, 98 West.). teiů, zlatý tok a barvitost jeho mluvy \'eiebících
Zevnějšku svého byl velice dbal , í prsteny se (Cicero) T)p ředností asi měly dialogy A--ovy.
$ Platonovýmip ovšem tyto rovnati se nemohly;
zdobil,
krátce
přistřižen
a pečlivě
. v_ousye
il vceiměl
jako
zámožný
dvořenin
než upra
jako živel dramatický téměř úplně scházel. Místo otázek
občan zchudlých Athen. lykon 7.Tasn mluví proto a odpovvědí rychle se střídajících byly tu delší vý
o jakémsi přepychu, a výtky nepřáteli jeho mu sou klady. Zahájeny byly obyčejně úvodem a skladatel
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podržel vedení. 2 A-ových dialogů známe tyto
podle názvů: Eudemos (několik zlomků dochováno: jako též R. Witten (v Arch [. Gesch. d. Philos. 17
52).
)Spispsánřeší
otázku,
kterépřed
jsouAnalt
nejobeacnětjší
důkazy pro nesmrtelnost d;uše) mai Wlloaotpl'a; [1904]
naše pojmy;
po Hsgi
čgy.,ale
(přehled principů metafysíky a nástin e'ich dějin; Kommentovali jej Porphyrios (novoplat. čia-rstol.),
sr. Bywater v _loum. of Philol Vll[18'ř7164); ncgi Dexippos (lV.s,to.l) Ammonios(V. stol.,) Philoponos
1ri7m9nň(o Plato novskě nauce o idei dobra, a_abar
(Vl. stol.)aj.,
Gabryl
1897; ačes.
překl.ukaz
pořídil
Vrťátko.
— C)polsky
Ava/.vnxa
300159a
vovsoa,
vené pythagorejskyn
Hiei
normwv;
196.110;
1) ncgi
nsgi
óqtoglrňc;
hráč
' Ar)
:?009,
nsgi ómwoazfmg,-

jak se pravdy
na své
rozvádějí.
jednají
o úsudku
jakoprvky
nástroji
důkazu; Anal.giora
pod

i\ůyievsía;(o pravosti je ož pochyboval Plutarch, klassická nauka o syllo ism.u — Anal. posteríora
ei.d
27; snad
neprávem);
na ócíug;
on.-1.121;oupnóurov
"i 51ng
]:Éůqc; :rcgi negi
711017101:
aj.V v.npegi jsou noetika: jednají o podstatě vědění, možnosti,
době dopisu k Alexandru V.
sal Hootgsn—upxo';pramenech a cestách poznání: Guilarte/16:7,čnaywyó
(napodobil Cicero v aHortensíovi, sr. B water 1. c. (indukce), 6910446; (výměr), óuu'gcotg. O pravosti
není s oru, a se v starověku udává 9 knih Ana
A. Baer
55)
mužlspógatídu'ac.[Sr. ]. Bernays, D. ialoge des lyt. priora, místo našich dvou. Kommentovall je The

jinár lkaltegorie
spisůvědeck
A--o vy'ch,
spisy
stol.))Í-čřibislavský.
Eusiratios (_metropol.
přípravné
pro vlastní
práce,
jsouvedlejší
„ímmwía mistios
1050 11 lV.
), Petr
—d>_70 “nikajský
v.8 kn.
,uum“. yly
ssoukromé
zápisky, částečně asi od A—asamého složená ze spisů let mladších
z ústních yvýkladůa_Platonových, a nebyly as určeny jedná () methodě, již by bylo lze dokazovatl kte
roukoli větu bez přísněargumentace, jediná z pravdě
k uveřejnění: Ta E): n); Holana; IIÁatwtog, Ta
m'w Noywv II/Žútwvog, „cgi áraůov, Iltgl' (Bum.

podobnosti
(ŽEčvóóšwthh
spisuKommentován
je více prak
než věcdeká;
pssánhodnota
před Phys.
_limpříbuzné jsou spisy označované ovvaywyaí— tická
sborníky hístoricko—literárnía archaeologické (o jich
zřídka (srvn.
Wallies,—D. )griech.
Auslešer
d. arist.
Berl. 1891).
Eowo'uxoi
lsyzot
jsou
ceněv .Eth. Nie. 1181 a. 15; b. 6). ljirn ise před Topik
běžnevshrnuje a při ravuje materiál k theoretickým , vlastně devátá kniha topik. Kommentoval Michael
systematickym spisum (noc)/mzda:) A-ovým ;nebyly Ephcsius. — Neddochovalv se nám: „cg i dómy zui

však bez zaokrouhlenosii; dle Cccerona aspon yevwv, 'Emzsigq/mm Zoyrxri, Hmi švavn'aw,/1migmnc

mnohé z nich psány plynně. Byly to as většinou
(pseudo-a-vske ólawšact; zachovány vgggdex
Mar
l
stečně dle slohu zachovaných praci, částečně dle cianus a vydány Mutschmanncm. .
Nejdůležitěj3š
spis4z logickonoetických
jsou pouz
Mam
mu (ve
kn. ; jedná
vhěcec
svědectví vně šícl1.Takově spisy byly: 'Anogrjpaza (pvc
Oyngmá; IIL lovíxm, t.] seznam VltěZů ve hrách
mysli postižiltelných; zna i vrchol fl--ovy filosofie;
pythijskýeh
o těchto
hrách (slož.
m. 340 ního
vyjmatitulu
da neznáme;
kn. ! není dokonalel.propracován.
Vlast
A.
val metafysiku
334 od A-as aúvodem
jeho synovce
Kallisthena);
Olvynto
m'xut; AtůaoquíuL (seznam Vlfělů v hrách dramati

práce společné A-aaajeho žáků, jak soudimečá

ckých a agonothetůaj.; sr. Zeltschr. f. óst. 0.1

rl
quwootpla,
nynějšsipojménoe
]neCŠÍk
Odtud,
byl
asngwtr)
Androníkem
položen
iysice;k
do jej že
vydal

3101; 'Ynounjyaza iozoomá (snad od Theofrasta); po prvé, nevíme. Zachováno třináct knih, ale po
Evvaywyil u);vu'w (spis rhetorický;) Mevcóvualargmá
něvadž počítá
se částseeprvní
jakous menší
jlc knihy počítá
áodvázahistoricko-kl|
(.naps
370 ŽákAA-uv Menon); ůguhulnml famgía knihu,
tický nástin dosavadni filosofie řecké; nejvice mist
(od Eudema)a 01d.;konečně 158"011f£fal,ZnÍChŽ 'e tu o Platonovi: A9, 1—24o ideách; 24—360
jedna (objev. l l)j(est 'Aům'alwr nohu-fa (vylíčení ení ideí s čísly; 36—50 0 svazku idei s celou fí
státní
ústavy athens
ě A. do
nejeví
nestrann
nnáým
a spolehlivym
historikem;
češ. setu
přel.]os.
Praž
k). losofií. — u nehodí se dobře sem; zdássev
Jiné spisy jsou o soustavách fllosofick ch, jež A.
srnodpor nohých — přece býti od A-a. — 137
napsal snad pro sebe, snad pro žák
náme 'en obsahuji problemy a jednají o nejvyšším zákoně
názvy: 1195; už l'agyíoc, „cgi nov ÍIvůayogc-íwr, cgi
šlem. ——
A pattmě nepatří v porad těchto knih,
Amwxgízou atd. Zn ámé
cgi .:nozyávovc, úyw jedná o různých významech jsoucna. Iv'Z 11 (o ovmuj
m:, rony/nu není A-o-vo a as ani Theofrastova.
9 (o ňvěgyrm) obsahuje vlastni jádro metafysiky

Hlavni
(agamarsíat)
psánynicryze
bez
ozdob,spisy
soustavně;
jsou zpoz
let vědecky,
A--ových
a buď \ůbe cnebyly uveřejněny od něho, aneb en
málo z nich
celněá'kommentován)
(komment ře
vydává
akad.Byly
berlínská
).
Nejstarší jsou as spisy logicko-n-oetické. Logika
s
e A-a organon poznání; proto jmenovali
peripatetikové logické spisy organon. ]sout
a) „cgi šopqvua; O věttě; jednnáoOVČÍČ, soudu a

at.-ovy — I je vlastně samostatné po 'ednání 0 po
jmech mnoha a jednosti, o pojmec identična a
protívy; nehodí se sem. K v prvních kapitolách
podává zkráceně obsah knih 13I' E,o
. je
to kompilace z fysiky, pokud má pro metafysiku
význam.— A jedná OSsojem mala; ěvcgyu'ag,0
obož
ství.
psány dříve než ostatní metafysika,

jak
jsou nejsou
od zlomek
A-a, nber ž zlom
mky od jne
eho žák)ů
sestavené,
první
1—8,

jeho částech, iormáich. Kap. čtrnáctou zavrhli An jedná
aeoosmíšení
druhý oM číslech,
28—o0ideách —2
spojení2idei
ideisgčisly,
se vší
dronikos
a Amm
as ními des
Gumposeh
(Ubé9)d.
Logik
u. d.
logisclníen Schriiten
A. L. l839,8
ravdou; ?)statekl o spojelni idei s dobrem. — Meta
Rose (De Ar. libr
or.d 2), Zeller a j., ale ne
ysikua kommeintovsali
lexander z Afrodislady, Askle
pyios
lhem
právem (sr.)7;Michelirs,(l_iazgizatqyogíat
ěqurcíag, (sr.Heidel
b.
psáno 851-is
před
tam Že
Knihy přírodovědecko-psychologické jsou: a) dm
mza' n. (pumz;; (irMag act n. m
m fprmm; V ak
11.1284).
Kommentář Ammoníůvřukazuje
k textu
od
našeho odchylnému.
ommen řpsal k němu
též hách; je to výklad ověcech smysly postižitelných,

sv. Tom
mášA

(nedokončil;doplnil Caietanus); o jsoucnu nalezajicim se v pohy u; je spismmeta

v novější
KamyogmŽ
n.
mgi 'rwydobčv
»;waMichelisaLa
wu orw C-aěninmz
ást O —-b)
drulmtných
ka fysický a doplňuje metafysiku, alč složen před ní

ostatních
a 2. 333Sedmá
před ethikou).
nehodí ve
se dvojí
v pořad
.k.ap ejíniha
zachována
re
tegoriích pokládal již Andronikos za podvrženou (i
censi. Dle Tanneryho (Arch. f. Gesch. d. Philos. VII
(sr. Trendelenburg,
De A--is Berl.
categolriis. ;.H
Berl.Maier,
1833, [1894] 227 jsou k.n V. a V.l starší rozpravou negi
(.í.esch
d. Kate orienlehrc.
es A.
292); 1ale
i v prvních
zavrhu e Ro)dier (Arch.f
9D.kaaSyllogísltik
p.
ály se Prantlovi
(Gesch.
d. Logik
],207) mwjoewc; domněnku jeht4)54
Geschd 8. Philos.
Vlll,
alXi,185
). 11.1.
O aI-ske'm
knihy pochybujea
Rosel (De
ord.
býti vlozžky. Mlchelis (1. c. 84) právem jeho důvod púvodu
(ówu'ga oóaía) popírá a pokládá celý spis za pravý, 199); Eudemos ji as neznal (Díels, Abh. Ak. Berl

Aristoteles
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;zpracoval A-ovu fysiku, a zlomky z jeho
uov áratopwr,
Ommá

Illesgi
vyu-la;(týa),
xai XlVl/UEUJC
yo'aov, „cgi
tgoquqac,
yIIcgi
(jehožp

zpracov ni zachovánsy Simplikiem. Fysiku kommen
vost hájaíLitiijžglěay "rei ):zvevjmro;jsou nearistote
tovaliZnojemský.
Themistios,— b)implikios,
Philo
slav
„wi m'vgrwm'l
( eonos;0)Stani
cae );jsou
(slohov
iv
). isd'vaiova/tclxá ale
uvádějí
siceské
dvo"!
v seznamechés
jsou se
to
to aprioristické úvahy o nebi, 0 ne om e'icnosti 10V

kteří základní
světa stoikové
(nemoc aůoavoc;
o čemž se tpag-lzvíiážtěh
dali
s peripatetiky),o
a po yáu as díla
u 0vou
oíysiůperipatetiků,
nomii (Ana
al)t.
ll p. m šlenku
b.71
hvězd (hlásí se tu ke Kallippově theorii sfer; dle rozvedli ve zvlžštní pojednání. těchto dvou spisů
toho datuje Bergk dilo 322př.K r..) Komm. Sirn li
kios a Themistios (sr. O. Uilbert, Die meteoro og:
Theorien des gricch. Altertums L. 1.907 c)!Ieg i
yne'oswc xai tpůcůog (De geueratione et corrupt ),
dvě knihy o absolutním vznikání a zanikání a
osmíšeninách azměnách. Komm. Philoponos a Mi
chael I:.phes. — G) Maewgoloymán n. negt' uctecóng
ve 4 knihách; čtvrtá je samostatný spis (0 proti
vách te la a chladna, sucha a vlhka jakožto prv
cích sv tových); jedná se tu o stavech živlů svě
tových, o kometách, zjevech na moři, zemětřesení;
je tu (iii, l) zmínka o požáru eíeského chrámu
(„u'w“). Korn. Alexander Aphr., Oiymplodoros mladší
aLapidarius
Philoponos.
tohotopři
spisu
ve Kompilace
středověku zA-ovi
isov aje spis
eII) cgi almužny -— nenní-ll spis ten
heoíarastův:

učinil
as někdo
jakým
seksipis(začínající
s &" výtah,
býti jeví.
Dvěk
stoidochovaný
qwru'n
od Mikuláše
za doby
jsou
dle E.. H.z Dama
Me ku,
era,k jenž
ryže il vlydai
v L.Augu
1841,
stovy; spis jeho byl přeložteen
rydo arabštiny, z arab
štiny do latiny, z latiny zpět do řečtiny a tento
zpětný
překlad
nás došel;Aírod.
A-ův ztrace
spis nbotanický
byl
již za
dob Alexandra

přiro opis
nými a psychologickými
spisš
jestMezi
8 menších
pojednání,
která byla pravideln
pospolu uváděna a proto se označovala souborn' m
názvem Parva naturalla. "mi atm'hjoanc zni atm r)
mv (De sensu et sensibili), Hmi gwinn; xai alu
umana; (De me oria et remíniscentia), llegi i'mv'oi
xat' čygrjyu'oaewg(Des somno et v_ig.), „cgi ěyunyími
Dmi117;xm? římmv [mvnxíjc (De insomniis, (le divi

natione), "wi ,tuxgoýiónng zač pouyvfho'mfo; (De
longitudine ět brevitate vitae) [1ch „6:71:05 za;
jsou: Negi zóayoo0:96; 'Aiéšarógork jsou tu shody se mew; (De íuventute et senectute), Hmi Žwfjgzm“
stoickou naukou Pošeidoniovou;zm1nka o britských
7. něho zachován v 'iah: 41É/HIWůr'asu; xai „gear/yo
gi'at. — “Aorgovojuza nedochována. — Od A-a ne

ostrovech,lPřidána64
pátá7esseniia k čtyřem živiům;

ůavámn,
tímu-von:
(De respil'aiit'tnt-lš'l
fl-O to
theorie jeHmi
shodna
s Platonovou
v Tim lkde.jsou

z části lpsycholo
z části
sr. Zeller
“J 1 631—64
Abh. 11, spisy
278;
W. Capelle
v N. jahrb. Bernays,l
f. kl. tLiexs.
V.(1905)
(biologické).
ojednán icke,
to chtěl
asi přírodovědecké
již A. pojmouti
sr G.T ischetr,D. a-schen ve sborník, jehož disposice obsažena hned v po
Musikprobleme.Beri.12);V1;7awxá asi také ne čátečních větách, kdež A. stanoví patero dvojic
(s.r Rosee, De
lí.br ord. eta uct. 192, rieger—
(bdění a žitía
spaní.s mládí
a stáří,
vdechování
a vyde
chováni,
mrt, zdraví
a nemoc).
Disposicc
ta
Wasservo
el 130—131;
nejlepši l“vydánivan
Ca eI v dochovaném sborníku dodržena není. Vsunuta jsou
lovo, Ams erd.
1812aApeltovoL.;1888)
spis
pojednání jiná 3 stat o páté dvojici není docho

529; rovněž neo/myom

n',_cwu jest
Nu'Zov
latinsky
z arab vána snad se ztratila, ale již za Alexandra Atrod.
štiny,
asiuvuůáocwc,
z 11.stol dochovanrý
předK r.(po
Eratosthe
nov1); Hmi davyamwr ázovquaarwv jest asi z 1. neeb jínebylo. Tato pojednání mají těž význam pro
rozbor soustav dřívějších. Nejlepší vydání jest

lI. stol

o2Kr._(25r. H.ASchrader v]ahrbb. f. kl. Phil.

97
722|1868
232;(De
A. audibilíb.)
v.Gutsc1mldKl
3)2;
„mil ržzmmm'w
jest asi od peri,

Bíehlovo. Kom. Michael Ephes., Themistius, Alex.
0 is.

patetika Stratona Alexandrijského (A. Brandis ll b

Spis ve
psycholoŽiCký
zanechal
A. jenv jeden:
1201; jinak Zeller "* 915); rovněž Hegi zgwpázwv. W717;
3 knil ch Není
dochován
podoběut"tegi

) At šené; snad je to jen A-ův náčrtek, který od něho
“moi už Cipa ímogím (Historia animalium) v 10 ku.;
ani nebyl vygracován,
bylvuigat
vydán. (který
Známebyl
dvojí
zracováni
la Jinýje aletext
již
spis ten
starší než výklad
spis o očástech
zvířat. o Po
dává
se je povšechný
říši živočišné,
čá s arým kommentatorům podkladem,
par
a_řiž
ských zlomku X. stol
stech zvířat, o vzniku jejich, o způsobu() života a
v Teubnerově
vyd. složen
str. 102text
až
potravě,oě1kovaze
O. kn.
ro-zplo (vyd.
13) vZ Berl.
těchto1862;
obou
recensí je pak
zování
človk a vše atozvycích,v
ne na základě
vlasotnihopo
zorování, nýbrž z lékařů, přírodopisců (i historiků).
r_ukopisu vatikánského (sr. li. Rabe, A--is de anima
7. a9. kniha dle Wimmera as nejsou pravé(v9
Berr. Seele
'
D. erste
uchwieder.
.inss,en
5. urspr.
Gestalt.
lecco z Theofrasta);
. e nenachází v do-' ibi1ll. ti.
brýcch rkp., ani se neuvádí v kategoriích s isů
hergcstelit.
1892, Původní
Bu
usse v Berl.
Wochen
il lJena
92.1549)
druháphil.
kniha
sáhá
A--ových; Spengel vyslo_\il domněnku, že je zp tný schr.
překlad do řečtiny z překladu latinského oříze vlastně a [do třetí kn., třetí kap. (Christ); C. H.
Weisse pochyboval, zda 3. kniha "est od A--a, ale
llého animal)
7. arabštiny.
— nichhá
b) "FI,-leiC(uwv
(Se par
tib.
ve 4k
jedná jmgían
'ednotlív'
ch ncprr.—ávemPrvní kniha je 'akýmsiuvodem k celému
systemech,
živočišného
vy Eto;
ání Druhá
spisu; ukazuje
týaa'ící
vychzáío záhady
měru
ušease ipodstaty
edná o duše.
ateru
v. Frantz o skladběntěla
L. 1853. —
a_nOČ'žnejl.
mw ysvěoet
mohutností (dwg/mg)),duševních, hlavně o por itcrc'h.
(De
animal. generalione)
knihách;
způsoby 'l řeti dotýká se nejvyšších záhad iilosolických vozi;
rozmnožování
zvířat. Pátáv Sk
kniha
(neozlíčí
naůrlyátwv)
vlastně nesouvisí s předešlými; byla as samostatným .wnpmóg anai'hjuxog. nesmrtelnost duše). Kom. 1m
spisem. Korn Phioloponos; nejl. vydání: Aubert a plikios, Sophonias, Themistios P,hiloponos. [D.Hicks,
n.d
Wimmer L. 1860.
mí rmgn'ag C(ówv(De ani Aristotle de Anima. With Translation, lntrod. an
Notes. Cambr l.907] Do češtiny přeložil A--ův spis
mallum
lncessu)
v 1 se
knlkze,
jedná o očástech
místnímzvírat,
po o duši dr. Vychodil 1885.
hybu
zvířat
& druži
ke spisu
Ethické spisy jsou nám zachovány tři: 'Hůzxů
tak že Prantl soudit, že patří mezi 9.—10.kap. jeho
čtvrté knihy. Kom Michael Efesský. — Poslední tři Ntxojtánla (10 kn ), 'Hůlxa Eůórmua (7 kn.)aaHů.
„c,-úža (Magnammoralis, 2 kn.). Všechny ty vykazu ji
spisy
obirajialeseliŠpředmět
m, o methodou;
němž jednáno
též části myšlenkově souhlasné a některé i slovně
vprvnim,
se od eněho
tam líčí
se fakta, zde vysvětluje se příčina oněch zjevů,a shodné. Vlastní spis A-ův —ale vydaný Nikoma
to meta sická: účelnost a dobrro, které vůbec
em -—js tethika Nikomachova; ta též nejčastě'l
v řádu sv tovém vládne. — Ztracený jsou spisy [1ch kommentována (Andronikos rhodský [nedochov.!
Přírodopisne spisy v užším smyslu jsou:

Aristoteles
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Eustratios,
a j.). Em,;„qcu
práce
udem
mova Michael
na zá Fteský kladů
A-oo_v hjest ethik

Nik._h(Spengelproti
St. stioikůe(Zeller
H.
,ucyá/Íuje
vytah zobou Barthélemy
&jeví již vliv
113942
,3); dle Bzergkad
Dle
Susemihla
(Verh. ji složil peripatetik
lo.iogenversPhanias.
Stettin

covaných. Tězw)énroouuj jedná vl. kn. or hetor

(01
za:))dúkazechŽV
1—110patho
ském
(čvůu',ulmua)
ajeho V.“
hlavnich
položkách
10531a
lgšišslššlév ga)
Ammon
1 f.etiolotlogič;
bayr.G v 1111
0) poetice:
o slovním
vyjá
dření (léčíg), o ispnosici (rašígl) a částech řeči (pře),

o';o/"

1880,22) je však i ethiakhaNikomachova 130oplnnněa

em původu knihy třetí mnozi poc
och

bují; jiní (Diels)
há'ílLaert.
leccos
je tam opravdu
z1-—7
Eudemov
11.111. nearistotelovsk
(E. v.y1.—
W Os
13-.3M.ll člást:l9): hKažd'k.| člověk
e; ho
Diog.
zná rhetoriku
o dvou
iživočich touží po blaženosti; 2u Eth. N. 11.8—15. knihách, za to uvádí též spis Ilsoi i.išew; o 2 knn.;
katalo Ptolemaiův uvádí již tři knihy rhetorlky.
W. (E.
11.,E. M. 1.2-0 ): ostatečnosli,umě
řenosti, štědrosti, velkodušnosti, ctižádostí, mir Ač vyšána teprve po vydání slavných řečí Demó
nosti, laskavostí, upřímnosti, stydlivosti; 21) E. N. sthenových, nevšímá si jich, snadp řijal A. prvotni
V. ( ,. .
slovn
1.34— č.lI.) o spra náčrtky beze změn, které již před nimi vypracoval.
vedlnosti a právu; 3. E. N. Vl. (E. E.V .; E. .l.
—--Dilo UIIFOQIMI)
7196;
Mšččarógov
není „cgi
A--0V0,
nýbrž
rhetora
Anaximena
(1-312).
—Spis
Jrunjuxňc
; 11.2—3),
ctnostech
dianoetických
(rozium
nosti,
rozvaze);4o 4..E
N. VII.
(13. 13. Vl.; E.
11.
() básnictví,
dvě knihy,
zachována
jen
jedna
(v rkp.měl
pařígůvodně
ském l74l).V
úvo
odu
první knihy
4— ) o zdrželivosti
a nezdrželivolsti;
5. E. N.n'Vlll. jeedná A. o třech druzích poesie (7. lyriky všímá si
ažlX.E.(
E.Vll.112
E.M. 112—17)oprá
jen dithyrambu), o jich vzniku; potom
mjedná otrra
telství; 6. (text
velm poruše
n) l:..EOVll.0901:
13 o).o'yoc;
moci gedií a o eposu. V druhé knizevvykládal () zriůaom:
rozvážnosti
(ngórrjorgn;
7.
8. E. E. Vlí. 14—15 E. M. 11.4—
—9) o štěští azdat

nosti (tvrvzr'a, vaoxaíyaůí'a),

.

N.

oslasti

a hlavně
o komedii.
V látce
a vjednotlivostech
a je
poetikasnad
ze všech
spisů
A-ových ne více

blaženosti. — Kn. V111.a 1x. E Nik zdají se býti

a(Finsler,
d. ar.
k. . na
. Platonovi abyla
poPlaton
Politiceu. (p.
1341oe
b.
původně samostatným s isem in_oi anIac, jak se závislá
po
v alexandrijských katalozích jmenuje; podoobně
40a)
aždnruhě
rheltorlky.
Česky od
V)chodíla,první
] v d.
1884,2 kn.
v)d.
198-.
. v 'kladyv
11.71591“
vjóochnr
vsnl
.nanil_lneshoduje
úplně
Vll — sVydá
ejlepši je Suse
Nejdůleuž.
ru
opisy2:I'benátské:
codex
Marcianus
mih ovo (Tcubner); do češt. přenl.Vnyclhodil(1888)—
n. Vene
. 200.2
4. 213; Vat
tlciu'.:1342;
Laurentianus
81/11;
Parts. 1854,
17 02223;
dva ox
Spis Ile-giuyuwv zaui xumwvje nearistotelovsk
znám)"kompilator sebral výměry jednotlivých ctností tordské: Collegii Čorporis Christi a Collegii Novi. -—
a neřestí z A-vc ethik a snažil se je vměstnatí
Vydání:
ed.
princ.
čáp.
Aldum
Venet.1—495
1498
v5 svazcích Později v lejdě 1590, vyd. Casau
v Elatonskč
schema
trichotomie
ch:
bo
o
nus;
v
Zwelbrilcken
1791—
1:800
vd.
Buhle;
politických spisů zachovány jSOlelHalinu:/z v 8
kn. jsou to as jen náčrtky A-ovy k přednáškám,
Vul ata, podle níž se cituje (strana, soupec, řá
v Berlíně:
vydány
první pře
dva
které vydal
neznámý
st), dekš,
azkyvydávána
(l. Bekkerem)
(třetí 1831
svazek
obsahuje
pokusiv
se je
uvésti vvydavatel
jakýsi poo(snad
řádek; "ilheotrast
vpo
sledních dvou knihách lze pozorovati větší péči klady latinské), 18365 vazzek čtvrtý A. Brandisem
o formální stránku. Pořad jednotlivých knih nelze (sbirka scholii); 1870 svazek pátý H. Bonitzem
(obsahuje index, Roseho zlomky, Usenera Syrianův
bezpečně
stanovítl;B"arthělelen\1ň'"ISLVHilaire
uspo
řádal
jeeatkto
VII.
' (b kommentář k metal.) Vydání pařížské (Didotovo)
1848—1874obstaráno Dúbb,nerem Bussemakerem a
Wm.: (iiillclebrarltlcll,p
Želller) dlužno V.vpostaaviti před. Heltzem v 5. sv. řecky a latinsky. Nové vydání je
atíř před lV.,
pozn lAjíž Ni Teubnerovo
colas d'rOe me (1—1382).Ví.
k.n jednáaA
Ill.hlasuje A-aaa. l. Methoda. Methoda,kterou
kladu státu;5 v 11.podává přehled nauk o státěá a
A. z části dospěl k výsledkům nesprávným, ne
vykládá
různýcha ústavách.
111.vykládá
pojem mohla sama byti zcela s rávná. Lze i nejlépe po
státu a oobčan
4—17 Vejedná
o království;
_

soudit!
tam řirodních.
kde výsledEZn
ejsnáze
ze stopovati,
111.18.
a V11. V111.
kulvvažue
nejlepší
ústavě, pojed
úvaha ve
nedokončena.
Kn.
_bl 0 sou
samostatné
vědách
Př' Iadem
výsledku
nespráv
nání právech,
o podmínkách
lzdaru st tu,
třídáchaobčanských,
jich
povinnostech,
úřade
ehc aso
ec

něho je vý íad o úkolu mozku

epart. an. 2, c.

le A (idskčm)
]je mozek organismu
jakožto chladič
v dokonalém
zvi
řecim
protiváhou
proti srdci,
konec se
vykládá
co ztratil,
udržuje čímž
a utvrzujee
Snad
konec olll.tom,
knihy
bys stát.
vy
světliío, proč A nepřistupuje již kvyličení nejlep uprincipu
teploty.zvířat
Nadb)nastal
tek tepzlotši,lb
kterýoby
jinak
dokonalých
or,ganism
šiho státu. Polittika A-ovabyla ve starém věku
tu pečlivém
nebylo hmoty
chladivé.Vycházízíndukce
Výklad ten A.
málo známá; am Arabové jí neznali. Psána jest asi kdyb)
poda po
vyšetřování.
mezi 336 (p. 1311 b. 1) a.s32 ( 1276 &.28al272
že přímého
mozek a pozorováni,
teplá krev vždy
se juevui;
a22). První cenný výklad podali Albertus M. a zjistiv,
neopomíjí
saháspolu
lk po
podepírá svou domněnku tím,že ji lze mnoho
Thomas Aq.,
s pozn. spisům
a krit. vy
vkl. N.
Skvorcov
M. do rušt_Řřel.politickým
dlužno
řiřaditi Oíxovo má (De curis rei tamiliaris) ve zjevů vyložiti; všecky tyto tprvkye pak spojuje lo
úsudky.
Alestanovených
vše
ese
podjeho
vlivem
mněnek
z domyslu
Logika
jest
knih. o správ domu a domácnosti. A. podává žickými
náčrtek oikonomiky v 1. kn. Polít. a dělí iv ós správná, empírlcká znalost jest ovšem neúplná, ale
0101047),yaylm), nazgrmj, ZDILUGUYIHI),
zamýšle as na není sama vinna nezdarem výkladu. Kdyby vliv
psati podobnou práci, ale co námod chováno, není předsudků nebyl býval tak mocný, sotva by byl A.
od A-.a První kniha jedná o hospodářství, výňatek dosspěl k tak podivné domněnceeo poměru míchy
z ní označuje Philodemos jako vyňatek z díla Theeo- k mozku, jakou vyslovil. Nezdolatelná snaha v je
trastova; leckde jevi i stoický ráz; druhá podává dnotlivých útvarech vypátrati účel, nauka o čtveru
příklady a doklady, jak si pomáhali soukromníci a živili, princip o nezb tném vyrovnání protiv, poji
stát z finančních nesnází — dotýkás se událostí, mání člověka "ako mikrokosmu jsou A-ovi nezvrat

jich se A. nedožil, obě však'jsou ještě aszlll. stol.

ýnml předpokiady,
ktžeréravčm
hok významu
určitémunemčl
výkladu
funkce
mozku, o jehož
tu
šení, přibezděčují. Methoda ta stala se dědičnou
dochovaná
velmi pozdě sepsána vjeho škole a v době úpadku scholastiky jeví se
(L. S,pengeljenAr.latinsky,l]byla
Stu
Spisy rhetoricko-poetlilcké jsou z nejlépe vypra její nesprávnost nejvíce. — Příkladem správného

př. Kr. (Susemlhl); třetí (vá/101avčoó; xai )aysnjg),

Aristoteles '
výsledku
protik
dřívějšiAm
e země jest
kulatá.
Aledomněnkám
jak dos íěl jest
A. kpoznání,
tomuto

poznání! Stanoví jednak absolutn těžké, které se
tlačí k středu, jednak absolutně lehké, které je na

vrchu; těžkěp

ytlači se zevšad kcs třcdu a

tak vzniká nezgytíkiěpodoba kulatá. Tato představa
liší se však naprosto od fysikálniho pojmu graví
tace; dle A-aaje tam, kde nyni jest země, abso
lutni střed, a absolutní vlastností prvků těžkých
jest snaha k středisku. Drže se zcela smyslového
přeludu béře zjev ve skutečnosti pouze relativní
přenáhleně za absolutni a jakkoliv obohacuje vědu
ůsudkcm částečně správn' m, s druhé strany zase
překáží poznání pravdy. ůvěra jeho v zdanlivou
skutečnost, o niž se o íral proti mínění, že by se
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hvězd na nebi, i když jich snad nevidíme; nýbrž
v tom že se mýlí, že se domnívají, že jsou pouhými
obrazy jednotlivých věci, které očima spatřujeme,
ls vým zpays'voznačuj se jako řiznivce nauk
o ideách. Platonova sltanoviska v ak nedostoupi.
Platon
v P znalntaké námitky, ), kterértA-a
ale přece mátly,
se ideiuvádí
drží
srvn.
Michelis,
Diebez
Philos.
l
a dokazuje,"
že se
nich Platons
nelze ObePtainne
(část 11.);
se A-o-vi s p_očátk u přičila nauka oideách, “o tom
viz Top. 1157 113 a. Z), zvláště pak Anaiyt. post.

111,
77a scholastika
22, 183 3.305.vV
nauce o ideách
ná
sledovalaa
se
A.ugusstínem
Platona
a,
odezřeme-li od jednotlivýcsh neoscholastiků, kteří
aok Remer nemaji pro idey místa. (Michelis, De
Aristotele Platonls ln idearum doctrina adversario

země
—jiné pohybovala,
příklady, najevípr.se0 nám
„kollnyní prapodivlnou0
ově,

; Rosennkrantz, Die Plaltonische ideeniehre u;
OdBekámpfunš
durchA
nauce
teplotě
v. u14713_rieger—Wasservc_i_gia,o
Plleato ihre
Platona o chýlil
se A. 869.)
i v jiných věcech, ač
A...1o1905
str. 1.29
Šrvn Gruppe,
le kosmi
méoněvědomě, zvláště ve spise, De ínterpretatíone“,
s'chen
d. _Gríechen.
Berlin 1851; Le
Natur
u.
()ffenbSysteme
X.1V 81.145.
522; Schiaparelli,
sfere
založil
svouz odchyinou
logiku. vyčt
yšel ovšeum
omocentriche di Eudosso, Caliippo ed Aristoteic. kde
docela
správně
Piatonnova výmčru
Milán 1876.
věta jest zákonem myšlení a předmětem filosofie,
Methoda A-ova tedy není veskrze vzorná. Zá nikoli pokud jest oznaačením té které myšlenky
sada však, kterou vyslovil De part. anim. odpovi
naši —, že totiž věta jest
spojeni
jménaD_c
se salo
daje na otázku, zda vědecké zkoumáni má vychá vesem
; sr vn.
Classen,
Graec. primou? p. 49); všímá si však jen j noho
zjevů,
má v
řírodu
vykládaít druhu vt—ě
—věty substantivni, a neuvědomiv sí for
zeti z povšeclmělío
(Bojrtnus()._ó;-_co
"?>“
či z__jednotlivých
s Demokritem prostěpjleartjako utvářený shluk hmoty

málníhovýznamusponydospivákotázc
spona
a tedy začínat: naprosto jen od lednotlivého, jcst jest
jméno či sloveso. ěta substantivni e sezda
sponou)
nemožno, ale nedospějeme též dile, zůstaneme- ii
nafrotit kausativni (slovesné) vyjadřuje právě for_
při nepiodném
pojmu;tedy
pojem
jestsaojitif“
en v_jednotlivém
lni strtánku myšleni, pokud myšleni děje se
uskutečněn_
a třeba
obojí
(Srvn./
Methodik dcr Aristotelischen For odnášimc
v soudu tj;prísudck
pokud k(subjektivní
činnosti naši
mysli)
podm
mtuč Správně
pozna
schung, Berlin 1872)
. A-ovu filosofii nelze stotožniti vže pojm
v pojmupředmě
přísutdkověm
vyjadřuje
se obsaženo;
jen to, co
ověrn jest
nezbytně
s myšlením
pravdivým,
nýbrž
pouhou
sousta
a.vou objektivně
chybou,
ro níž
se jest
A. nedostal
k dokonalejšimu nvystižení pravdy, jest, že v logice
své stotožnil formu s obsahem, an vyměřil myšlenku
jako spojení podmětu s přísudkem. Není-li opravdu
myšlcní nic jiného než jeho forma, soud, spojení
podmětu
s výrokem,
nezbytně
aždou činnost,
každy dlužno
život, si
každý
vývoj mysliti
(kate
gorie slovesa rozložena ve sponu a jméno přídavné)
jako
zjev
ncsamostatný,
závislý
na
nějakém
pod
ladě. Tot' názor, který se jeví jednak idealisticky

lřidavně
označujeformální
prvek subjektivní
v my
ní lids měno
ém, stránku
naproti zákonům
řeči (a myšieni); proto jest právě v adjektivní větě
— a A. vystihl dobře rozdil mezi větou s výrokem
substantivnim
a
větou
s
výrokem
přídavným
slov
čr vnoxemewp dva: a 74119,tl.-toxemevov xatqyooeto J):(u
— patr no, že spona má jen formální význam —
odnášeni výroku k podmětu, což jest subjektivní
činnost naše, — nikoli reálni;— je-ii pak na místě
přidav_ného jména ve výroku jméno podstatne (ůev
zěuu uůoíu) -—v řečtině vždy bez členu, — neozna

v pantheismu Spinozově, jednak realisticky v ma čuje
antén,;
— n'ako
pří
davn godstaty,
Substancenýbrž
(oůoía
71903111)
emůže jméno
býti přl—
terialismu
čjí.š odbočil A. záhy v nauce sudkcm, ani nemůže bytovativvněčem (čvvnáolcw),
a) Logdkobyn
OdoPlatona
o ideáchg; protože nepochopil hned úplně významu
src jest vždy subjektem buď logickým nebo meta
jejiho, nesoudil ani správně () jejím vzniku. 7. Pla— p_ýbržm
Na yzmilákladě
rozboru věty substantlvni a soudu
tonových spisů jest patrno, že vznikla sloučením
nauky Herakleitovy s Parmen idovou; A. všímá si
nauku
o úsudku.
jsou pojm
naté
zbudoval
A. jenad tsvě orie
kategorie,
jednakv svou
však stále jen iiérakleíta; srvn. Metaph. XIV. 2. ze spojení větnělío. Předmět našeho my elní jest
e A již
nespřáteiil
s Piatonovými
ideami,
vy bud' podmětem (substantia) aneb přísudkem (acci
loržili jsme
svrchu. jest
však u něho
zřetelný
pokrok v pojímání vlastnin auky Platoonovy. Nej
Brve
rozeznává
od Platonov'
latonovu
školu čísla
pak Pythagnorejčů
od Platona, potom
též o ch,
ia
tona samého čísla od idei, a došed až tam (X1118
30), b)l_ by, jak se zdá, nauku o ideác h
schváiai1,kdyby7i
t_anebyla
zapietena
v mnoho
ne
snází.
Xi|14
).10 rozeznává
jasně
Platonovu
nauku od polzd7gjšlíhoznetvořeni. Nesnáze, které

de.ns) (Kategorie nejsou všecky výržoeky;
Vrfátko aniž
1298—99;
ngu'nr)
nem ebýtijakos
př_í
sudkeig
bytovati on.-m'a
v něčem
[čvrm/rnzužvj)

v pojmu podstaty jevi mluvnicka kategorie _podstat
něho jména
, takmíti
se (Flav)
čtvero &kategorií:
činiti za(ď,-aw),
trpěti
(_1áazew1,
ležeti (xe—7019111)
klá
na ojmu
druhá dvojice
(vyjadřpujíci
stavg
má seslovesněm;
k prvnip odobně
jako v prv
ruhý

mu překážejí, _aby se stal jejím přívržencem, tkví
vtom,
že
kládá oi___t:l_eyb
za10jakčsi
obrazy
jednotliže
vých věcí.V116,
dokonce
připouští,
ač jednotu věcí jednotlivých, která v pojmu našem
jest obsažena, lze mysliti, i když idee nejsou přece
se však lepe shoduje s naukou o _ídcích. ješt ě dů

pojemjež(trpětiů
k prvnímu
(činiti);řeckého
člen: a"
xcíoůaa
pak,
se s odují
s významem
perfekta,
liší se zase dle toho, je-lí stav přirozený či člo
věkem způsobený (leží, sedí—jest obut, ozbrojen).
A. sám shrnova [ tyto čtyři kategorie ještě v pojem
pooyhbu.
cm slovcsný ta
ačtyří kategorie
roztříštěný opozbyl své platnosti nvedle jména pod
l_ežitějšiak
jest jeho
výrokvp(V11
.),ž38 ese
přívrženci
idei nemýaliv tom, lžG,
že
tněho ako v logice věta slovesná vedie sub
vůbecastanmži idey jakožto bytosti odloučené, exi stantian akmiie se sloveso běře ouze za něco
stencc tčch jest zrovna tak možna, jako existence formálního, všechna rcálnost přenáší se na pod
Český slovnik bohovědný 1.
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Aristoteles

hyhu. Boha poh
jako konečný
světa,ejsenžvpotud jest
statu. Ve větě substantivní, která vyjadřuje formmu původcem
světa,cílsám
soudu, zejestalšpodmét
naprosto
my
Tim
ší kategorie
A-o-v hlavním
snadno pojme
vyložimti. pokud svět bez takového cile nelzeserozumnněl'ly
sliti, a jenž tedy stojí nad světem, A. filosoficky
Stáljako toho
po stata
a věc
jedno poznal; ale Bůh bez tohoto světa, jehož absolutni
tlivá liv pojemltgodmétu
popřel byly vedle
— jak
mluvnicky

vedle podmětu, tak tysicky vedle odstaty— hned energií jest nemá v .4-ově filosofii místa. ,|- sk'
bůh jest
nehmottty,
nemůže
mu (Met.l
býti 1přimíšena
pojmy jakosti aa kolikosti a vedle t ch má u A. jen látka,
poněvadž
" r; jest
(túra/us
2,8); že
Letšě
apom ru při
iusudk kvýznam.
podmětuKate
za v kBů h jako stvořitel světa má v sobě bytnost
ládá poměr
se celý(llldějmyšlení)
skutečný
ducha \ bytnost hmoty, vůbec, že Bůh jest nehmotný
gorie
jen vypočítávají, jinak se nevyklá ve smyslu křesťanské theologie, jest pojem nearl
at a ostatní
zcela oseomijet.
okona
A-ova
N
' ým výsledkem
indukci pok
kládáAbadázni
obrácený sylloglsmus, t. j. za [ sudek z jednotlivého
opovšechném, což jen tak jest možno, kd ž se
při tomto poznávám z jednotlivého uznáv po
všechně jako základ. Z toho jest patrno, v jakém
smyslu A. jmenuje oznaníempirickým: ne, jakoby
jednotlivé samo je iné bylo reální a z něho

stotelovský. A--vs bůh vr jen sebe, nevr amosvětě

ani o člověku, jako bůh Empedokiův a bohové epi
kure ců — nau a to, kterou Platon označil jako

nejv tší bezbožnost
Dle A.
svět
vněm ě'e po
jestneznabožství.
výsledkem touhy
hmoty

nost útvarů nevykládá A : působení boha jakožto
jektivní činností myslí se utvořovalo povšechnén gówv mvovv,z toho vkládá jen vznik těchto
útvarů; účelný tvar jestv iž vwir, (kamž nebyl snad
jako něco pouze formálního (nominalismus a iton vložen bohem; srvn. Kaufmann 113, bůh uskuteč
tcggtualismus),c
,nýbrž
usku ňuje jen tyto tvary, a to nevědom
něné povšech
h.né jednotlive
[Oiooíc pojímáAseřako
rendelen
my. Učeinost a
harmonie přírody není tedy od booha, jako kdo hraje
buiiž,ategorieniehre;
Hist. Beitráge Elementa
zur Philos.logices
1846 Bd.
[,
Gesch.
Aristoteleae“ na kolovrátek, není skladatelem melodie, kterou
traje, nebo výrobcemhudebního nástroje, na který
18
892; G.Zi11genz, De praedicamentorum.. . fonte hr
hraje (Schltlterr.) Zcela jinak pojímal boha Platan,
Casalini.F.Le
dí Ar. 'ako svobodného stvořitele přírod, čímž umožněn
at uepori ine (viz A.
Festschr.
Uln
nCategorie
'chs, thrzburg
Firenze
F. Gabrvl.
O kategoryach
Ar. Krakov šle
ideální
přírody.
Na skrze
mist ducha
Platon0vy
l9;97 K.1881;
Wotke
Uher die
Que le der Kategoríen
enky ovýklad
utvařování
hmoty
A. klmá)
lehre des A. (v erta Hartellana. 1896 pag. 33—35).] čhmost ne sice ve hmotu samu, ale v její útvary.
b) Metafysika. jako jsmerp řlvvýkladu 0 A-ově
v
aristotelovském
(pojmu
formy
(1109an
je
s prin
logice vyšli z jeho poměru k Pia tooonvu pojímání tvar, v němž se je notlivíny v přírodě“ eví, smíšen
významu
tak v pojímání
metafysicepojmu
vycházíme
z jeho
ěmru kslovesa,
Platonow
ohybu
—
srovnávajíciho
se slovesem.
A. zam
pohybu
pojmemse vzniku
jednotlivin
ne jina pojem
než
význam slovesa ve větě nesamostatným významem
přísudku a pouze formální sponou. Důraz, s jakým
tvrdí, že pohyb
je pojemPhysB
pouze ,l),
formální
am
m'rrjatgnana
ta ngántata
svědčí(oi-x
O tom,
že mu tanulo namysli mínění protivné. A. uznával

cípem způsobujícím tento jev. Pkoje
em ormy značí
n
A-a, žes enám
177.1)
nejevínšak
něco naprosto
neurčitého,
nýbrž ako
něco
jako určitého,
na př.
jako ten neb onen ivel, kov kámen, rostlina, zvíre,
zároveň však s výkladem toho jevu, že se tot iž
tato určitost zakládá na síle nebo činnosti hmoty,
akou ve skutečnosti jest, vtom . A. neuznám
jakés prahmoty, jejímž rozlišením by skutečně tvary
vznikaly,h
ujen potud skutečná, pokud
jako Platon vždy, Žemmám; a zimní; jako ě'va 51217190:jest v jednotlivinách, jinak jest neskutečná, pouhá
fikce aneb aspoň ouhý ředpoklad pro myšlení,
jsou
v něžLvšecky ostatni
(Metnejvyaišší&ojmty,25
pojem splyvají
po ybu
tedy
(štít)o)),
k erě se
rnváskuteěnem,
sobě možnost
býti (anejsoucno
to býti vš
rn) a stává
kdyz
naprostoAomezil
se) Scienílllnl)
vznikem jednotlivin
_(
Thmo
. . (stotožnil
. c. 13,
bralo se k němu přistoupí nějaké dňa: (Met.
15. .-.I se
eho myšAlenícestou zcela jinou než Platonovo. tu uchýlil svým pojmem formy daleko o pravdy.
Princip tvarů, v nichž se hmota jeví, není hmotě
Platon
pokládá
pohyb za nejvyšší
reálni (p.
249 B.)byti
jež dialektickým
postupem pojmy
v rc jakožto hmotě vtomný, nýbrž tvar, na př. této
hráně, této rostliny, tohoto zvířete jest výsledkem
álním absolutnu
avyrovnali
se absolutno
pokouší (va vdial.
So aktu duchověho (idey) hvmotu _půsohíctho, což
phistes),
——
A. spat
ruje v byti
pohybu
opak, věci relativní, vznikle. Bytí se stává prázdnou ovšem A., nedost oupiv ovjmus
svtvorení,n emohl
abstrakci a veškera skutečnost připadá věcem jmouti. Arabsko-tkřesťanská filosofie přejavši tento
vzniklým, jednotlivinátn (jichž znakem je 1665n: pojem formy utvořila si z něho svůj pojem forma
o nichž říci můžeme: něco tuto a nikde jinde), substantialis, ato tak, že se vyhnula důsledkům
přímo přítomným, postřežítelným (1665 u —- m'Hma materialistickým, které v pojmu A-ové tkví, a slou
Die Met
eta
;rgwn). Bytí a vznik nebo vzniklě jest mu nejvyšší čila jej s pojmem stvoření. [Schraam
protivou; byli pak mohl A. pojmouti za naprosto
des A. St.
nach
ilnem De
inhalt.
éBamberg 1877
máln
ní, neskutečné,
věc vznikající, jako ].phvsik
Barthelemy
Hilaíre,
la mětaphysiqne,
sa
jednotlivá , jest skutečná. Avšak A.
nature
Čet ses d'droits.
Pourr1879
servir A.d'introduction
la mčt.aph
Arist. Paris
Mosses, Zur
s pojmem energie, jejž si z pohybu (přechodu :)
z potencialíty v aktualitu) utvořil a dospěl tak
der vier
1893, ] Zahlfleisch,
Die aristote1.Pirinzipien.
Mettaphysíkkde es A., Bern
das
k jsoucnu absolutnímu, které jen hm)-pig (absolutní \'orgeschíchte
energie Met. 12,7 čxšgyna :) zuů' moju) ',est a tím
eines Autors
(Philol. LVof(1896)
p. 123]. Watson
The Mctaphysic
Ari
k pravému pojmu filosofickemu Boha. ]Poněvadž eínheitiiclhe)Werk
však pojem energie ve vývoji jest v protivě k 66 stotle (v1The philos. Review V111898); Godecke
nor.dn d. aristot. Meta
mm;, jež jest nerozlučně spojena s hmotou, obje meyer, Gedankengangu
vila
ase A--ovi vedle absolutní energie věčná hmota;
vznik konečného nedovedl pojmoutí jako tvoření 63 sik v Arch. f. Gesch. d.nPhilos. XX [19071521;
a.d 'lartarkiewicz, DienDisposition der aristote
jsoucnem nekonečnýnm. Theistické stanovisko Pla
Giese
1910
a-\skěm bohu:
toon0\o, jehož nauku o shoření světa záhy 'zavrhl iischenOPrrlínzilgíen.
L.F d. christi. Gottesidee,
er aristotei.l..Gottesbe
liffmit
(zlomek 19—
22—),zzaměněno takto skutečně hylozol auf
1871,
se.r,D Bezug
Lehre
sticko--dua1istickým (Schlíiter 74), protože abso
A.iib. d. Wírken Gottes. Míinster18193; E. Rolfes,
lutno nepojato jako stojici nad protivou byti a po Die aristot. Auffassung vom Verh. Gottes zur Welt
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und zum Menschen. Berlin 1892; Nik. Kaufmann, nosti smýšlení a snažení;

Die teleolog. Naturphilosophie d. A. Paderborn
893; Gloossner, D. arist. Gotteslehhre |inxdloppelter
Beleuchtung
(jb. APhil.
TheoBložím(Č
189%;
A. Kolíse, Nauka
-ovau.o spek.
působení
1894) V. imanko, jak učí A. o Bohu?(CKD.1899).]

řátelství mezi nerov

nými (jako
mužem
a káenou)
jest nedokonaloé.
Samoláska
aa mezi
láska
ráttkels
enmohou
si odpo
\ati, nebot přítel ve štěstí přílelově své vlastní stěslí
ml ll e

qůtxa A\lxopáyua,

|,

1—-7;

—*

K díanoetickým ctnostem čítá A.:uměnl4(1é)_n,),
opatrnost, um (mag), vědu (ěmanqu) a mou roost
(www). Umění zdokonaluje přírodu, nebo ji na
plodobuje; toto napodobován neni však otrocké,
elest zobrazováním
přírody
v jelni dokonalosti.
Úlčeem
umční jest mravní
zušlecht
(noóg áotlilr
nuaóía), k čemuž i činohra slouží. Ctnost jako stav
vyžaduje, aby člověk nejend dobré konal, n 'brž
nepodržuje Vychodil,
však paměti.“
výklad
schvaluje
O dušiBrentanoH(éEhOŽ
věcí
po ídobře smýšlel. Ctnost není ani vlohou, ani věd ním
koušel se A--a zastati, ale p088dkládvalmu svů po (jak Sokrates učil), ale rozumným chtěn
ním; jen co
z vůle předložené a svobodné vychází, může býti
'em a dokazoval
ex absur
do, že A.ethímnenLo
lnic buď mravným nebo nemravným.
mínlti,
co by bylov
neshoděs
— enta
sotát 0- a

)lšj'sychologie.V
odloučil
(mysl)
t.j. princip VčI0\ěku
sebevědomě
myslícíA.a rozum
chtící,
zcela neorganícky od ostaatní duše, a nijak nevy
ložil, jak vchází (zvenčí) v tělo oduševněné.
„clOdělen byv od těla jest rozum pouze tím, čímž
sám jest, a pouze to jest nesmrtelné a beněkě;

spolkovědě

pojednává A. ve svVénolmxú a po

novsky
—theologiíi
(Sschlttter
životemvyloženou
vou; nomuxó;
dále
otom 86).|:,jrakým
as (Zeller kládá tuto nauku za část ethiky.
Úkolem státu
606) nepřemýšlet, včemž daleko jest za Platonem, jest, aby se staral o bolaženst jednotlivců; proto
jenž nesmrte lnostt duše nejen zřejmě učil, ale jí mají se všichni státu podrobili. Platon vytvořil ideu
také dokazoval. Také nevl A. ničeho o blaženosti státu deduktivně, tak že osobitost a svéráznost
a odplatě posmrtně. Lidská duše jest dle A-a na jednotlivce mlzl naprosto ve všemoci státní. A. na
oindny ke stát
dána pěti mohutnostmi, ato vegetai
ativní (ůgsnzmo'y), obrat postupu'e zdola nahoru,o
appetitívní (žádostívou; dgsxuxóv),sensitivnl (alm'hl
celku. společnost
do přednosti
sicealestátrodina
jako,
1mo'v),h)"bací (zivmixo'v xard 'lónoy
mo\ou nímu
dokonalejší
ředr ojdest
dn,|ou
mmo'v).
čtyři mohutnosti má 2i zvíře, jest podmínkou státu.
rodině jest trojí poměr:
posledni jest však vlastní jen člověku. Mohutnost
k
žcnč,2
rodičů
k
ditkám,
pánu
ko
m
Muž vládne ženě státnícky, dít
appetitivní jest buď roznícená (0144
(»ch — irasci (nolumá, !, |.
bílís), pokud tíhn
ne k dobrua zároveň překážky, jež kám královsky, otrokům jakožto „pan
án“. '. pojlian
dosažení v cestě stoji, řemoci se snaží, aneb est manželství nejen jako poměr přírodní,ale i rnravní
jsa
synem
své
doby,
otroctví
sice
schvaloval,
ale
žádostivá (čmóupqnxo'y, pokud jen prostě k do ru
se nese Mol\utnost sensitívní dělí A. na postře doporoučel vůči otrokům mírnost, jež se arci dle
hovací,
telství
ne ofnemá
otroka nemuže
nemá anizměnili
rozumuvlásku
celého,a přá
aniž
něho nikdš
pamět a postřehu
vzpomínání(ařaóqmg),
(pm—1m;
a obraznost
arám'qaig). (manualu),
O rozd
mezi umem ným (vous'namrmóc) a urnemtrpn ým přlstupen jest ctnostem dianoi.'tickým (l. e. |, 3—7.).
(min*)qzmóc)mluví A. nejasně, tak že již mezi sta Vyšetři\ všechna dosavadni zřízení státní a od
soutliv kommunismus, promlouvá A. o ústavách do
rýml
kommentátory
otom s.por
rentano,
Die brých, ato: o monarchii, aristokracii a demokracii;
Ps chol.d
A.618 7; byl
E. Rohde,
Psyche[Br11330
—309.]
) Ethíka. jako \' přírodě A. stop oval účelnost, po té o ústavách špatných: tyrannil, oligarchii a
tak i v ethice pojem účelu jest základní. To, čeho ochlokracii,a rozhoduje se pro střední státn
všichni se snaží docílili jako nejvyššího cíle, jest
útvar (r)péci;
nohu/aš
v zemi
prostředně
veliké,
kde jsou
ob aně
svobodní,
navzájem
si
blaženost, tato pak může záležeti en v činnosti úrodné,
mysli. Ale jako jsme pohřešili ve spisech přírodo rovni, vyzbrojení srdnatostí a vzdělanosti. Ob
vědeckých mysl, jejímž dílem by účelnost v přírodě zvláštní dúležitosti pro stát jesttA-o-vi výchova.
v ethice
zákonodár
rce.mrav
Bez Lidé stávají se odzobrýmítla lnlll'a\llýllll trojím pro
dbšla,
čnetak
soudy
ethicképohřešujeme
o nepodmíněné
hodnotě
stře
m,rozumem
(|. c.dk:em
[V vprr13). jelikož jest dlevyke
vzniku
tělo dříve
ních
síce prokmitají,Dale
zásada
eudaemo
nísmučinů
přemožena
není (j.D urdík).
Jeho ethika
má neež duše, jest napřed pečovali o tělo, pak o duši,
ráz celé starověké ethiky: dobro jest krásno, je to, ale o tělo pro duši. Po té pečovati jest o žádosti
co se líbí rozumným a moudrým, zlé jest rotívné vost, ato k vůli rozumu. Na státu jest, aby bděl,

:: ošklivé.
iskutečněním
dobra
jest i\ejdokonalejšlm
mu, jakov
cíteku
t t. rásnaa

labyoStát
již před
o zdraví
bylo nad
posta
mázplozením
určití počet
porodů,dítek
& kdyby
to
Ctnost jest dovednost c(š'črc)konali dobré její rodiče spolu plodně obcovali, má se užití potra
podstata záleží vtom, že učí zachovati příslušnou cení, dokudvvploodu není života a citu; dovole
nost či nedovolenost potracení závisí na existenci
Ctnosti rozvrhuje A. na dianočtickě, jež činnost tohoto žiVOta a citu. Zákonem budiž stanoveno,
rozumovou zdokonalují, a na ethitké, jež Žádosti aby žádné nedochůdče nebylo živeno; pro nad
vost 0\ládají. Hlavní ethické ctnosti jsou: sprave
bytek však (l.
dětíc. novorolzence
oditii řád
mra\ní
dlnost, statečnost, střídmost, štědrost (číwóegaómg), nedovoluje
[V. [VI]L, 16).poho
Vidno
tu po
ooblou
velikomyslnost (usyalongmua), \elíkodušnost (pe zcnl proti přirozenému zákonnu mravnímu, jakeh o
"(dal/Iulia), ctiláska, mírnost (ngaónjc), pravdomluv ani A. prost nebyl. jinak radí A.,ab) kojenci mlé
nost, zdvořilost (evrganeli'a) a přátelství (mi/Ja). Nej
bmyli živení, víno se pro škodlivost vvlučuje:
vyšší a základnou všech ctností jessvtsorae nost aby užívalo se přiměřeného pohybu, chladnych kou
Záleživ cstřední mířemezi prospěchem a škodou. pelí, lehkých her, přiměřených \ ýpiá\ěnek a po
věstí, ale všeho neslušného v poslechu a pohledu
Ve veřejcněmživotě jest podtlná, dáva íc každému aby se děti vyslříhal). Na zákonodárci jest, ah
včeometrick
ém poměru
k jeho trestaíc
hodnotě, každého
v právu vůbec 2 města všeliké neslušně řeči, a to zvlášt
pa
soukromém
jest směnná,
v poměru arithmctickěm k jeho rov nění. Sluší z mládeže vyhostil. Kdyby se snad někdo vyskytl,
se, aby daně zákony právem přirozenym se opra
jenž by něco zap0\ ězeného mluvil neb činil, budiž
vovaly. Velmi velebí A. přátelsství. Di o něm
svoboden
a nemá
ještě místa
při stole
očleněm
— trestán
bezectnostl
l ranami;
je--li
ethíku naplňuje a politiku podmiňuje. Přátelstžvi —je-čli
v ak iž starším toho veku, budiž po nevolnícku
dokonalé
jen
mezi
dobrými
může
povstati,
neboť
spočívá na vzájemné blahov ůli, na ctnosti a oba znectn
Rovněž vyhostiti jest nestydaté pohledy
polném sebevážení. Všeliké přátelství tkví v rov na malnhy a neslušně příběhy. jest na vrchnosti,
mír u mezi mnohem ([ "Ico/30171)a málem (diety/t;).
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aby se starala, by žádná socha neb malban cta

form v sobě 6vváyu; bůh není jich princip, pokud

kového nezobrazovala, leč při někltuerýchbožshc'ech,

vědomky
bezděčně
řlvádí jich,
z možnosti
v so ě máa idey
t. ] ušetvoří
hůh je ve
jen sku
ne

kde i šprýmy zákon

připouštíě

zvškaokn
bohy ěun'í tečnost. 2. Dle Kapíly est buddhi Zplozena a

10
uctívatí za
sebe, aditky až
"Vint
dovoluje,
kteríjlžpnměrenehostándosáhli
ladšěím
nemá býti dovoleno obcovatí směšnohrám neb ko díci; est to vnitřní účctlnost ve všech výplo ech
příro
y, vytkl
jíchr ao\z'íčelprováděl.
unmost, ovšem1 A.
bezdi,někoho,kdo
mediím; od mládeže vůbec jest vzdalovatí vše by
účel
že příroda
š atně, zvláštcoobo sahuje nemravnost neb zlom  nekoná mc mam a že jeví všude vous, ač sama

dle něho neví o sobě a o ničem, jako tež bůh, jenž
dvě
do roku
sed mědítětikyscijét
selet,
domácí
vychova nepůsobí dle idei a účelů, o ničem neví mimo sebe.
snost.létaKdyž
uplynuáo
jest zbývající
končí, obcovali mu již učení, které po té nastane.
'%Ka ilovadušev
ahankarla,
sebevědomí,
jest A-ova in—
tellektívnl
lověku,
voíg :raů-rjuzo'g,výplod
Výchovu
roztřldítí
vespdvlé:
roku
oidospělost
pak jest
od dos
lso iod sedmého
roku dvacá
gčho prvého (1. C. N. V111, 17). Výcvik dětí mimo Brakriti skrze buddhi, zplozeno, ale neplodícl. 4.
uruša,rovněž
duch un.A
praduch
a neplo
A-a
wvc; jest
ten nezplozen
nemá počátku,
ale
domácnost buďs sople ný, neboť všichni náležejí dící;
státtau jsou částí státního celku. Předmět učebně nic nepusobí, uaspoň ne vědomky hýbe vším jen
jsou čtyři: mluvnice, tělocvlk, hudba, reslení; jako v toužený cíl. 1 l_(apíla neuznává, že
u
mluvnice a kreslení jako předm
mpěty
život uži ruša v ádl světem, ale 'cst mu cilem přírody. duch
tečné a často potřebně, tělocvik jako předmět
kmužnosti vedoucí, hudba pak ako zábava ušlech i příroda jsou věční, oph'iují se navzácjem a tvoří
Dlenení
Kapilš
jest purušac
bez
tilá, jíž mo
ožno používati mezr pracemi (|. c. V. jediný
prakrítí;celek.
dle A-a
v čněho
hybatelehrom
bez věčně
[Vlíl.], 3). ——
V poétice
(angl natgmnjg) konečně hýbané přírody. (Schlůtcr, Aristotclcs' Mctaphysik
A. ouměni uvažuje a velikou duležítost spole u d. Sankhyalehre des Kapila.(ll1i.inster 1874.)
4. Dějiny filosofie A—ovya eího vlívu.
čenskou, mravní a výchovnou mu přikládá, jelikož
se odnáší ku povšechnlnám a jednotliviny okrašluje. Škola perlpatetlcká záhy ustou íla o pozaadí. Hel
jako dobro, budi i krásno zálibu svou
ořáda lenská filosofie klesala ;);onenahfu nejprve zavládly
ností. úměrnosti, svým ohraničenim a swu při-_ soustavystoickáaepíkurejská; potomp rrhonismus
slušnou velikostí. Hudba, pot—sie, všecko umění
eklekticismus
Aristobúlos,
Phllon,enNum
sa j.),a synkretismus
znnhěaž v ostl
novopla
sloužiž odpočinku, zábavě, mravnímu vzdělání a (skepse),
ušlechtění náruživostí, čistému požitt.ku
tonísmus. — Sv Otcoové, pokud se fi osofií zabývali,
Celkem
mjeest c híka ';A-ova apologií národní kul
tury
řecké,
nikol
pokus
mo
poznání
pravé
norm%"
mutiustupoval
do
pozadí;
někdy
setkáváme
se
BŠS“
celkem
Platonem
tak
nadšeni,
že
mravností; je též na slabých základech, p_oněvad
py a výtkamlp ojeh o mudrování. . Mnozí
A. kolísá mezi cietermlnismem ai índeterminismem
ecelysikálnich
evážíli sppísůjeho
logických,
psycho
(Gompcrz vArch. f. Gesch. d. Philos. XIX [1906 í/sšaksigř
logickýc &
(vůbec ksvět
u hmotnému
se odnášejícich , jak již škola Plotinova, v níž na
M. llerínze,v13thische Werte bei A., Leipzig 11909 příklad Origenes
vzdělán, kategorie a- ské
0. Willmann
als Paedaa.gogA Berlin
sloučila s latonovskou naukou o ideách. Klement
560šl[0
D. z.
Staatslehre
18701—75;
H. cnkel,cken,
Studien
Gesch. d. d. íech.Lehre
vom Alex. dáv přednost Platonovi, ale v logice stojí
Staat:Prírod
. Mc.í Cunn
v
Intern.
joum.
of
Ethics
1906.]
platonmec;
Maximu
us
Con
chází
novopla
na
stanovisku
Aově.
Dimfysipuřse
Areop.o 'est
novo
vě.dy V přírodních vědách, jak jsme
tonismu k pravému Platonovi, ppokrač0\atelem obou
již03
části „viděli
pří výkladuomethodě
A-ově,Avšak
jsou jest Scotus Erigena, ovšeem čerpající též z Au
jehoz výzkumy
smíšený
s mnohýmí omyl.
ugu
některé záznamy jeho jsou podivuhodné. Znal dě
stina (sr\'n.13rilliantov, Vlijlanie Vostočnago Bogo
lohu hladkouna
teprve
1839 od vjana
slovija
na slzapadnoe.
198). S podívením
Můllera
znovu obecného,
rozkoumanou,
mělr. vzácně
do jak
málo
všímá A--aSp.sv. Augustin,
o němžv jíemst,
e,
mostí o vývoji lavonožců, o vývoji vejce sle í ze již v mládí poznal zcvrubnně kategorie A--ovy.
člho
oaj. Ovšem ve
oho jest zase řada chybn ch
A. —impar
vír excellentls
ingeniiPet elo
uii,)P1atonidlquí
v 'kladů: játra hlavdonožců pokládal za jejich sr ce, dem
(Dec.
XL2?37
žbra pokládal za ústrojí čichové, zdálo se mu ne mu býti (podobně jako Ciceronoví) jen pokrračo
vatelem Platona, ne protivníkem nebo rušítclem
možným, abe, ryb
ychaly vzduch
a ;.dá Brieger
Wasservo
jen „mechaniku“
pokl
za spis nauky Platonovy, za jakěho měli ho pozdější aka
Academcos 31.920
A-ů-v, cem jeho nauku o rovnoběžníku sil a pokus C miokvé (srvn.
(první \ůbec) o fysikální výklad zvuku (srvn. De Křesťanství vedlo sv. Augustina přes školu Ploti
), a ačkoli nebyla mathematika jeho oboo novu k samému Platonovv.| — A--ovy kate oríeedo
rem aniž zamilovaným studiem, věděl o nesměr staly se na západě' | do liturgie (Cabrol et eclercq,
Mon. Eccl lituur.g Par. 190 ]
aoBě
\o
thlus přelložíl a vyložil, sám stoje nla[novoplatoni
ností
čtverce, jehož
strana Pokud
je 1, a A-ova
udává ckém stanovisku, A-ov kaategorie a De interpre
3. (inštalopřičtny
ny fllosofíe
A-ovy.
.—..

filosofie apřmímykáse k Platonoví, o tom jsme z částí

Dle těchto
Bočthíaspisů
pvořídil
klad obou
— své
s vyldřánia svůj vý
ře
již jednali. Ve všech spisech A-o-vých lze sledovati, tationc.
jaak o Platona se opírá. Patrný jest vliv v nauce kladem starohomoněmeckým
NotkeezrlLeilbkeo(z."1.10122)
o umění ale i o zoolog-il jeho lze se domníva1,í
Aríání
& j. aff.
(Euseb.
že se zakládá na Platonm ých čiaagéam. Bohužel — HaeretBikové
X A.rmteomníté,
515; Theodoret,
Graec.
cur.
V PGVLXBXXIII93.9; Cyr. Alee.,x Thes.a ss .ll PG
neznáme
celého
obsahu sto
Platonovy
nauky,tžé
abychom
mohli všude
jehovvliv
ovali Víme
že A. LXXV 147) dovolávalí se často autorltys' A-o-vy.
si všímal bedlivě 1Platonových předchůdců řeckých, Zdrojem aríanísmu vůbec bv "ak se zdá, aristo
ač často to, o čem jíní již vyslovili pochybnost
telismusd\iženij
Pavla Samosalt.
lstorija
do mati
(i. o věčnosti slunce), bez rozpaku znovu tvrdí. českih
19081 (Spasskí',yvlá
lěpak
vetlo
Zbývá otázka, nebylo--li mimo to vlivů jiných — studium spisů A--ov ýcclhu_N7enstorlánáů;přeložíll sl

Zásluhou
Schluterovou
že upozornil
mavou
_sho
duA ovym e,!est
etafysikys
apílovouna1.zají
Dle (v. lbas) do syrštíny některé spisy jeho v V. stol.
philos. perípatetica
Bihl. Or. tapňd Syros.
, .85,F.
Kapily jc prakríti, příroda, nezplozená a vše plo (E. Renaa,n 3;DeAssemani,
monoíysíté
v V. jiří,
Vll.
stol.Severus
kommentovalí
dicí,vvyjma
purušu, 67.1),nezplozená,
jenž jest nezplozen
neplod cí Dletoliko
A-aobsahuje
všeckya pllně
spísyAApak
—ovy(bísk.
bísk.
Sebokt,

Aristoteles
jan Philoponus a j. , srvn. Renan ]. c. 33. 34).arsš
rové prvnia přeeložiil Arabům ze syrštiny do
štiny A-a
ornkom entatory (dochován překlad
Honainův
[lohannitius. Ave
:. 876| skaalegorií.
Arabští
peripate
etikové
11
v.t)
—
přejali znenáhla Alfarahieměl 5ještě mnoho novo
latonických přím sků) docela A--ův názor s_větový.
Ěůh asvět se navzájem doplňu'í a jsou mezi sebou
v poměru závislosti. Všecky řlvar 'sou jako zá
rodek uloženy v látce. Svět jestvvě ny; není vzkří
šení ani nesmrtelnosti. U Zidů rozšiřoval A-vskou
filosofii Moses ben Maimun (1135—1204. Arabský
aristotelismus sc rozšiřoval z Cordov
agdadu a
se vzdělaností arabskou vnikal jiži oakřesťanství.
První překlady1A-a do latiny pořizovány byly z arab

štiny již od r.
kdy

30(vD omin Gondisalvvi;) později,

| dstuzdium1Platona zkveralo (Adelard z Bathu,

Bernaard
eruveg

eChesartrs,
onches, celýA
Vilém
a j.)v xVilém
1. stol. přeloženc
z řečtinyg(v Carihradě lobnovilA ovskou filosofii
Michael
Psellus) (ok.
přičin2ě7nim
sv. '10 máše Akv.
od
Vil. z Moerbecke
127.5 Aristotelismus
ten pů

sobil s počátku ezhoubné Amalrik z Ben z 1209;
David z Dinantu; synoda provinc. senská 1210zaká
zala „nec libri A--is de naturali philosophía nec com
menta legantur Parisius publice vel secrcto et hoc sub

oena excommunicationis
inhibemus.“ [Denifietelain,
Chartular. univ Paris.
- což-Cha
la.
chováváno až do r. 1255a část1.idele. Proti tomuto

aristotelismupostavila se scholastika a snažila se
jeezho stnáncům vyrvati oporu jejich v A--ovi. Za
kladatel scholastiky byl platonovec Ve smyslu sv.
Augustina , s a--skou lo iko.u Alanus ab lnsulis,
Alexander Halensis, (.iuilelmus Alvemus, zvláště
pak Albertus M. a v :likýž
'eho Thomas Aquinas
a Bonaventura opřei se úspěšně nauce arabských
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filosofie křesťanství bližší než 4., ale zpusob filo
sofování A-ův jc připadnějši a přihodnějši pro rozvoj

phandi.
Rom
iBĚBpx
. Sv. Tomáš
Akv.
zpra
křesťanské
theolon
e (Velntura,De
mcthodo
philoso
coval církevníefillosofipi,jelžvdávno prvky platonovské

v sebe přijala,dle 10ng

a bez této práce

nebyli bychom dále než jsou-ot1)1eologovévýchodní
církve, rlpokud
nejkiodléhajlivlivu
theologie západní.
pokdnět
novému prozkkoumánia-ské
filo—
sofieoa jeho poměru k Platonovi dán byl vxXV.l stol.,

když Greoroius Gemistius Plctho celeho Platona a
Georgius rapezuntinus A--a na západ uvedli. (je
mistlus,
jsal“zaujat
pro Platona,
vystoupil
A--ovi
vytýkalm
uzvláště,
že poppírá
ideey vproti
Bohu,
že
popírá pojem stvořeni, že jednotlivinám přisuzuje
prvenství,
že jsoucno
slovo stejnoznačne
pro
boha
l ostatni
věci; ježmu
že popírá
pravdu obecně
uznanou, již se Platon držel, že totiž, kdekoli se
jeví účelnost, předpokládati dlužno sebevědomou
mysl, o sebevědomí mysli boží že nikde nemluvi;

že připouští náhodu, tedy něco, co je bez příčiny.—
Cesalpino
60 , muž se zdálo, že jak aristote—
likové taki antiaristotelikové ne bez ředsudkův a
bez předpojatosti A--a vykládaji, poja úmysl nauku
A-ovu vyložili objektivně na základě jeho spisů.
Dospěl takto ovšem k jiné podobě A--a, než jakým
se u scholastiků jevil. Bůh je forma, praskutek;
poznáni a poznané je v něm totéž; poznávaje sebe
je blažen. Touha ohohu je příčinou přírodní
utvářenostl. Bůh netvoří svět podle idei, aniz čin
ností své mysli, poznává jen sebe sama; je vtom
ným princi em světa v celku, i kd ž ne v jedno

tlivostech uše má sektělujak obů k vesmíru.
Vnovéjšidobě, kdy Buhle,jourdain, Schleiermacher
nový zájem 0 A--a vzbudili. a kdy

rendelenburg,

Brandis, Bonitz, Sch_weglcr,Spengel a j. důkladným
studiem A-ových spisů se obíralí, uplatnil se aristo
aristotelovců.
Při výkladu
A-a hv
odcěhýllllse
arab telismus znovu dvo im sm
ských kommentatorů
ve všcc
ěcech s od
křesťan
měrrem. jedna strana snaží
ským dogmatem nesnučitelných, často však v snaze se A--a tak pojimatr a líčiti, 'ak sv. Tomáš a jeho
své, „filosofa“ Arabům vyitrhnout asvědkem cir škola ho pojala, atak si ho běře za vůdce — ovšem
kevní nauky učiniti, podkládali mu neprávem ortho
ne výlučně, uznávajíc, že Sokrates a Platon kslním
vší pravé
filosof.e,
a A-aaokdp
doxní smy.sl Není však prav da, že by se byg sle ě jsou
jen zazáklady
zdokonalitele
nauky
jeho předchů
cti. ládaji
podrobovali
autoritě
A-ově.saNeje
en jilji
ims
(žák sv. Tomáše
Akv.)
na
De
err oribus

to“na
en, Clemens,
Plassmann,
Stockaa.j
upakpř. Kleutnkteří
méně těsné
přilnuli
k A—ovi
philosophorum A-is, Averrois, Avicennae,
ášAIĚazeiis, (Rothenflue, Ton iorgi), jini zase těsněji, tak že
A1kindi,Rabbi
Moysis,i ne
en sv.atona
'lomáš
přidrželi se v nauceo
echP
(&
a.sv Au
u-gu měr ten v něk erych zástupcich novothomismu
_stina).nejen AlbertVel. prohlásil, že dokonalý filosof nenechává ideám Platonovým a Augustinovým žád
je ten, kdo zná oba filosofy Platona i A-a (Metaph. ného mista (Remer) Druhá strana snaží se A-a
1. 1. tr. V . 15 aže 1. není nikterak neomylný, chopiti objektivně a staví se na základ pravé, ne
sv. Bonaventura dokonce nepo
za hodna, opravené nauk jeho. Fr. Brentano dospěl touto
cestou k odpa u od víry, Uberweg stal se materia
aby byl přičten k ghilosopphi nobiles (Sokrates, listou a Prantlův objektivni idealismus má v sob
Pláton,
srvn.Tt1b.Quartalschr
1873,sst.rPythagoras,2710tinasoudi,
že popřením idei těž aspoň zárodek materialismu.— U násv Čechách
uviznul 742.64
v egyptské

tmě (Hexaem., Scrrn.

Břesyhorlivou snahu vzorného překladatele A-a
chodila
není náležitého
pro jeho
filosofii.
[Launoy,
e varia A-isporozumění
fortuna in Academia
Parisiensi. Opera lV. Colon. 1732, jourdaín, Re
cherches critiques sur líage et i'origine des tradu
ctions latines d' .-l. Par
aris 1843S;alvatore Talamo,
jsme při vykladu je o methodv mluvili, sxo'ádělona L' Aristotelismo della scolastica.Neap.1869.4 Siena
scestí, kde apologie nebo jiná potřeba kritiky ne
vedla k dokonalejšímu poznání. Sem patří na př. 1907; Ehrie l,)ierrAugustini5|11usIu.hd Arsitotelismus
in Kircheng
d. Scholastlkg89
nded
lljh
d. (Archivf.
Lit.
vedie jasné definice sněmu lateránského lV. re u.
V [!
603—635x)l;
Forget,
Dans quelle
vzatá bez pozznámky arbor Porphyrii, kde člověk mesure les philosonhes arabes., ont-ils contribuě
definován 'ako animal ratlonaie (ani ne ]. rational au progres de la vhilos. scolast. (Comptc rendu
animale). ilo jmenovaných koryfeů za ustilo ko des trav. du llle Con r. scient. inlern. des cathol.
lll. sect. Brux. 1895 ' t. de Wulf, Hist. de la philos.
řenrya křesťanský u_ovoaristotelismus šíři se po celé médiěvale. Louv
ropě V
Prazea m.
již Řehoř
okolo (zr rodu
1271žyrednášel
mistr
Bohumil
logiku
ajíců z \Varten
aLi./.mz/nra
McRa
Schlw,ab
d'Aristote.
1896. — R
nS. Bibliographie
j., La Com araison
de
berka) A--ovy knihy o přirodé. R. 1448 dal papež
Mikuláš V. spisům
m-A-ovým svou approbaci a dal Piaton et d' Aristote avec les Sentimens des Pěres
je znovu do latiny_ přeložiti. Že A. postupem času sur leur doctrine. Paris 1671, Biese, Die Philo
obdržel vrch mezi filosofy,v tom se zajisté jeví sophie d. A. in íhrem inncren Zusammenhang. Berl.
prozřetelnost Boží. Platon ovšem jest obsahem své 835; A. Brandis, A., seine akadem. Zeitgenossen

jest ovvšem
(více však
žM.almonidovl; srvn. Stiickl
v Katholik 1883) hájil možnost trvánis věta od věč
nosti. Mnoho zajisté chybného přejato vůbec, zvláště
z věd přírodních. l 'inak stanovisko A-ovo němž
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Aristov — Arktur

se horlivě o obrácení rozkolníků ruských, tak 1ve
u“ (Petro

Nachtolger,bBerle.11853—7týž,
iib. spisech „Poislane k poo
d..s.aristot.
Lehr eb
860,Ěonitz, Ubersicht
che Stu

cllien.Wien 186— B'eG;
.Leewes, Aristotle. Lond. Glas knig i o věrě, zo vu čij craskolníkov robratěgsja
;.F Michelis, Vindiciarum Platonicaarumbex A--is ksv.rosstjskojce1rkvi“27gltoskva 1892, 2. vl-yd
).
Srvn.
Bag. jměn.
zm: Andrej Spiridonov
aInner: Nomenc
—
metaphysicis petitarum specimen. Brauns 1870; 8.
(světs.
Lysyj),110.4)
71.180),
l. Korsunskij, Učeníe A-a i ego ol.y Charkov 1891;
Siebeck, A. 1290; P. Altaric, Arlstote (Sc. et Rel. rozkolnieký archijerej, žil v urcccku &Skožto bi
373 ).
Kel:
skup tureckých Někrasovců (v. t.); r. 1 4 jakožto
Arlstov Nikolaj jakovlevič, rus.hštorik, ruský poddaný byl zatčen, oslán do Ruska a tam
držán do r. 1881v suzdalsk rn spaso-e-víimievskěm
„zaňskě,
1834, působil'a
na universitách
ka— klášteře; :. 1889;
oodopisy uveřejnil prof. Sub
varšavs ako
é a professor
chark sk,ě
a oslěze jako
prof. a inspektor hlstoricko-filosoiick ho institutu botin v „Perepiska eraoskolničeskich dějatelej“.
Arkansas (zkratka v Americe běžně užívaná jest
v Něžíně, kdež: 1882; z jeho četných praci tý
kají se církevních dějin tyto: „“Penyja vremena -„.Ark “), jeden ze Spoj. Států severo-a-mer. přijat
christianstva po cerkovno-istoričeskomu soderža do unie jako stát
1836, tvoří ro sebebiskup
ství, jehož hlava sídlí v Little ock. Dle sčítání
niju russklch Iětopisej" (Petrohr.
Oz
1908
russkich lětopisej v soderžanii i charakterč izch,
rn A. ,3 564e.,ohyv z nichž r .
reimuščestvenno cerkovno-istoričeskom“ (! časop.
rav. Sobb.1860), „Vzgljad na cerkovno-istoričeskoe 12)onkattoííků na 21.000s 67kněžími; z těch je
benedi't<inů
33, kteří
pat8říak67opatstv1
ve po/ýše
Spieler
ville,
založenému
r. 1878
na opatství
soderžanie 861).
russkichrlětoplsej“
časop.
Duchlí,chri
stlanina“
nEfron, (v Ene.
slovar
83, énrnu roku 1891. K opatství tomu patři mimo to
Palmíerí, Nomencl \ll3.
23 bratři, a z kněží 19 obstarává duch. s r_ávu
Aríš v. egygpts ýog tok.
v.A Mlssoury a Texasu; při85patství je kol ej
arithmomantie,
hád ní z čísell,
Arltzlzabal
v. Arlstiza
ba v.čl. hadačství.
75
je v BAakademií
(z těch
42 íililáls
far. studenty.
škol3 s Kostel
2190 užáky,
s 1006
žáky),
Aríu
us 1.v Arianismus. — 2. Arreus, Hyc-;;) 2 sirotčince s 20 chovancla 4 katol. nemocnice,
jichž užívají namnoze hostéd zavitavši k léčivým
král splartsk233123
j)enžBposlal Iíst veleknězí Oniášovi pramenům, jichž 'est v A několik s nejlepšip o
Byl to nepochybn
l., jenž věstí. Svůj materinec ma'i benediktinky v Shoal
vládl a3109—2265a
mezi
lety 369 )přede |_r.; llst onen psán byl asi Creeku se 76 sestrami; mi osrdně sestry maji novi
Artztízabal d',1309e?rt,e0.S,:Fran ., W.„ Commen ciát ve Fort Smithu se 70 sestrami sem příslu
taria in librum josue" (Madrid 1652).
šíciml, bílé benediktinky maji noviciát v jones

Arizza
l-lcyacin tO. S. Dom., prof. Písma sv.
84 spříslušícími
působí
nauuniversitě modenské, .r). „Elementa sacrae her vboro s36
lásky sestrami.
křes.,í 6Kromě
sester těch
školských
meneuticae" (179_0),„De hebraicorum characterum

(černé
pleti), t9 jeptišek
deeNotre-peame,
příslušicích
ke
kongreaaci
v St. Louis.
Ač
v A.
jen málo
in 5. bibliis
vorižinem et santiquitate“ (Modena 1782). přistěhovalců, přece maji tu Če i jeden svůj ko
arkáda,v ve stavitelství: oblouk, arkády, řada stelík sv. Václava v Dardanelle, kamž dosluhuje
slouupů nebo piliřů spojených oblouky; a-y slouží Rev. Karel L. Trefný z tklnsu Také vj jcínýh mt

k rozdělení větších prostor v grostory menší (na př. stech
nalézájiných
se něco
echů. ale
tiďařidružetnži
sou
keoasadám
národnosti,
poku
se totiž jpři
drželi víry svých otců. Census r. 1900 udává počet
Čechů ve staré vlasti rodilých 281. A. patřil do
Arkadiopolis (Arcadiopolis),
1. ně.kd bi
1826 k oohronmně tehdy diecesi baltimorskě, ale
skupství v Malé Asii od metropolítou etesským; r. toho byl přidělen k nově utvořené diecesi st.
louisské. Teprv
8413 utvořena nová diecese
(Panubiskupství
Series, uvádi
radu biskupůěz
.)
nyní
titulární.
—
. biskupství
z A. a lndiánského
novým
usta
v 'lhrakii v círk. prov. heraklejské (Gamr, Se noven
Andr. Byrne,území,
jenž naa celé
tétobiskupem
roz oze našel
ries 427.
'ednoho kněze a dva kostelíky. Nadlidské oběti
Arkadius (Arkadius, AOZáólO;,rus. Arkadi
orlívého biskupa přinášely jen malé ovoce ná
sledkem nízkého vzdělání a mravní hniloby oby
mě.
za Diokleciána
v Acha
i n. (pravděpoJobněj—i)
v Caesareii
Mauretánskě,
latí-art.Rom.
12. ledna.
většinouodobu
černošského.
Bisku
2.5
m.,č biskup, umučen na Chersonesu (Thrá_ vatellstva,
mře
18,62
občanské
vlky,Byrne
při ze
níž
ckěm), mMart. Rom. 4. ř;ezna dle miněni Bollan A. slpoiil se protpiozrušeni otroctví se státy jižními,
distů byl biskupem v lrimethuntu na ostr0\č
nebyl určen
teprv
r. 18 usta
Cypru a nezcmrel smrtí mučednickou. — 3.5
noven
jím F.(jeho
rd nástupce,
Fltzgerald,ažjenž
neúnavnou
prací
vAfríce, \; ronásledovánl
vamláíískěm,rodem
znčČŠpanélska,1art.
om
1891odtrženo indiánské území a spojeno s Okla
Eřivedl
diecesi
rozkvětu.
mou vjinakcchudou
novou diecesi,
a od kténynějšímu
doby zůstal
A. sám
jřeíden
ze synů
Xenofonta
(v. Theodosia
t.). o5.v výccoh
mský
cnsasv.
r395—
408, syn
Vel.-,do
je biskupstvím. Po smrti biskupa Fítzgeralda 3511136
likož byl nedužrivýa málo nadaný, vládli jeho jme zvolen jeho nástucpem janB
'.er
arkatura, sestaveni arkád (v. €)" zsa účelem de—
nem rádcově jeho Rufinus, Euuopius a posléze
manželka jeho Eudoxia, k jejímuž podnětu poslal korativnim
do vyhnanství sv. Jana Zlatoústého v. t..) —6. bi
Arkevolti
Samuel
ben
Elchalnan,
rabín
v
Pa
dově na koncci XVI. a na poč. XVllo.stl, .rp.160'
skup
pyru)
a arci
biskup konstantský
cyperský kol. (Salamisona
odpůrce
monothe
ngrammati
íku pod názvem„
letu; cís. Herakliuus poslal mu list 622, v něm hebr.
602 Amsterodam
1730). Arugat habbošémž
Arkíét
v.
Ar
aceov
mu zapověděl mluviti o dvou činnostech v Kristu
lodi chrámové v hlavní a bo ní!)u')nebo k vnějšímu
zakončení
kadlj chodb
\'. Ar a(naiupř. amb

N<

arkosolíum v. arcos oiul

(aby tím usnadněno bylo spojení s monothelety).
Arktur (Arcturus) takupřeloženove Vulgatě
. :p.
Simeona Stylity,l ) svého 7uy
učitele
(M1gne,PG.tLXXXV„l22987—arcib. olonecký (svět. jm. Grigorij Fedor0v),n.- 1784, job 9“ hebrejské “21 což značí nepochylmě sou
1814 vstoupil do stavu mnišského, stal se 1829 bi hvězdí Velikého Medvěda; v Job 379 přeloženo
skupem orenburským, 1851 arcibiskupem olone—
ckým, z. 1870 v kl. alexandro-svirske'm; zasazoval týmž slovem hebrejské D"?IE'

jež značí severní

Arkudíus — Arlet

větry, v job 38al přeloženo jím hebr. b'DE

Orion), v Am. 5a hebr. “D'-:

(:

(—

Plejády, dle

některých Sírius, dle jiny'cshsouhvězdí Štíra).

Arkuddíus
v. Arcuadníu
Arkulf
v. Adam

arkýřová
kaple,“
zprůčelí
stavby
soukromě
nebo
\eřejnvgstupujicíz
a jinak k účelům
profánním
sloužící ve výši oschodí a spočívající na zděné
pilířovité podezdívce. Kaple takovéto byl zejména
oblíbeny
středověkém
stavitelství i got
ckém při
udovách veradničních,
universitních
soukromých.
ást na venek vystupující bývala poíy onální, po
kryta
jehlanovou
štíhlou
stříškou,
vmtrní
pro-_
stora tvořila malý prcsbytářík; komnatta Lejiarkýři
přiléhající sloužila za prostoru pro věřící. Krásné
takové a. k. spatřují se v Praze na radnici Staro—
íTěsltšké (viz obr. 26)

a na budově university

Aííleguijosě,
O. S Franc., rodem
Španěl, pů
sobíl
v Mexiku; :p.,
ela Provincía
de
Zacatecas“ (1737), v kterémžto díle podává důle
žité rlzpsrávy
missiích.
s(v ostarém
věku Arelas, Arelate) by'valc

arclblíe
kupství vje liizní
za
času
Šímanův
mm 1Francii.
hlavních míst ohylo
Galiie, ve
středověku hlavním městem království arelatskěho,
práízději
bylo přivtěleno
k Francii.
Do A-u
přišlo
áhkřy
křesťanshí
a jakožto
první biskup
uvádí
se

sv. Trotimus. Vílí. stol. nabylí bískupové hodnosti

metropolitní,
než o hraniceV b\ylydlouhe
spory s me
tropolitou
víenneským.
stol. vykonáxali
mc

Obr. 227. Arles. Čist portálu knthcdrúly.

tro olíté a--1 moc patriarchální.

Biskup Caesarius

ob ržel
r. 513
pallíum
a primaci
ální
mocod
v &ar.líiSymmacha
a Španělsku.
V době
merovíngské
byli metrop. a-šíí od papežů zhusta nazýváni apo
štolskýmí vikáři. Ale moc patriarchální přešla ke
konci Vl. stol. na metropolity lyonské. R. 1802 byla

metropole
aríesská"potlačena
a diecese
s die
cesí aixskou
spo
VAA-u
konalo sama
se několik
R 314 konána-_synoda proti Donatistům &
mimo to vydány 22 kánony týkající se církevní
kázně a platnosti křtu udíleného od bludařů
u.v —
R. 353 donutil císař Konstantius synodu v A-u ko
nanou, že přijala Ariany do společnosti církevní a
odsoudila
Athanasia.
b)l Ssynody
r. Xlíl.
452, sto
4,53
55, 4638 mnohé
jiné Pak
později.
nody ve
].
konané zah' valy se potíráním b udů Albigenskych

Ozdobou
sv. Caesa
rius
(v. t.) crkve
na pooarelarskě
čátku VI. byl
stol. biSkl?
— athedrála
sv.

Trotímu zasvěcená jest starobylá stavba románská
zXí. s.tol; nádherny jest její portál, bohatě ozdo
Zbenýleskulptnrami (v. ohr. 227).

]. elestínn,ubyl 1638leohově,
vstoupídl
doAkil. broumovskěho,
farářem u sv. jíří
před
Broumovem, ]. 666 stal se proboštem v Rajhradě
na Moravě, kdež z. 1683. Byl přítelem umění a věd.
Za jeho správy působilo v klášteře rajhradskéín
několik učených kněží a znamenití umělci (hudebník
Václav ííessel, malíř a sochař Krištof Beck). O klá
šter zasloužil se všestranně. V Rajhradě zůstaly po
něm tři rukopisy: „Díarlum Raigradense ] )0—
a českě „Artikuloové k soudům náležití" (1667),
„Zpráva hospodářská“ , „Protocollum commissionis

dimensurationis laneorum'rn Moravia". 'íískem
m-vy
dány jeho spis: „Moc a ctnost kříže sv. arciotce
Benedikta“ (0 om. 680) a „Geistlícher Gnaden
ptfengšš nebst gcístllichcr Arznei wider die Pest“
). Srvn.
Wollný,
v Hor
mayerově
Archívu
1882;Gelehrte„Raigern's
d'Elu
Hrst. Literatur
Obr. 925. Arkýřovrtlkaple radnice Staroměstské v Praze.

Gelschí3c2hte1830,132; Wolný, K1rchl.'l'ogograp_híe,
il,
7. 73h-eča/e,
Rukověť,
1,22, slav
[G,/derŠ. Vitae
molnacl310rum,
3.[Př1»a.]
— 2. Staní
j., n.
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ít')(")3v Opolí ve Slezsku, vstoupil

Arlotus — armáda spásy
1679 do Tov.

svátostí,
znělaotiž
odpověď.
jediná
vmati
užívání
v “a--ě,
pokáníZea svátostí
hlavně je
zpověď;
každý člen a-y při přijímání do sboru musí napřed
vyznati život svůj a své poklesky veřejně. Vyznání
jeho jest při každém těžkém hříchu provázeno ra
dostným „alleluja“, které volají ostatní účastníci.
77 9,6 1
jako nevyhnutelnou podmínku spásy označuje a.
Arlotus (Arlotto) de Prato, 0. Min.,studoval „křest Duc
.“
est „život svatý, překypu
jící v lásce k Bohu a lověku, vzbuzený a udržo
v Paříži,
stal se svého
provinciálem
zději
generálem
řádu, z. vv Toskánsku
Paříž1 1286,a po
ně
vaný sílou
a věrou
v kreav
kteří při isují mu anon mní konkordanci „Concor (Doctr.
Sect.Ducha
27, 7.)sv. pory
oPismo
aseKristovu.
y
dantiae
terá často byla tiskem \ y býti z a-y vyloučeny A. přijíomáza člena každého,
dána (Norimberk 1485, Bologna 1486, Bas:
sílej 1496, i Žida a Mohamedána, který se podrobí její kázni.
V dogmatickém směru hoví a. zásadě protestantské,
Strassburg 1530, en. 1549, Antverppy 1572,1585, že vubec není pevné formy křesťanství a že aždé
1625, Frankfurt
,409— 1620aj. Srvn. Hurler, Nomencl. 11„ přizpůsobení se okolnostem časovým krom hříchu
1armáda spásy (The Salvation Army v. Salvéšn jest dovoleno. A. nenutí členů svých, abyp řestsou
Army) jest náboženská společnost založená býva píll z církve dosavadní k ní, nýbrrž spokojuje se,
když žijí dle zásad jejich, třeba by se čítali k jiné
lým tnetjhoadistlckým
\Viliamem Boothem
jeoto
az mnohýkazatelem
ch sekt protestantských,
která sektě neb církvi je tedy věrouka a. nejen chudá,
se dojdělala velikých \ýsle ků. Dějin armády ale i do ti laxní. Za to jest mraavouka dostl
á y souvisejí přesně se životem
ootahovým
přesná.
přistupující
zapsánsejest
do kseznamu
a-y
až po,len
„zpov
vědi“. Lavazujc
nejen
tempe
.aj ko ch171et'
melt1h.
kazateljeho
působil
v ptůmyslov
m stec
kdež
bystrýmnoho
duch ranci, nýbrž k úplné abstinenci od opojněho nápoje,
rozpon nal koren mnolu':cbídy. Když se stal farářem
užívání morfiaí,tabáku,
nespravedlnosti,
člen
neužívá
mo ího šatu akaždé
neúčastní
se tance :) diva
tsnethodístů,
nelíbil kazatelstvi.
se mu klidný_
život a toužil
ém kočo
ovném
Methodisté
mu po
to delních zábav a nižádné oplzlé řeči. Zvláštním cvi
jež., působil zdárně jako missionář v Peru a zi
skal si velik' ch zásluh o obrácení & civilisac ln
diánů; věrným druhem byl mu při práci té ech
P. František Boryně (v.
vPot tosi 1717.
Srvn. Hmmdtr, Deutsche jesultenmlssionare (1899),

tstypětinechtěli (r. 1861), a proto vystou il z jejich

církve a začal společně se svou stejn smýšle' tel čením vůle jest v roce týden sebezapření, v němž
a-y .r-šSl
milého
a dovoleného
a nadanou manželkou Kateřinou konati předna ky člen
a úsporu
v nujeodepře
úkolůmněco
a-' na
rozšíření
její čin
nosti. Klení a rouhavé řeči jsou zapověděny. Zi
o l_městech
anglických
s výsledkem
často velikým.
5 usadil
se trvale
ve Whittechapelu
ve vý skávati lidi z hříchu prooži vot a-y jest nad jině
chodnlí částí Londýna blízko pověstných dock, kdež záslužným a oštolátem. Katechismus a-y .r-y praví:
jest život nižších tříd velmí čilý. Přístavní tato „Každý obr cenec má býti trvalým svědkem Kri
čtvrt nese mravní následky přelidněného chudého stovým jak v životě veřejném tak soukromém“ a
předměstí veleměsta. Zde konali manželé Boothovi má svým příkladem přispivati, aby byl„ svět získán
svou „křest. missii ro výh.c Lonndýn“ a činnost Bohu“ , proto má také Ie možnosti a- u"hmo tn
je'ich získala do r. 1 78 nové „evangelisty“ v hoj podporovati. „Salutist“ má býti poctivý, pravdo
é
u(127), kteří působili ve 127stanicích. Tou mluvný,mirný, smiřlivý,pokorný,trpělivý. Všeho, co
máu živati střídmě svému a bližního blahu.
dobounazvalBoothsůjsbor „armádou spásy“
& dal ji dle svého vojenského ducha veskrz vo Schůzeu náboženské maji smálo náboženského ze
vně'šílto rázu. Počinají modlitbou, která se koná
jenské
a goimenování
a-y jméno
věno zvl štním způsobem. lenové kleknoua pozdvihnou
vána v zřízení
první řad
oněm vrstvám, innost
které sice
některé sekty nesly, ale docela se i odcizily a žíly jednu ruku vzhůru a druhou zastrou si očí. Pak
úplné bez náboženského vlivu. ruh společen povstanou a zazpív aji některou píseň svou, která
má obyčejné
známé pl;sné
slova
ských vyděděncův
a mravních
spustlikůy
ui bud'dnápěvr uněkteré
v Boha,
ovzbuzeni
intensivni
činnosti a-y
r-y. Působ
bení Bootbžlpypolem
ovo bylo obsahu
náboženské. Oživením náboženství v srdci chtěl k mravnimu bojiuvroti některé neřesti. Zpěv se
způsobiti mravní jeho obrod, a tim blahobyt :) střídá se čtením ísma, které pak důstojník vy
spokojenost. Se stanoviska věrouky nelze a-u J-y kládá se zřetelem na své posluchače. Ve schůzích,
nijak doporoučeti, protože nese následky obrov na nichž živým slovem se přetřásá myšlenka a. .r.,
ského sektářstvl. Ve směsicí bludů rozhodl se Booth
Booth hlavni
propagační.
Pozv generál
nt ke schůzím
děje seeprostředek
proto prostředky,
vy
takořka jen pro áteř křesťanské víry a chtěl po vidí
počtenými na úroveň mass, které ztratily všechno
moci nejzákladnj l'lších pravd způsobiti mravní re vědomí příslušnosti k některé církvi. Sebe větši kři
mu.Boothové
—
vyjádřena
bro
žurře
„Coat:-yt
jes J-y
a. jest
.r-y“.
Bo
oho vhlásá
klavost
závadout,0když
řivcdc
účast
úplnou zkázu prvním hříchem; nutnost lítosti & níků
do není
schůze.
V
ru
jest mnoho
vynalézavost
a pokání; ospravedlnění možno toliko věrou ve a. ;. veliká. Byt něktíymse s'/.mtl:'tlabýti nedůstojnou,
ano i ponižující, třeba uvážiti, že má za předmět
smirnou
ježíeše Krista,
den lidi, kteří dýchali ovvzduší kořalen a nejopuštčnčj
se svým krev
soudeazásluhy
e;m věčnén
' "poslední
odměnou
ších brlohů předměstských. V té věci roodina ge
za spravedlivý
život nechává
a věčně Eeklo
jako trest pro
bezbožné.
Svátosti
cz povšimnutí,
ani nerála Bootha vykonala skutky sebezapření, které
křest se neudílí dítkám a-y, ani manželství, ač na svědčí o vzácném stupní pe\né vůle. Pani Kate
místě křtu rád vidí tak zv. obětování dítěte Pánu, řina Boothová nejednou v přestrojení za cikánku
kterýžto ritus Booth zavedl jako náhradu za svátost navštívila po půlnoci hospůdky dělných tříd a zde
začala „evangeltsovati“ Zivé slmo mělo probuditi
křtu, podobný náhražek dává Booth za obřadm
svědomí ospalé a otupělé a přivésti je k rozhod
želský
a pohrební,
což vše svědčí,
přirozeným
požadavkem
jsou zevnějši
obřadyjak
í pro
ty lidi,
nuti opustiti
neřest a svědčí,
začiti nový žiovot.0
obrovské
ve schůzích
1886
konala
kteří o sobě prarv,í že zavrhují veškeren ritus. činnosti
Večeře Páně se v shromážděních a-y neslaavi. Ná a. : v An lii podonmíclt shromáždění na 500.000
vštěva jiných kostelů a shromáždění se sice neza a pod širyln nebem na 345000 chuzi. Mnohá
schůze konala se v největších místnostech londýn
gpvidá,
ale stěžuje.
Návštěvakatolíkům
shromáždění
a-y na
se ských při úplném obsazení. Neni vu, že ohnivý
iní povinnou.
„Zakazujete
chodítt
mši sv. ?“ tázal jsem se va-ě: .r.-y ,.Nezapovídáme, Manning se závistí patřil na četttě navštěmvaně
ale oni sami přestanou navštěvovati kostel a přijí schůze a přál si, aby podobní muži povstali také
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v církvi katolické a apoštolovali „vyděděnou de mlouvalo. Popis sociálního
díla obsahuje
setinu“ , jak to činníBooth. Poněvadž armáda bo
obšírný a výborný nBark
5 is, nsatdepsaný
obdobně
dle Stanleyovaspisu:
staEnglandnd
the
juje pro abstlnencl od opojných nápojů, lze lehce jeho
pochopiti že hostinští jso_uvelikými odpůrci jejich
wayoout,“
Lond0n1890.d
skanýjeho
velice
obě
tavé
manželce.
Poněva řijeho
spis jest
progra
P. Th. Mathewa
t.)a i řie hnutí
se v abstinentnim
přítomnosti. , mový a plný myšlenekd praktických, bude obssha
schůzí.
'Í'ak tomu(v.bylo
jeho nejlepším tlumočníkem sociálního díla. Černou
Vedle hostinských
odpírajíra.čr.
demokraté, Anglií nazývá onv vrstvy obyvatelstva, které ne
poněvadž
čin
a. .r. 2 ujeesociální
„zproletarísováni“
mass a ted inpokrok sociální demokracie. V mno maji ani tolik. koíik dostane poštovský kůň: při
střeší, odpovídající zdravotnim požadavkům a hrstku
hých
městech
povstalyyprkavéboje
ouliční při schů
zích a.
r.,
rév
vysttredlhostema
ě obilí k nasycení. Dleevýpočtů generála jest těchto
kterých zemích i ke dzlakročení proti ní. Sakutečně lidí desetina, a nazývá je „ponořená desetina“, k níž
forma schůzi jest mnohdy křiklavá a příliš ná čítá vše, co jest v různých ústavech, lidí bez práce
padná, ne však hříšná, a vždy má sloužiti k po a bez dostatečné mzdy, kteří jsou dle jména svo
ve skutečnosti však jsou v otroctví, podob 
\zbuzeni ospalého
úsudek bodní,
veřejnosti
o a. :. svědomí.
et seProto
velicetaké
zmírnil,
ném jakovvAfrlce, které zrušila Anglie pred 60
lety nákladem 40,600.000 l. št. Generál dal svými
mnohě osoby
se vyslovily
výsledcích
a. :.pochvalně
Královna Viktorie
byvšiovrpůsobení
1882poa důstojníky sčítatí ty, kdož spí na lavicích, pod
žáádána od a. .r., aby přispěla k zakou ení pozemku, mosty a v kanálech, které nazývá lidmi bez domova.
odpověděla, že srce subskrípce zů astnlti seene dále ty, kteří jsou na kraji propasti neřesti před
ítá v království
ochránkyně
ročně odsouzených
pro
smůže
uspo(jako
Ojením
vzala na cirkvemanšlikštnskí),
včdo
.r.ale„p
pže
o alternativou: ozemřít nebo hřešit.
dařilo svyml pracemi tisíče na cestu ctnosti, zdrže
—80.e000
nžijících
ž mnohé chtí
začítijectnostný
život,z prostí
ale ani
livosti, spravedlnosti a náboženství uvésti“.
é delikt z píEáctví;60
se mohla a. :. v „Tímes“ pochlubiti „celým mrač tuce, zime
se
zaclhttiti.
Dále
čítá
90.000050bv
žaláříc
které
a. :. mvšem nemohla dáti prostředky, aby mohlý
nem pochvalných biskuuěpských uznání“. Správní stojí ro ně 4,437.000 ]. št. vedle ztráty práce65
soud anglický přiznal a- : p_rayoxrůvoduk po ve osob práce scho ných. Mnozí z těchto přivedeni
řejných
ke spo
li do žaláře nedostatkem péče onn.ě Většina
le ností mistech,
(kromě akiněmají
atolikůl). jiné
Kden bbože
li důstojníci
a-y .r. trestání žalářem pro nepoořá ek přisschů tchto lidí má dítky, které půjdou v šlepějich ro
zích, stalo se tak proto, že nechtěli platiti peně dičů, nestane- li se nic pro ně. rotí tomuto pů
žitou pokutu a dali přednost žaláři „kvůlijeežíši. vodu bídy jest soukromá a nezor anísovaná snaha
Ty uctívala a. .r. jako mučedníky a je přesně čl charitativní podobná snaze vyčistit Temži soudkem
tala. 'lak vypěstovaía mnohý pevny a rozhodný dvoy. Boovati proti tomuto zlu učinil si Booth úko
charakter, který se blížil někdypk fanatismu. Po lem a na rtí v dalších 8 kapitolách řečeného spisu
toét na oko podílvínskě stránce jest a. :. nejvíce cestu z nejtemnější nglie. Povzbbuzen výsledky
známa, ale nenlznám její význam v soclálním žl svými dal sed oěvěictšhpraci. Podstatu výsledku
votě tříd nejpolsíednéjších.— Orga nisace jes
vidí v následujících zásadách které ovšem i jiní
provedena ůpln dle vzoru vojenského. Celá akce hlásali: 1. První podstatná zásada každé reformy
jest bojem proti hříchu a ďáblu; celé názvosloví bídy jest, že musíme působili změnu charakteru
u toho, jehož charakter byl příčinou pádu a život
jístniforma
vo,jenské
anomá
i uniforma
voskoa. ního boje. Nestačí obléci pijana, musime jej uči
ovšem
zabrániti upomíná
měnivě namod,
kterou se především ženy pachti. W. Booth sebe nití s_třídmým & pod. 2. Prostředek reformy musi
změnítí okolnosti, které nešíastníka učinily bídným.
a dcerynazval
a jinérekruty.
maršály, Vys
ma aný
ory
aučinil
taks generálem,
uně. ažsyinty
nováčky
řečeno
slovy katechlsmu:
opustlbtí
příležitost.
3. Prostředky
retormy musr
býtiblízkou
v po
sbor do,sm sta „činí útok“ , ziskaané duše nazývá jinak
trofeiemi, a nesou je ve vitězoslávě kolem shro
zla.td.ě
Vyděděných
více než
vo
erxově art
4. Pomocjest
nabízená
nesmí
máždění. Střediskem celé or anisace jest generál 'něruvk velikosti
"UC

ueen Viktoria Str. of. the
v hlavním Arm
stanu: ínternationařHeadquarters
. Salvation

Knčmu jdou všechnyszrávy aood něho všechny

rozkazy v cházejí. O výcvik důstojnictva starají se
kadetní š londýnském,
oly, z nichž kdežna1050—200
největší jest v Claptonu,
předměstí
bpři
pravuje se kdůstojnictvi. Důstojníci nemaji szákoní
těho nároku na plat neb náhradu za své práce.

nýtuijen chvilková, nýbrž trva_lá (tak jako jest v na

šich charitativních řádech).

Trvalá pomoc musi

býtií prakticksánlI
i6. pomoc ubližovatizájmůmjiných.
poskytnutá nesmí pokořo
a.7 nevážně

Zásla
ady tyto připomínají silně zásadu Ketteíerovu:
„Neušlechtite- li lidstvo mravně, marná jest snaha
vaše povznésti je hmotně" Kolonisační plán zdá
se Boothoví vyhovovati všem podmínk
vy
tčeným. Začal jej proto prováděti, to jest hleděl
Z pravídlavdostávají
plat dostatečný
na krytí
nrny a
avně ztroskotavšim
živob
ti.
1882 obnášel
plat týdenní
prosvého
svo ziskávati vycínědě
bodn ho důstojníka 21 šiíin ů, cro ženského dů osobám možnost znova začíti život pořádný.
zamýšlí a provádí trojí: městskou
stojníka 15šil., pro ženatého
šil. a ! šil. týdně pro Kolonií
armovou a zámors kou. Městskákolonie,zři

každé dítě.Generálsám nevzaloda. :.nikdyžádně

zená uprostřed londýnské bídy, má lidem nešťast
Blatu a byl vydržován z prostředků soukroomýcch. ným dodatí naděje v možnost živiti se poctivě
rijem a.přispivák
:. činí nejprvempříspěvky
poctivě
a-y :. jsoucčlenstva,
samo c které praci. Proto zřídil rozsáhlé noclehárny a útulny,
kde člověk bez přístřeší nalézá potravu a nocleh;
kromě
toho činí
výnos z tiskopisůd
též
zámožní
soukromníci,
kteří vidiznačn'
v a-šr. příjem, ovšem musí také prací svou, která se mu opatří,
odvděčiti se ústavu Zde také zřízeny koupelny a
menitě
dílo zna
a Érostředek
protiPřispěvk
soc.zde prádelny, aby každý příchozí mohl se umýti, aby
mokracíi,sociální
přispívají
nymt obnosy.
sebrané po Anglii na čely a. : obnášejí ročn nebyl ostatním na potíž, a aby mohl své jediné
8 mill. marek. jestliže duchovní ůsobeni Boothovo prádlov večer svléknoutl a ráno vytčlštěné na se
upoutalo naň pozornost avvyvr tilo mnohý dlouho vziti, poněvadž „nic tak ubožáku nevadí při za
trvající předsudek, vzbudil ženiálni jeho plán sociální chycováni se, jako špinavá košile“. Zde může do
pravý obdiv a získal mu značných nových obnosů statí též jednoduchou stravu. Každý člen musí na
k provedení jeho sociálního díla: „Social work", se vzítí kázeň armády, abymmravně posilněn, byl
které se po vyjití spísu„ ln Dark. Engl.“ velice za schopen noveho života. Tato kolonie jest prvnim
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armáda spásy

stupněm záchrany sociální. Zde řemeslníci nalé slovem jako kazatelky, rozšiřují tisk, mnohé z nich
zají správk ze svého řemesla, oněvadž vozy vyhledávají nejspizrstlejšípříbytky, aby zde evangelí
a. .r.ssvážeei odhozené věcí zveiem sta (šaty, boty, soval apořácle avedly. Výsledky jejich práce vy
deštníky, staniol, korky atd.), které se zde zužitkuji jadřuje Booth takto: 1. Větší čistota v domově a
u dětí, 2. větší úcta k náboženství. zejména k a--ě .r.,
ve prospěch
takrepodporu
jakjejich
pra
cujicích,
tak ubohých
ústavu. aZtdveořlíi
neme, že
se vykoná, 4. mnohé
se zachrání.
Ce ptráce
tovvntnemocnlce
souděvče
zřízeny
roooše
hříchy a bídy je nezbavily Ieáskyvěčného Utce, který 3—více
nás s naší silnou organisací a božskou autoritou třováni nemocných po domech. ježto dom ci nechtí
často do nemocnice a lpí na svém nedostatečném
poslal ím na(pomoc, o čemž nikdy nejsme tak bez bytě uprostřed svých. Žálářní brigáda jest
pečni,Jakocí)
k yž
jdeme
ztracené.“
(ln Darr oddíl důstojnictva, který u dveří žalářů čeká v ho
lzngland
yand
the hledali
wa out
104. Odpadky
zedomácnosti lepších rodin svážeí se sem, a zde dinupropuštění, aby se chopil propuštěných ká
generál shromažďuje lidi, kteří pr ce nemají a pra rancův a staral se o jejich mravní posilu a novy za
covatlcchtěji. de také pracuje proti nezaměstna čátek života. Poblíž žalářů zřizuje své ústaavy, aby

a sprostředkuje
městě,
nýbrrž
inosti
s venkovem,
hlavn v práci
doběrnejen
žní. jestv zde
organiso
vaná bursa práce lidí ochotných k práci jakékoliv;
armáda spásy sama účelně sbírá od adky domác
nosti, ab je zužitkovala. Odpadky asto předsta
vují zna nou cenu. Využitkováníi epodobných odi
padkův organisuje" městská kolo
a. .r. ve
techapelu.
Farzákladě
ová kolo
nie organisujelaláci
zemědělnou—na
zvláoštních
zásad
ě má dost půdy zanedbané, ked lidskká práce
může činiti divy ljestliže pilný člověk nenalezl práce,
pak
tentoježtoč
majetek
práce
jest na
vždyopovldá
pro lidstvo
ztracen,
as se
nevrací.
Proto
a. .r.
boj lenosti, nepodporuje toho, kdo nepracuje, ne
přijímá
jcjrk
kázně
a
nezdržuje
se
alkoholu.
Zde
v kolonii armářské jest různý druh práce: nejen
zahradní a polní, ale též chov drůbeže dle návodu
francouzského, chov králičí dle zkušeností belgické,

vnežnich
našlijinde
prácilepší.Z
a žízvobytt
prvnidozačátek,.
najdou
de maji ro
příjítí
lepšího
ovzduší a učlinití nová přátelstvr Utuln
ro
ženy
ůlohuÚzké
podobnou
„ o—
brého lplní
astýře't.
spojenínašim
všech ústavům
sborů a-yr
koná výborné služby, když zmizí některá nešťastná

osoba.Banka cuhdého člověkastará seo ě
st0\
ání spořívosti
aobchody
a. ož
i o právnickou
p_odporu
jest maléhdo
post člověka,'
.
st

vvznamu a-y :. jest při obrovské l'aIIllinostl jeji a

pitelný.
Mnozíuupírají
a--ě .rpříúslušníku
rázzcela
křes anský,.
pri podpoře
se strany jejich
ocho
ježto áni křest nepodržela, jíní jí čítají k sektám.
5 tohoto stanoviska nemu emítl pro katolíka pří
tažlivosti, za to však sožceíálníčinnost její třeba
plnou měrou uznatí, ježto vykonala dílo veliké a
v ethickém směru pozoruuhodné. Pr otože „hladový

(dle výroku
atnýzmírniti
posluchač
ožího“,snaží
se Boothova)š
sociálním dl em
bíduslova
nej
drenáží, silnic a cest dle systemů gest
melioračních atd.
e poznatky zemědělství mají nižších trid a pak působiti na ně, by zanechaly hříchu,
se státi majetkem lidí, kteří chtějí začttí nový pra který je bldnými činil. A-ě .r. se nejeedoná
stavem kostelů a kaplí, ježto prý neřekl Spasitel:
covítš' a spořádanýživot v kolonii zámorské, jděte a stavte kostely a čekejte v nich, až k vám
ěhhem časau mají
se státii
ívsáamostatnými
ma lidi příjdou, nýbrž běžte za ztracenými, vyhledejte
jetníkypůzdyapo
mocía.
r.1ád.Z
troseklid

stavba stoka

akažte im evangelium. Z těchto zásad vzniká
íiplně zvlá tnl pastorace a-y:
která se neváže
na žádné formy a jest úplně vyvinutým individua
lismem náboženským, ktery jest útočný a cílí na
součinnost těch, které získá pomocí prakticky za
vedeného sociálního díla. Bohatým zdrojem poměr
ného blahobytu jsou zásady jednoduchého života
bez nádhery a beze všeho zbytečného výda' e
3.
nepočestnost
třikrátřer<pokáraná
trestá
se vypo
vězením,
4. hanebné
se přísně
zapovídajl,
5. zábavách. Výnos týdne záporu (The self
nesmí se krutě nakládati s mužem enou, ani Week ) je takořka ročnírdávkkou a-y ..,r která před
ských
bytostíTi,
zmají
býli
zalidněnyl vkoloníi
kraje lidmi
znova
začínajícími.
kdož
seosvědčí
městské
a farmě jako spolehlivi a pilní pracovníci, mohou
aspirovatí na kolonii zámořskou, když podepsali pra
vidlas ušnostlp,2.
ro ně pzlatná
1. důstojníci
požívati
úcty
opojné
nápoje semusi
zapovidá
přecho
v vasti,koionísta jednající proti tomu bude vypuzen,

dětmi,
ani zvířaty,
přestupkymproti
nosstí žen
estají 6.sevážné
okamžitým
vyhnants počest
vím, 7.
kdo nechce tl„delšidobu pracovati, musí býti vyhnán,
rozhodnutí správce kolonie váže v každém při
padě, 9. trest po prvé se zaznamená, po druhé ohlásí,
po třetí provede. Sobota neb neděle se zachovává
a světí schůzemi. — Zámořské kolonie mají vlastně

organisovati vystěhovalectví Generál vidí sobectví
v tom, že z důvodů „vlasteneckých“ drží se lidé
v emí, kde nemohou získati sobě a svým v 'žívy,
kdežto země Páně má dostip ůdy, kde pílny muž
může si 7ařídí1í dobrou donFácnost, když se mu
umožní cesta do kolonie již vyzkoušené ve společ—
nosti ste' né smýšlejících a odporovanýeh dům
slem vůd ich kruhů. Vyzkou ená domapile a zruš
nost kolonistů má se osvědčiti za mořem, kde se
pro ně připravuje kolonie, jako se oni připravuji
pro kolonií. Myšlenkazámořské kolonie spočívá
na historii Australie, kde chudí a trestanci začínali
nový život a stali se jedním z pramenů blahobytu
Spoj. království. V stěhovnlectví béře
esi a. ..
zvláštní předmět.
kdož z kterýchkoliv říčin
ve staré vlasti jen s velikou obtíží mohou o státi,
maji býti vycvičeni, aby v nové vlasti našli nové
blaho Odtud pochází horlha' činnost a. :. mezi nej
opuštěnějšímí vrstvami. —mpřipadá v a. :.
veliký úkol („Female ministry“e): ony působí živým

stavuje přI 3 mlll. příslušníků značně obnosy. Tuto

myšlenku4začal
generál
propagovatí
v r. svých
1886,kna
vynesla
48001i.,b
r. 1909
pri 80tých
rozeriinách mohl Booth oznámili výnos týdne zá
poru 69.000 lib. Myšlenka kolonii našla znamenitý
ohlas v Anglii, která mu dala k disposici značné

obnossty, tak žes se stala armáda spásy i značnou
zaměstnavatelkou.
jí ročně
značnou
sumu peněKzoloníeaustralské
.Vr. 1903kolonieplatí
zemědělská
měla 16 středisk, kdze zaměstnávala 40.OOOd
dělníků,

což zajisté pro sprostřcdkování práce pro neza

městnané jest významu velikého. — Statistika
armády sp sy vykazuje stálergehllýnpřírůstek Roku
1890 ve
spise „lnarmadas
Darkest ánglacelkem
d and sborů
the waya
out“I
\ykazovala
společnosti 2874, předníchs str ží 896, důstojníků
plně za_mi':s_tinaný;cn
ád9416.p Tent osbor

hlavnich či

novníků
ásy Týdenních
vykazoval
úžasnou
agitaci
sledujímcimíčísly:
konán nŠari
9.818, navštiveno
týdně
omůmeetinu
\yřízeno týdně 600 telegra
ra,mů 5400dopísů (v cen
trále londýnské), sebráno v tom roce 750.000 liber
šterlinků. Práce to zajisté intensivni, a není divu,

že mnozí
churavía
že má armádoaspásy
24
domy důstojníci
pro zotavenou
důstojniků
. 99\

kazuje dle zprávy pisateli z centrály zaslané tato
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brejská jeho forma by zněla asi 1191-17?111 —
_hora
Meglddon, M_ageddo (v. t.)_.V krajině Mageddo o
ražen byl Sírsaa (Soud. 319), tamz emřel ran ný

' _ (4 Král. 1.7), tam poražen a zabit

Spoj.
staityaa.......
mer.....
ižmAfr

886
114 321
29 3114
285 983
141 jaké místo, nýbrž naznačen nepochy bně jen osud
lžnlAmerika
......
24 8
6 oněchhzkrálů budou poražení. —jine výklady jména
Australie.....
. . .
78 1692 2474 A. jsou příliš hledané.
(anada.........
500“38 974 1181 Arrma h rmacana, Armachana dioec.),

.........

-lol.s[notlie.......
-lnskok
.........
.....
llolllandsoko
.......

..........

:ralncie
.........

Belgie.......
.........
apronsko
........

*lorvéžsko.......

védsksoko.......
......
—výca
ápadnsík
londic......
ndiea Ce
eylon .....

127 25 257 296arcibiskupství v

lrsku; círk. provincie a--skáz

33 4 59 — hrnuje mimo arcidiec. a-skou 8 biskupství sutfzra
ánníeh: Meath, Arda h, Clogher, Derr, Do
own
82 20
203
159
28 ?46
5
177 onnor, Drom
more, Ki more Raphoe.
ískupstv_í

1 38 321 sám
a-skétuzaložil
sv. APatrík
asiproto
r.
puusobíl.
stal se

89 31 319

64 7 100 —

28 2 39 —
39
17 —
40 —
8 121

255

2 333

a až
metropoli
lrska,
již podrobení byli všichni irští bískupovéa

poč. Xll stol. V době vpádu Normannův a za vnitř
nlch rozbrojův dostalo se biskupství a-s-ké v ruce

šlechticův a- ských, kteří jakožto biskupové kom
426 mendatární zmocnili se statkův a soběo sboo
vali práva arcíbiskupská, aniž kdy přijali jakého

632
256 63
11 821
371 67
539 svěcení. Celkem vystřídalo se takto osm laiků
95 10 120 — v držení stolce a-ského. 'leprve ve Xll. stol. byly
círk.
zase urovnánny prřičíněním svatych
2551 57 1713

VelkáaBritannie.....

1408 175 4771 l_4869 arcibispkupůrCellaclha (Celsa,1106—1129), ienž konal
vě synod : 111 a 1118, a Malachiáše (1134
. . 8696 91815985 2—2287 1148). Ve 11.stoll. vypukl spor mezi A-e-m a Tua
mem o primát;
rozhodnut ve pro
nyní v 32 jazycích
v 56 koloniích,
73 :.káže
period. časopisy,
které vycha'zejív
1,082.7vydávás
39
pch A-u.
558odňal
.
arcibisku ovei
Celkem.

jsiřlmu Dowdallovl

(_1543—

jenž protivi

tlscleh, ajež
kolaujíin.theS
po mllllonech
osob.
Sociální
dle
yDby
A.“ vazk
ovalo
v r. i(dílo nesl
zavádění
litur ublin
ie, důstlojen)stvi
je naangl.
arcib.
sk.ého Ale prdímasa
po.č aX ře
111.
noclehů y6,.1741a ,mobědů 11,37 .1.82 Syn Boothův

stfol.
se arcibiskup „Prlmate
armaghskýp
of Allnazývá
lreland“,dub1lnsksý
of „Primate
lreland“
Ballingtůon
1896 v Americe
nové dal
křídlo
slušníků
a-yzaložil
I. z lepšlch
stavů, kterým
jmépří
vdobé reformace byl sice stolec a-ský vždy
„dobrovolmcí't
Generálv sám
vedlesym
členů
řád obsazen ale mnozi arcibiskupové byli včznéni
ných
mnoho příznivců
Anglllmákteří
athísují
anebo do vyhnanství posílání. Arcib. Edmund Me
sdílem jeho a podporují je morállné'| penéžitg15ale ne ganran (0od 1588)z emřel smrtí mučednickou (1594),
rovněž tak Oliverz Plunket (z. 1681). Starobylá
zúčastňují
se ho
ratura:
„DThe
Engla
and and
thečln
way out“ progr
gramový
spisarkest
Boo ticka kathedrála (vystavěná ve XIII.a na poč. x V.
thův (London 1890),„The eneral'sLettcrs“„,Trai
stol.) dostala se do rukou anglik
káuů. Po emanci
ning of childern“ , „Salvation Soldíery“; „All ah
paci
katholiků za arcib Williama Grollyho (1835
the Salvation Arm
my, „sOrder and Regulations for
až 1849) bylo započato se stavbou nové kathe
Soldiers of S. A.“, „Doctrines of S. A..“ Všechny draly
zasvěcené
sv.
Patrikovi,
kteráž byla za
tyto spisy jsou z péra generála Bootha. Railton:
arcib. kard. Michaela Logue dokončena a 1904 od
„Heathen in England and the 8.n A.“,
one kard. Vinc Vanulelliho konsekrována. — Data sta
Ye
the „Twenty5. A.“ 119
tístlcká: metrop. kapitola, znovu zřize
enrá 1856,
skládá seeze 13 členů; klerus diecesní čítá 139
London.Příruční knihoubšalB/atignisížů
ajest.„
kněží světských, 39 reeholních; kostelů a kaplí jest
516
ar
55,
elementárních
ško
1
227;
katolická
po
ové:
„Practical
Religion,
eggressive
christia
vatíon
Soldier'
Guide“.
SpiDs
eří
ny
Boo
nily" , „Go Iiness“ , „l ife an
„oPopul chri pulace: 141358, nekatolická: 100451.

stianlty“.
esky: „RozhledKD
lidumllstvi
prof. l'r. Žundálka.
Némec ypovyšly
spisy: ,články
Kolde:
Armagnac d'jiří, franc. kardinál a diplomat,
„Geschichte und Wesen der lleilsarmee“ (1888, „. 1501, z. 1585, 1529 stal se bisk. rodesskym, po
3. vyd. 1889 olze: „Heilsarmee und ihre soziale žíval veliké důvěry " krále Františka I., jenž jej
Arbeit“ (19 5); Hilty: „Der beste We“ ,Ge bdhar váletech 1536— užil jako vyslance svého oB
1539 do íma; 1549 dosáhl dustOjenstw kar
906; Kolde:
„Relišlc
harakternach
dereigener
Heilsarmee“
eílsarmee
Anschauung u. nach dínálského, 1562 stal se arcib. toulouským, 1577
ihren Schrílteu", Erlangen 1885;Pesta107.7.i: „Was arcib. avignonským, z. 1585. Há 11 horlivě zá my
církve proti hugenottům, vynika velikou vzd la
lst dle Heilsarmee“, Halle 1886. — Zprávy o a-ě .r. nosti,
neuh'onnym životem; podporoval účinně
umění a vědy.
prinášeji
jejichlisty
Cry,
oung Soldier“
pro T„he
"dítk War
, „All
thetýdenník„'Ihe
World“ "mě
Armachana dioec. v. Armagh.
arma Christi, znak Kristův, od stol. XV. oblí
síčník, e„TheMan
Delivery“
síční zpráva
prove
nni ngůvm úsudek
o a e o:. záchraně
obsažen
v „Theeconntemporary Review“ London XLll. juli bený způsob sestavovati nástro'e umučení Páně
Dezember 1882 st r. 353—342. er Kriegsrut“ jest na způsob znaku. Vpokladu ve1echramu sv. Víta
německý list armádou vydávaný v Berlíně.

Věk.

Armagedon (Mg/faytóóv) nazývá se v Apok.16"J
místo,
němžk boji duchové
nečistí shromáždili
krále vššna
i země
„ke dni velikému
Boha vše
mbhoucího“. Jménno . označeno v Apok. samé
jako hebrejské: „H; 1611zóna) rov xaloi-yevovEůgaiuti
Aojwysčóv [V někt. rukopisech Agyaycóówi]“; he

v Praze chová se takovýto „znak Kristův“ v mědi

l;.ganý, jejž zhotovíti dal probošt jiřslBart Pontán
raltenbeigur
Podla/m
Sittler,
Chrámový1602(vizobr.
poklad u sv.\). ítaSrvn
v Praze,
218;
Soupis pokladu 78
_
Arm a,lech někd. bisk. v Tatarsku, v missiích
frantímškánských,jež v XV. stol. krátký čas trvalo;
na poč. XlV. stol. byl tu biskupem Carlínus de

Armand — Armenie

Armellini 1. Maríanus

OSB, „. v Ankoně

i(" )2, vstoupil do řádu benedikt. 1678, studoval

'měa vkl. montecassinském,oodr 1687před
nášel filosofii, v letech 16971722 působil jako
azatcl na různých místech; prázdn' čas věnoval

prácí literární a vědeck' m cestám po ltaIíi, roku
1723le se opatem \; ieně, 1729 v Assis [, 1734
v benedikt. kl. uFolign a, z. 1737; s velikou pili
.r). „Bíbliotheca bcnednctino--casincnsis sive scrip
torum casinensis congregationis alias s. justinae
Patavínae, qui ín ea floruernnt, operum ac esto
rum notitiae“ (Assisi 1732, 2 sv.) „Catalog tres
monachorum, episcoporum, rcíormatorum et viro
rum sanctítate iliustrium e congiegatione casi
nensi“ (Assisi a Řím 1733,1734), „Catalogus mo
nachorum congreg. Caslnensis, qui alias monacho
rum
con] 33),
egationest
reformarunt“
(Assisi
„Add ivel
nesmonastaria
et correctiones
biblio
thecae BenedictinelÍ Casinensis“ (Folii o 1735).
Srvn Huf/er, Nomencl. W3 (1910), 126
65—1263. —

2. Maarían o, u.
2v Ríině, křest. archaeolog,
žák de Rossiho, professor křcs.. rchacologie na
Semínarium
Romanum
a Collegium
kře
sťanská archaeolot
ie vděčí
mu zaallíhanum;
mnohé objev
v katakombách.
ýsledky sveho badání uložil
jednak
archeología
crist.“,
jednak vve„Nuovo
spise
eczh Bullctotínodi
„
d'un
rafííto storico

nel
Cemetero
di Pretesotato
sullg
a“ (Řím
1874),
„Scoperta
della Crípta
dí VS.aAEmerenziana
di una memoria
clattcdra„lldícimiterío
S. Pietrodi nel
Cimitcrio
Ostriano“alla
(t.1877),
S.
Agnese sulla via Nomentana“ t. i
„eDcsri
zione popolare de ii antichi cimiterí cristianl di
Roma“ t. 1884,)
c chíese di Roma dalle loro
orígíni smo al secolo XVI“ (t. 887, 2 vyd. 1891),
„Gli antichi cimiteri cristiani dí Rom e(l' líalia
(t. 1.893
.z. 1896; zjeho pozůstmalosetiliterární

Obr. 228. Arma Christi.

0. Min.,Sod
r.,jennž
1338:.byljako
biskupem
Richard
zGrassis
Burgundíe
b.l—"r.
mučedník
1342.
iOiLA
ASproni „Lezioni di Archeologia Cri
stiana“ (t.
189
(Srvn. Gains, Series 454, EHbt ! 109.)

Armenle leží mezi Černým a Kaspickým mořem,
:rman
d |.uprostřed
de Bellevue,
de Bello
ovisu,bylO.ře
S. 1aurem a Kaxkazem. Plocha tato táhne se od 35"
m., 71.asi
stol. Xlll.,
z. 1334,
dítelem řádov ch studií v Montpellieru, od 1327 až do 440ddelkya od 380 až do 410 sev. šířky,
magistrem s. alatíivAvvnigno za pap. JanaXXll.; tém
mčř do kvadrátu. Nenni vašk obydlena jednou
„Tractatus de declaratione diíiicilium dictorum národností, okolnost neblaze tam působící na rozvoj
et dictionum in theologia et philosophia“ (L on země. Poje n me .
církevních dějinách A.,
ačast.), „Collationes [sermonesj XCVll in 11.0 zvláštnostech náboženství a obřadu. l. Cír
Psalmos“ (Pař. 1519 ača t.). Srvn. Que'izf-Éclzard, tcvní dějíru. A. je dle legendy středem starého
Scriptores l,583,1/wler ll3 (1906),5
— 2. ří světa, v ní byl prý ráj (Gen. 2); odtud se lidstvo
outhellier
ano v. Bouthellier. — po potopě rozšířilo jména více méně legendární

&Armand-CallíatTomášjosef,

franc.zlatník,

1822, z. v L onu 1901, přispěl značnoou měroou tomu nasvědčují. Písmo svate37uvádí horu Ararat
(jccm51,
8,27),
4), mluví
zcmč oThogorřně37(Gen.103,Eze
Ararat
38),loříši Ararat
k povznesení církevního zlatnictví, jež v pněp ol. (Jer.
ch.
XIX. stol. pokleslo kopírováním nebo napodobová 27,14); vším tim naznačuje východní A-1. Ne starší

111
m starýchmmodelů. Práce A--ovy vyznačují se samo

obyvautelébyli Alarodští (Aiarodíové); jména iaina,
statností
myšlenek,
hlubokým sÍvmbolismem,jednot
Urart neb Urartí
ass yrrských
klinopisů
z času
nosti
komposice
a ušlechtilost
formy Z praci jeho Salmaunassara
111. 3z—22,
jsou zbytky
historické
nynnější A. První k3r7álbyl prý Haik, odtudz
vynikají: ostensoría kostela lmmacuiée Conceptioon
vstela
Lyoně
chrámu vLyo
v La Sale
e(18691),k
nazývailí.
Asi přem
r. 860
už byli
v poci
sv. (1861),
Františka
ě(“,885)
tkvíář svou
danostiHaisdan
Kimmeriů
u, |.r 628
možcní
od Skythů;
od těch je osvobodil král médský Kyaxares, dobyv
prgsšrdce
svatého Ludvlika v katnhedrále kartalginské
598 vítězství u Zěly (v Pontu). V tu zlobu se
)
armarla (armarium) ve středov. skříň,knihovna; ob' evili novi obyvatelé v Armeníi, původu iran
sk ho, jimiž původní obyvatelé byli na sever za
někdy nazývána
tak iarmarluszknihovník,
sakristie, jež často zároveň
_bývaa
i knihovnou;
někdy tlačeni. Z nedostatku historických zpráv lze snad
i tolik co cantor (praecentor); armariollum- skřim soudítí, že ani politicky ani kulturně nevynikali.
k uschování nejsv. Svátosti sv. olejů, reelikvii a ]. Potom Alexandrem Ve
ellkým zároveň s perskou
mella (Armagila) Nikolas ová („la borm říši podmančna, odtrhla se Velká Armenie r. 190
Armellcí'), „.
am
acu v oBrctonsku 1606 od syr ké říšc vzbouřenim, kdežto Malá Armeníe
z chudých rodičů selských, služka u různých sou vzata
Nejslavnější dynastii armenských
kromníků, posléze fortnýřka v kl. Voršilek ve Van králů založil r. 150 př. Kr. král partský Arsakes ll.,
nes, vynikala ctnostným životem, :. v pověsti svě
Valarsakesl.
se prvním
králem
elkě bratr
Armenic.
Rod tentostal
panovl
pře5500
let.
tice r. 1671. eprávem obviňována byla z quie jehož
až do r. 428 po Kr. Od počátku lil. stol. (asi 226
tismu.
Nativíté
valíěilazpra
její po Kr.), když se Sassanovcl zmocnili perského
život veSestra
spise Johana
vydanémder. la1078
, jejž Poiret
coval 1704, do němč. přel. Sintzel 1847.
trůnu, vznikly mezi oběma říšemi tuhé boje. Než

Armenie

jak se dostalo křesťanství do A-e? Založení církve
arrmenské v době apoštolské jest možné, nelze to
však historicky dokáz t(F. Tourrneebize, Revue de
l'Orient Chrétien, 1907,pp. 23.) jsou legendární
zprávy, dle nichž sv. 'laddeaš (am sv. apoštol, am
jeden ze 70 učedniků, od sv. Tomáše poslaný)a
sv. _Bartolomějevangelium v Armenii hlásali brá
ceni krález poě.
Abgara
popisují
Eusebius
lV.sUtchama,
0.1 (l. l.ckteré
p13) nám
a armenský
historik Mojžíš z_Chorenu (V. stol.), ne\ ztahuji se
přímo
ani vnaA--A—
iL,nebot král
ten tím,
vládlže vAbgar
Edesse,
a nikoliv
i.—Legenda
vznikla
zaměněn s Abgarem lX. (179—216), jenž b 1
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xaůoímoí vynikali většinou duševními dary nad
krále, kteří nezřídka církev utiskovali. Posledni
král popudil proti sobě knížata, která se poddala
Peršanům, ti se rozdělili o Armenii s Cařihradem
(malá Arm)., sobě ponechavše hlavní podíl r. 387,
ook ponechali starou dynastii až do smrti po
slaedního krále (428) a místodržitclí ze starych ar
menskýc'h rodů (Bagratovci, Mamikoňani) ji spra
vovali. Poněvadž Sassanovcí operští byli pohané a
klaněli
se ohni,náboženství,
zuřila meziažk 0rna
zemkral
ml Balaš
\: lka
ro svobodu
neěně
řestanshí uznal. V této strastiplné době vyníka'i

patrlarchové
svým úsilím
() zachování
král v Edesse na křesťanství se obrátivší. (R.
roda.
lsaak Veliký
(397—448;
vlz A. víryn'a
nskij,
Revue de l'Orient,
.
endou je lstorl"
la Armjansko' cerkvi) svolal 3 synod, “z nichž
druh artašatská 8432) je důležitá tim, e přijala
od krále Kristu
Pánu poslanŘlist,
odpověg
a rouclcio rozhodnutí eíess. sně,mu že odsoudila Nestoria a
zázračné
vtisknutím
tváře ristovy.
O všech

usnesla seoonovém překladě Písma sv. dle věro
zprávácch (Koriun,Elisaeus
z časův apoštolskěch
dějepisci
armenští
znik,nejstarší
Agathango
5, La hodného exempláře LXX. Nestoriánské spisy Theo
zarus Pharps ký, Sebeo
mlčí, pozdější, méuě dora z Mopsuestie a Diodora z Tarsu zavržen
hodnověrn'í (Mojžíš z Chorenu, Zenobzzúlak, Fau
stus zpByzance), je uváději (Dicttíonnaire de Théol.

goclus,
Tom sad
Armenos,
P .vynalezl
t.
co.
) Katholikoss
Mesrop
(448—
—449)
arm.
písmo a s patriarchou lsaakem, 2 učedníky, josefem

Calh.
1888ssd'Orient,
.q, evue 1507,
de l'Oríen,
1907,1.p£.
22 sq,pÉchos
pg. s7q.).
Tha
a Eznachem, a dějepiscem Mojžíšem Chorenským
daeus vznikl asi ze syrského Adda;t task emj e
noval
cdess' biskup
kolemi.r 150,
jenždesnad
býti missionařem
v Arm
Revue
l'Ormohl
ient,
p33). Bartholomějrldle Mojzíše z Chorenu
zemřeli v Arebanu, míst úplně neznáá.mém Král
Sunatru k dle legendy od viry odpadl a křesťanství

Eřeložil
sv. arm.
Písmo
do aramejštiny;
tim stal Po
se ně
za
Iadatelem
literatury,
zvl. theologické.
následoval

josif l. (449—452). Za jeho vlády bvlma

církev armenská v 1.4447—457 krutě pronásledo
vána od krále perského jesdedšerda ll., jenž se
zasazoval všemožně, aby v Armenii a Georgii za
veden byl kult ohně. Pod vůdcem Wardanem
pronásledoval, tak že země byla naplněna mu
učed Iedi Armeni machabcjskou válku 442—
—458),
tom obšírně
Revue konečně dosáhli svobod vyznání. ýtcčný katho
d'k ri(dle
ent, Fausta
1907, fz Byzalncep. 33.5q).
Historické
jádro tyto tradice maji. Křesťanství ze Syrled
likos Jaln Nandakuní
—487)
uznal
chalcedonský
Armenie bylo přineseno koncem 11. století; již sněm.
sněm chailcedonský (451) byl pro církev
armensklou kam
menem úrazu. jakž následu ici dějiny
v lll. stosleti seč () něm děje zmínka; zvláště na ukáží. Neblaze působilo na Armen
enotikon“
jihu v Slighen aVaspugraklu za ustilo kořeny vydané (482) od císaře Zenona.
lud Eutychův
(Éehos
d' rent,
;lgevuesvůd'Orient,
1907, 1, 37).
iřitelé 907éaag
křes anstvil přinesli
syrský
o jedné
přirozenosti
Kristu (monofysitismusa)
prvé pri'at
na sněmuv vagaršapatském
r. 4911
jazyk jako církevní řeč
en
Mas yn po
odkazuji též podání o králi Abaam 3 e"í'atldeáš
Sovi,
patriarchy
atkona ale
(487—492);o
on sám
sice ote
vřeně
nepřestoupil,
pod ormou
llenotikon“.
jak již výše jsme podotkli
eitschrift der deut Azzjakých důvodu ? „Aby se stall více samostat
schen
Geschichte,
1 96.
S. 615). křestan
jistě již nými“ (Échos d'Orient, 1907, p. 107). Vlastni pji
pře
ed svmori-gen
ehořem
Osvětite em
v Armenii
ství se nacházelo, a to dle všech pram nu. Apo činou zdá se však býti politika, odpor proti Re
štolem Armenie
vem se jmenuje sv. Rehoř Lus kům, nedorozumění, předsudky protíssněmu chal
savorič(llluminator, Osvětitel). Tento muž prozře cedonskěmu, ehož se nemohli zůčastnití pro okol
telnosti obrátil krále Tiridata ll. a velikou část nosti zevněj i, pak uražená pýcha, že se mýllll
národa (r. 261—302). Dle odání byl synem muže,
v učení, ncasněmu chalcedonském zavrženém (An
n
l s.t.r
96). pozdě'i
částečněnetrpí—
blud,
jenž otce tehdejšího
Tiridata 180
života
zbavil nlnskij
(P.Aucher,
Con eccl. krále
Arm.-.,Venet
0,5
104)apo
že Kristusc
Pán jako
človvbyěkaspoů
arpůanróe,
cházel z téhož rodu královského (Arsakovcu) Sv. telný nutně, &ne jen svobodně.ylNa synoodě dvlnskě
Řehoř založil v zemi asi 12 biskupství, semináře pro (Tviu, Dovin) 527 za\rhl Nerses ll. sněm chalce
dorost kleru a koly; za metropolitní sídlo vyvolllsl donský. Tamtéž byl na synodě 11. čce. 552 opra
Achtichat (Dictionnaire de The o.l ath. g. 1893 ven kalendář a od d začíná lidový letopočet
literatura, pokud ji neuvádíme zde, naléz se hojně v Armenii. (Recherches szur la chronologle armé
ve velmi obšírném a důkladném po 'eduáni tohoto nienne technique et historique, E. Dulauríer, 1859,
bohov. slovniku). Nebyl- 11 od Tlri ata dle zvyku
—56. Tu r.
opětně zavrhl sněm chalce
donský Abraham a ty, kteří jej uznávali, vyobcoval.
l'Orieusmrcen, aspoňtšrán Katholikos
věchodních
a vězněn.
( evue de králů
se prvníonpokusrl
o spojen
i Armenů
cir vMořic
íevšeobecnouuvital arm.
katholika
Mo
(zvláštní důstojnost tv arm. cirk4vi,nejv šší v zemi), sCísař
biskupově a kněží v coelibatu nežili aJědílí důstoj žíše kll. (551—593) [léta uvádíme ponejvíce de
nosti církevní v rodině.
Rehoř však nezamýšlel Anninského; ve všech spisech se neshodují) na
založili nezávislou, národní církev, a ani král Ti sněmu, když se mu však posmíval, ustanovil ro
ridat ll. nežádal (Revue (le l'Orient, 4, 356—374). svoji část Armenie patriarchu noveho
593
aby armen. církev neuznávala vyšší autority mimo byla A.rozdvojena též nábožensk (L. Petti,t Di
ombelis, istoria haeresis
zemi. Armenie byla závislá na prestolu caesarej ctionnaire, col. 1897,
Monothelitarum 1618 p. 282; etc.) Prvni spojení
ském,
jehož
Leon
sv. Pa
Řehoře
vysvětil armenské cirkve celé 5 Řeky bylo uzavřeno mezi
na
katho
lika. metropolita
Roku 306 za
krále
a (1367—37
arině
byla závislost na kapadocké Caesareí1 přerušena4a císařem Herakliem a katholikem Esdrou
629; Esdra odr 628—641);katholikusídlel od
Nerses l.
čuiněn samostatným atri
archou. Retormoval 4dle řeckých sněmů blaho arně r. 629 v Karině (Errzerum) Tu bl uznán sněm
(Aršak Ter- Mikelian, Die ai m. irche in ihren chalcedonský. V tu dobu objevil se v Arm
menii
Bezieh. zur byzant. V. W.—.Xlll jahrh., 1892, pg. nový nepřítel, islam. Armenští dějepisci vyprávějí,
31 sq. ), a byl to jinak muž energický, jakož i vůbec že Esdra neměl dosti vědomosti bohosloveckých
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a že měl
tím, jak
Anninskijnedu
dg
kiádá
(i. c.jiné
str. zájmy.
94), od Chtějí
sebe odva
iii v'čitku
siednosti, pozdě'r zase odpadnuvše. ěta 634 do
stal místodržitel řecké Armeníe pod svou moc
i podíl perski, jelikož tamější marzpan (mar
krabí) Varaz- irok (r. 625) se utekl k císaři Hera
kiíovi. 'i'en, polekán vítězstvím Arabův a chtěje
monotysity k sobě přípou t ati, vydal asi 10 let
zdějí svou pověstnou Ekthesis _(čxůcmc , v níž
učinil neproziravě monotysltům ustupky. Obdr
ževše Armenové císařský ist, ač neodstoupili ještě
od sněmu chaic., přece již kolisaii. Esdra a jeho
biskupové sešli se na sněm a vydavše list, vylo
žili v něm, v jakém smyslu přijali unii, že totiž
sněm chaic. není roveň třem předešlým že sněm
měl jen proti Eutychovi ustanoviti, že Kristus 'est

pravý Bůh a pravý člověk,ne však děliti

sta na dvě samostatné

ri

řírozenosti. Tento

blud asi vědomě předstírali sněmu chaic. Ke konci
listu pravi _se: „Co se týče Eutycha a jemu podob
ných kacířů, ti jsou v anathematě a rn je proklí
me. Co se t'če sněmu, který tvr i rozděleni
přirozenosti v ristu a nedovoluje říci: „Bůh jest
ukřižován," jak činí mnozi ekové a někteří z na
šich z om 'lu, toho my nemůžeme uznatí." (Orbélían,
Histoire e ia Siounie, XXiX.; Anninskij ]. c . .
Nicméně shledáváme r. 648 císaře Konstantina 1.
(641—648) v A-i s vojskem v Karině. Odtud táhl
do Dovína a obnovil unii s kath. Nersem ili. Sněm
chaic. uznán a kathoiikos a všichni armenští bisku
pové přijali svátost oltářní při mši sv., která byla
sloužena ritem řeckým. (Anninskij l. e. p. 1 .
Unie potrvala asi 85 let za 6 kathoiiků, asi do
r. 700. (Owsepian, Die Entstehungsgesch. der Mono
thel. nach ihren Quellen geprtift u. dargestellt, Leipzig
1 .) Rozdvojeni úplné a trvalé přivodil sněm
truiiský roku 692 („in 'l'ruilo“), kde mnoho zv kův
armenských, týkajících se ritu a kázně (can.3 ,Kí,
,99), bylo zrušeno. Vrátívše se isaak (Chahak) iii.
(517—703) a jeho suffraganové ze sněmu, spojeni
s církvi řeckou zrušili. V téže době chtěl kath.
Bakur u Albánců či A hovanů, národu příbuzného,
sněmu citalc. uznání zjednati, ale byl obžalován od
armensk. kath. Eliáše (703—717) u kalifa Abdelme
Iika a odstraněn. již r. 636 Sassanovci podlehli Ara
ů
.
A-e kaiítům arabským
d
1079 vymohla si knížata ze starého a slavného
rudu Bagratídů svým vlivem samostatného uznání
od kaiífův a v zemi zavládl zase mír. Ale r.

pustošili
zemí Seldžukové
a vzalisnažil
ji posledni
vý
vět samostatnosti.
V 1x. stoleti
se Folius
zi-i získati rozkolu a psal za tím úmyslem kathoiiku
Zachariášovi (853—76), ale bez výsledku. (Hergen
rbther, Photius, t. LS. .500.) V té době, kdy
Seldžukové zničili samostatnost A., povstal menší
armenský stát Rnbenců v Tauru neb Ciiicii (od
r. 1083—1375),jenž byl později podmaněn od sui
tánův egyptských. V tomto malém království ro
vedcna unie a sice bezprostředně s Římem. Kníže
Lev ii. obdržel od papeže innocence lli. králov
skou korunu a byl r. 1198 od kathoiika Řehoře nt.
slavně korunován. Král i patriarcha dohodli se
s Rimem a spojení bylo s velikou částí poddaných
provedeno. Tato říše mnoho se stýkala se zápa
dem v době křížových výprav a uzavřela smlouvy
s Benátkami a jinými francouzskými a italskými
městy. 'e Velké Armenii za Manuela Komnena
ve Xii. stol.jednáno o unii, ale na sněmu v Hromkle
(1179) všechny proposice Řeků byly zamítnuty.
Když ve XiV. století Mongolové pod Timurem
zemi zpustošili, Armenové valně se stěhovali nejen
do Malé Asie, ale i do západní Evropy.
elim li.
r. 1522 dobyl na Peršanech velikou část Armenie.
Posledni naděje pro spojení zhasla Armenii vlastni
její vinou. Nasnem tiorencký (1439) přišli poslové

kath. Konstantina V. (1430—39) a při'aii spojeni.
Dekret „Exultate Deo“ z 2.1istop. 143 slavnostně
prohlášen. Zatim zemřel Konstantin V., též josef ll.;
Řehoř, kter“ unii zavésti se snažil, byl sesazen
a vyhnán. ( ictionnaire, i. c. coi.1904 a j.) Od or
lidu armenskěho proti všem reformám byl v dy
těméř nepřemožiteiný. Dokladem toho jest v ři
zeni žádosti artnenského vojevůdce Zachari še.
který prosil krále Lva a kathoiika lana odcvoleni,

aby|. po
v jeho
táboře
směla
býti sněm
sloužena
iítur1 ie,
t.
ní mše.
K tomu
svolán
do Sisu

od Lva a kath. Davida, nebot ro nepoddajnost
anovu postavil král proti němu svého kathoiika.
am žádosti vyhověno; zároveň vyřízena některá
ustanovení liturgická, na př. aby se Zvěstování
Panny Marie slavilo vždy 7. dubna (Armenové
totiž vánoce a Zjevení Páně slaví 6. ledna) a Na
nebevzeti vždy 15.srpna. Sisenský sněm však ono
dovolení dal více ze strachu, aby Zachariáš ne
přeše ke gmzínskému pravoslavnému vyznání,
jako jeho bratr ivan. Lid však vždy proti těm „no
votám“ se bouřil. (Anninskij, i. c. p 213.) Táže
me-Ii se, zdaiiž odpor proti sněmu chalcedonskému
byl jen z pohnutek smyšlených, které učení sa
mého se netýkaly, jest odpověděti, že časem se
připo ii skutečný blud. Bohosiovci jejich učili, že
tělo rista Pána “est v jistém smyslu neporuši
teině (áwůagzo'd. ( tom píši : Chudobašev v „isto
ričeskich pamjatnikach věroučenija armjanskoi cer
kvi“. Ma" cr ptor. veter. nova collectio, tom 6.

Djuior, Eglisev armén.
Kirakos)
dokumentem
té věcí orient.,
jest odpověď
ep. Historickým
Nersesa V
daná cařihradskému patriarchu Alexejovi Komnenovi
na jeho obviněni armenskě církve z nepravosia
vosti. (Odpověď tato má u Chudobaševa & Dju
iora vice pravoslavný směr než u Kirakosa. Chudo
bašev se srovnává s aiem. Tato redakce byla
přeložena od cirkve gregor. sv. synodu 1841 na
vyzvání, zodpovidati se ze své věrouky.) Nerses
lV. Chnorhali (1165—73) piše: „una natura unita“
znamená. že dvě přirozenosti nepochopitelným a
tajným způsobem jsou spojen '. Rozumí tomu die
sv. Cyrilla Alex., jenž dí: „je na přirozenost Slova
vtělila se, jak Otcové učili." Ale jiný blud v tomto
listu se jeví ve slovech: „Ale on dobrovolně pře
lrpěl vše a zmoci a ne proti vůli, ani pro slabost,
tak jak on sám dí: „Moc mám položiti duši a moc
mám jí zase vziti.“ Když někdo pro dobrovolné
strasti, hlad a žízeň, pláč iprolítí krve, kterou
jsme tny oživeni, tělo "eho nazývá porušítelným.
tu i my to uznáváme.

akii kdo je nazývá pOruši»

teiným pro nedobrovolné a'ponižujici strasti, na
př. pro ponižující vylučování pokrmu a nápoje,
s tím nesouhlasíme; neboť porušítetnost jest ná

sledkem hříchu a kdo se nedopustil, hříchu, nad
tim nemá moci porušení.“ (Anninskij, str. 184 n.
2 listu jde na jevo, že tělo Krist wo nemusiio
z nutnosti fysicke trpěti hlad, žízen, bolest, ale
chtěl-li Kristus Pán, mohl přip uštěti dobrovolně
tyto stavy hladu a pod. Anntnskij (i. c. str. 183)
má toto znění listu, jak je Kirakos podává, za pů
vodní, a redakci Chudobaševn za pozdější, když
učení Armenu styky s eky a Latiny se vyjasnilo.
Kdy nová redakce povstala, nevíme, jenže alan
v XVii. stol. už ji znal. Kirakosovn redakci uvedl
ve známost v Evropě Rns Brosse (Deux histor.
artn. p. 63—73; latinsky ji v dal v podstatě Pe
terman p. 165; armensky r. i 65 mechitarísta Ali
šap, jenž list Nerseův vynechal, že prý už byl
vydán několikrát a nepřináleží dějinám (.,v kruh
historie"). Tážeme-ii se, co nyní souditi o vyznání
Armenů, těžko dáti úplně jasnou odpověď. Armen

sko-gregoriánská církev predložiia své vyznání sv.
synodu, a sice v redakci pořízené Chudobaševem,
a byla uznána za orthodoxní. Ovšem se předpo
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vami, zvolili biskupové aíriarcháíu bzomarského
“kládá, že podané dokumenty
jsou s'řpollehjivéatho
a že za patrlarchu r. 1866 pr masa caříhradskěho Ant.
tlumočí skutečné vyznání cirkv
Nerses předložil preklad ten ministru a jeho tvěor assuna. Potvrzení od Pia l setkalo se r. 1869
nost byla úře
edně potvrzena (Anninsk ij, 1. c. str.
a pozdějib s10tuhým
odpo rem
1879vzniklé
odstraněno
Odatr.eprv
857rnejvyšší
moc
183).— 111.Armenie, jak nábožensky i_est nyní roz— schísma
dvojena na dvě církve, spoje nou s ímem a vět
civilní na Armeny v Turec
jest
uarcl
schísmatickou, tak i politicky jest rozdělena mezi biskupa caříhradskěho. Patriakrchát ciíicko- cařuihrad
ský čítá ast1.70000 duší, arcibiskupy v Alepu v Si
(l_ mill.,) Rusko
(hlavně Kavkaz
aTureckio
Per
regoríánská
církev nemá jed. vas a Tokat, 12 biskupů, 9 apošt. vikářů.
notněsautority, nýbrž skdlá se ze samostatných archu volí celý shromážděny episkopát a

P
církevních
(Viz d'Pétit,
col.
905
;R. obvodů.
Janin, Échos
Orient,Díetionnaire,
1907 p.1
1. Katsholikát Etčmíadzin založen
4411; povostal
jako ostatní sídla nespokojeností suííragánů Bi
skupové severní Armeníe, nebyvše povolání k volbě
kath. siského, založili svů' samostatný katolikát na
úpatí sv. oryA ara,tu k e sídlil sv. ehoř Osvě
titel. Proto přijal titul: „Patriarcha nejvyšší a katho
likos všech Armenů“. jsa theoretlcky hlavou církve
ar,menské osobuje si právo, světiti svaté chrisma
a biskupy. Vládne asi nad 2 mill. Armenů v Rusku,
Georgii, Indií, Persii atd. Ve skutečnosti jest zá
vislým na ruském caru. 2. Druhý kath. je v Sise. Starý
tento prestol utrpěl nezhojitelné rán založením pa
t_riaárchátu
jerus. šuívCílaícíiaSyrli.
(1311)a kathol. 3.
těmiad.
Cítá
sí.200000d
Kathol.(1441).
agha
tamarský založen r. 1113 nespokojenými biskupy,
zaui ímá nyní jen město samo a nltěolik vesnic
v 0 Oh. 4. Patriarchát jerusalemský vznikl r. 1311
rovněž odbojem a zahrnuje 5 diecesí. 5. Patri
archát caříhradský zřízennsultánem Mahomedem II.
V

volbu potvrzuje.
Rakouštti
mají svého
arcibiskupa
ve Lvově
(v. .). Armenové
— Lr'lcratu
tu.-ra
Clam
Galanta, Conciliato eccí. Armenae cum Rom
Ro
nam 1690- týž, Historia Armena ecclesiastica net
pollílca.
Collection
des
hist. ArmLl asko 1701; Lang/air,
Ba/y Historia
doctrinae
cath. inter Armenos. Viennael y8;
Arménie
chretienmne.
Louv. 1892;
18%; Ari-až
Dona ! Ter-Mktlian,
Verner, Hist. Die
tíu
..cathol

armenaische
in ihren Beziehungen
zur byl
zantiníschen Kirche
vom lV—XVIII
Jhd.L eipz. 1892,
Amazing/", lstorija Armjanskol cerkvi. Kišiněv 1910
(n: důle itě1-Ž0;Pat'is
L Petr,: 'Armenie
v
Díctlonn.
de
N. Marr, Kreščenie
Gruzi
hazov i Alanovssv. Grigoriem
(Zapliskí Vost. Otdě1.1905); [. Sokolov, Cerkovnaja

politika
lmperatora
lsaaka ll. Angela
Hr Čt.vizantijskago
1906, .7anin,
Les groupements
chréu
tíens en Orient v Eehos dOr. 1907
7; “. Charon,

Melkites et Armeníens sous Maxime 111Mazloum'
—1847)v Echoos d'Or.
;.0 Balzer. Sadow
nlictwo ormlanskie w šredniowíecznym Lwowíe.
pro
jeho má
poddané
Armeny,
nad kterými
); I'. Tournebiu, Histoire politíque et
zároveň
nejvyšší
moc civilní;
čitáa piatriarcha
.000 Lwów
duší.
— Církevs r'mská
č těji se“pokulsila solsjedno Srvn.
religieuse de(]
rménie':
l. Paris 1910
(872p.
. 1'A1'
Or. Tome
190190
Ormam'an,
ceníArmenů
ŘimemMÉe1080pmstřed
koval v záležitostí MákariověV vydav list k arci L'Eglíse arměnílenne. Paris 1910.— Druhá čás

biskupu
ze osady,
Sinady. vVždyžse
nacházely
v Armenii
sjednocené
ntc
zvlásf
dominikáni
pů
sol)i1i.K vůli unii založili bratrstvo „unitarislů“
jež bylo potvrzeno r. 13 na sněmu sis
12 letech spojilo se s řádem domínikánským,p
ja_vši jeho roucho í pravidla. Ač byli četní (na 700),

Rozdily nesjednocených Armenit a zvláštt
nosti armenské
cirkve1. Armen
vůbec spooč
v do tuk
majteě,
liturgii
a kalendáři.
božství Ducha sv. výslovně vyznánvlalí,j1ně otázlky

více zanedbávali, mezi nimi obzvlášt známou pod
jménem „Filioque“ (o věčnémvycházeníDuc asv.

též od Syna). Polom jedni se dali na stranu eků,
proti domácím zastaralým zvžku
emQ í,en Fotlem a jeho stoupencižpouze přemluveni,j1ní opět
se přidrželi latiňanů. Na ádněm sněmu nebylo u nich
Oriens
christianus
t. 111.col. dans
13.13sg.
Andrě- Orient
Marie „Ftííoque“ zavrženo, tak sami na sněmu siském (13421
0. P., Missions
dominicaínes
1' xtréme1.1,
—53.Dictionnaire,l.t„col. 1919) Druhá tvrdili, sami se tamtéž přiznali, že knihy Armenů
kongrega4ce založena byla od Mechitara, kněze ze málo kdy o této otázce mluvi, vyznává se však
Sivasu, na Morei r. 1701, jež majic na rozkaz Sv. vycházení Ducha sv. od S na v modlitbě na svato—
stolice voliti mezi pravidly řádů sv. Augustina, dušní svátky (Dictionn. co. 1949) „Filioque" p_ří
Celkem lze nct,
sv. Basile e a sv. Benedikta, vyvoliía pravidla po jato na sněmech 1.125al
sledního. 1%.1717přesidllla z Moree, vyhnána byvší že jasného vědomi o té věci9 v církví armenskě
Turky, do Benátek na ostro sv. azara a zalo
vzpirali, caletarší
z nedostatku
mů ne
aro jako ' byuese
* vůbec.
doby jen
žila zde klášteer. Pod nástupcem jeho Štěpánemz není,
Melkonianem se rozdělila na dvě větve, z nichž
sn m cnirakavanskýk
(862)Fotius
o té vcěcimluví,
alekatol.
ne
jasným
raz
jakých
v listě
jedna
druhá Blahodárné
se usadila roku
1773 vzůstala
Terstě vaBenátkách,
r. 1
eVídni.
pů— Zachar áši užíval (Dictionn. 1950
menové
sity, poněvadž stále .,sevzpi
sobení jejich jeast známo.v - Třetí kongregace jest nazýva i se mono
uchalcedonskemu, jehož se pro okolnosti
Antonina, založena od bohatého Armena kato rali sněmu
iika r. 1705, kter
erý se odebral na ibanon ase svým vnější nezúčastnili. Ale spíše měli by se přičisti
bratrem knězem (r. 1721) založil klášter v Kremu. k schismatikům než k haere tikúm. len o stavu 0
Z té kongregace vyšlo několik patriarchů katoli rušitelnosti přirozenosti lidske Krista Pána, aspoň
v jisté době, byli v bludu. O tom bylo již mluveno.
ckýc_hv
Ciíicii Gener.
opat Sukias
vedl
yni je to tiretlně napraveno. Symbolum jejich
proti patriarchovi
Hassunovi
od r. Klasandjianapak
z IV. stol. sv. Athanasiovi řipsane (Pseudo- Atha
zjevně vystou
il proti
neom m
lnosti
papežov
autoritě
na sn mu
vatikánsk
Z Říma
prchlaaajesltco nas) zní v doslovném překů du latinském: Qui.
trval ve schismatě, ježto koku regace zanikla.— Ss'g descendes de caelo incarnatus est, homo factus
dnocení cilíčtí a maloarmen tl obdrželi 1742 patri est, naíus est periecte de Maria sauctn Virgine pet
archu z íma tím,že Benedikt XlV Abrahama po Spiritum s., per quem assumpsit carnem, animam
tvrdil. Ten přijav jmeno Pctr pro sebe a nástupce et mentem et omnia, quaecumque in homine sunt,
své,sid1ilv Kremu, nástupce jeho přesídlil do Bzom veracíter, non per p_„hantasma .“ (text ar menský
maru na Libanonu. Mimo patriarchální ob\od cilit'ký
iřecký „Una
v. Dictionn.1i945—6).
V jinémunasymbolu
čteme:
hypothes ,una persona,
natura
ustanoven
od I'iav bvrop
V111.1ěa
830vpatriarcha
primas
pro unnita“ (j. Caterglan, Desíideí symbolo uo Armeni
všechny Armeny
sev. Armenii
se sídlem
v Cařihradě. Aby přestaly spory mezi dvěma hla utuntur, observationes. 1893 p 39, Ha n, Biblio
přece spíše unii škonlili svým přiulimšnýmL
horleníln
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thek
der1897
Symbolic
Glaubensregeln
alten CXXXlll 192; Denz., Rít. or. 53. Pomazávají se
Kirches
5136. u.138).
Podo n se der
vyjadřují
hlavvní(Galano
údy těla,
vlastního vzkládání
rukou
armenští s )isovatelě Nerses Milostný smysl tohoto není
111,518—5g37
Denzínger,
R.0 prří'tom
Obo'í svátost udílí se obyčejně při'mši
spojeni ta to vykládá: „aQuodatueern nos unam na až
turam dícimus, id nemo ob aliam causam fíeri exi
svaté,p
dovr_šu'eobtič
podáním
Páné
stimet, nisi
(as
aspoň oněvadž
pke riůmddse
ítče)t
mše Těla
sv. užívají
auia
duaarum218).
naturarum
inseparabilis
CXXXlll
Srvn. Anninskij
str.
Asgian, La Chiesa armenae l' Eutíchia Armeni (je na východě mimo 0ně pouze maronitc')
chleba
p dob
sného
to prý
hned
nissmo (Bessarione Vll
—517), pokládá slova od
prvních
(51.1.(nekvašeného),
th. 111, 9017 pa 275;
Lebrun
kvínu
„una hypostasis, una persona, una natura unita“
Explication de la(Srvn.
messeNerses
1778.12
), voxd 249 až
PG CXXll,
za synonyma. Podobne soudí Galauo, jenž celý nepřímíchávají
druh svazek díla Conciliatio eccl arm. .
;
crr. pro Arm
m.: vinum de vite, cuí ante con
vyhradil christologii armenské; nepostupuje však secrationem aqua modicíssima admlscerí debet)
dosti kriticky, a, jak se zdá, vyhýbá sc nepohodl ProměnupřipisujíArmcní (nesjednoceni) epiklesi
ny'm výrokůmRicharda
armenskš'ch
spismatelův.
Mom
nis conscripta,
(Explicatio precum
atter,
Chosrov
[z. 9721
lat. e missae
aP. Vet
FrihurMagno
i 1880p.l
(pseudonym
imona),
„HistoireDecritique
ela créance et des coutumes des nations du
35.) Zdá see,však žeanebyli vždy stejn ho smýšlení
zaa
vant“, Frankfurt 1693p. 140, nazývá toto bludařství v té vě , na sněmu sísském tato nauka
vržena (Hefele lX,556). Věřícím podává sle ve
imaginárním,
založenyrad
mgen
na domnělych
dvojsmyslných
slo
vech; řekli bychom
jl ua
bludech
obojí. (14.Kongregace
í.
sněmu chalcedonskěho a ostatních církví. O ny lebná
udělilaSvátost
k tomu pod
dovoleníl
čce. 331), dealeprop.
naří
nějším stavu církve armenské zmínili jsme se již dila zároven opatrnost, poněvadž dle armenskěho
dříve. S monof sitismem souvisí armenskě trisa
obyčeje kněz hostií v kalichu namáčí a potom do
gion; obyčej" formule je: „Deus sanctus, Deus úst věřících klade (]ur. pont. de Prop. fide, p. 1,t.
.
. evrumtamen dmou,
uem narras . .
omnipotens, Deus aeternus, qui cruciílxus es pro
nobis, esto nobis misericors". Prosba tato 5 při—
davkem „jenž jsi ukřižován za nás“ pochází od cave ne cuí perículo obnoxius sit). Výsad
Broto
nyní neužívlá. Srvn. —Rozhřešení
Galano lll,
emmger,R.(
_udě;
Petra
Fullona,
ubněhož
se
vyskytuje
ve
smyslu
za
vrženém (v. SI.
1.58)
a„jenž jsí ukři luje se formulí indikativní jako u nás. Armeni při
žován za nás“ nahrazu'í se o' některých slavno stupují Hjenas 5krát do roka k svátosti pokání a
stech Páně, na př. 0 v nocích, slovy podobnými, kon_ávajiveřejnou zpověď nesvárostní před ran
vyjadřujícími
](na—89;
př. který
ses ními ultlodlítbami(Galano 111,604—630; Denzinger l
nám zejevil). Stovkteré
PG tajemstvlí
CXX
Galano,

100—15).—Pomazán1 nem cnýcch se (jižne

Concil. 1.335.W%šttě r.clSSIŠxzakázal im závadný
přídaveek (jmfiddeql, V, 86), nyní
se
však XClV,
mlčky tšplín(l.)icteíonn.0
r.vn Le
\! PG
— 1952).S
O
ušiQuteu

udílí, 1ač je mezi svátostmi vygočítávají a a ještě
3118zav času
užívání
bylo, ílor.
jak ovšem
sv dči již
list ve
papeže
XXll;
sněmu
zvyu ujana
bylo. Obřad pomazání na Zelený čtvrtek (as pů
vodu
pozdního; srvn. Si. 1. th. ,367— 8)arovněž
smrti církev 3armenská celkem správně smýšlí.
obřad
u
knčží
zemřelých
obvyklý
jest
pouze
svá
O bludech jednotlivých bohoslovců: Vartanovč
o existenci du ší
ed těly — zavrhl Cle
Deenz jest
. l arménská
—190:
mens Vl., Mechítarov rtraducian lssmu — za 1tostilna_(Galano
25). —Co111.631—649;
se týče svěcení
vržen ěm snněmem armensk)m 1344—5: Mansi XXV, církev římské ze všech východních nejblížší, což
1193—,inýcho nemožnosti patření na Boha se vykládá přímým \lívem církve latinské (Ga
o nejistotě zemřelých _osvém osudu řed lano 1,109). Od podjáhenství počínaje jest sňatek
zapověděn, ale kněžím jest dovoleno žiii v mau
posledn:|m
soudem, Srvn.
o očistci
obšírně
Ga anol, želstvl započatěm před svěcením na poodjnáhna.
Con cíl.
1—224.
list edná
enedikta
X11.2
králi _cil|ckčm
mu Lvu lV. &patr. armenskěmu. — Blud

Uplný cellibát

u gregoriánských Amienů jest

's cí jestr rozšířen mezi gregoriány, ač se předpisem pouze pro varta ety (důstojnost církvi
za zemřelé modlí (Dictionn.1953).— rímát bi arménské zvláštní, mezi kn žstvím a biskupstvím)
skupa římského neuznáyají jako základ církve. a biksupy. U katolických kněží arménských jest
Všichni patriarchové mají stejnoum ,m zí mi celibát téměř obecný, ač není povinny; jen ve
též římský, jeoož větší vliv vznikolcz politickě středu Anatolie jsou ženatí kněží katoličtí v hoj
énrn počtu (Galan
,
650 708;
moci et
starého
lma (Malachia
Ormanilan, ).jejícch
Le a Denz. l, 127; 11,274—363, Dictionn.1957).— Svá—
tican
les Arměniens.
Rome 187'

tosti manželství

jest u nich smlouva snoubenců,

jpohjetí
křesťanství
jako ajednoho
ceFku15(bytnosti),
hož hlava
jest Kristus
cíl jeden
a týž, a jeehož kdežto požehnání kněžské jest jim úředním po

(křestanství)byřse měn podeeokolností různými svěcením a niok

nezb tnou podmínkou. Druhé
manželství není za ověd no, ale je třeba biskupské
obřrady aďředggsy
discipninárnimi,
nejasnně. doctr.
Srvn. díspense, třetí pa jest již neplatné (o tom srvn.
Galano
l
2 A. Balgy, jeHistoria
těž Commissio orientalis pro Concil. Oecum. mcnse
cath. inter Armenos vuntonisque
eorum dlužno
. . . 17ně. maío
c rkvi arménské
.20.
. Co se pak týče rozlučí
které zvláštnosti zaznamenati. Armeni křtí trojím telností manželství, jest u Armenu gregor. dosti
volnosti nejen v praxi, ale jsou i některé kánony,
onořováním; slosveapřitom jsou: N., sluha Ježíše které dovoluji muži v případě cizoložství ženy ií
ve jménu
Otpen.);
(.l vykoupen
ponoření)
í rísta
Syna (ll. ,křt
pon.)tí íseDucha
sv (111
a canon.
po roceArmen.
v nový
sňatek vejíti
(Card.
at Sylloge
ex Vaticanis
cod. eruta).
jsa krví Kristovou od otroctví hříchů docházzí při Rilopustiti
jetí za syna Otce nebeského, učinčn jest spolu dč Tččžžž,ena již muž nespravedlivě o ustil, smí se
dícem Kristovým a chrámem Ducha sv. (Galano lll, _znovavdáti, a po sedmiletém zajeti manžela jest
—518;Den'/.in er, Rít. orient. ],
—403.
rovněž dovoleno vstoupili v nové manželství
Svátost biřmov ní udílí se hned po křtu, a to (Tamtéž). Srvn. Galanolll.709—771;Denz.1, 150
vžd); přísluhuje jí tedy pouhý kněz. Proti tomu až 183; 11,450—482— Kalendář
arménský. Stá
čelí odstavec v Decretuum pro_ Armenis z r. 1439.
svátků jest
jen Středem,
málo; ostatní
slaví se
„Ordinaríus minister est episcopusf“ (Denzin er, dých
en určitého
týdne.
dle něhož
se vurčitý
celkem
Ěnchirldion symb 1“239) Místo olee ollvov ho svátky řídí, jsou velikonoce. T)to se slaví vždy
často užívali iohového (sezamověho); srvn„PG mezi 22. bř. a25. dubnem. Před velikonocí před
....

..—
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chází obdobi postní (karasnortk), začínající mezi
nělsku
na miseslonářské
pole v sev.
Bolívii, r.do1845,
krajepřišel
Z\ane'ho
eni, ako mínorita
pod
1. ún. a7.naší
březnem,
prvni
postn pak'es
i (pú_npare
gentan),
Qui
u1nqua
es. nedělí
Předtím
ob vedením neúnavnčho Rafaela Sanse; jsa zas svého
dobi hnjdnutltiun, počmajicí se svátkem ři králů předchozího pobytu \e Francii v::estranně vzdělán,
jal se mezi i'llt o_chypracovat

ne en ako neúnavný

(vždy
6. ledna)
obsahujíci
. ednna
— 15.aúnora)
a dvě neděli
neděle aratšavór-atz
bezejmenné, apoštol, nýbrž i jako védátor. Rudochové často
srovnáva 1c1 se s našimi Septuag. a Sexagcsima.
nepráte1skými
a řady
jeíichneštovicemi.
decimovány byly
Velikono ni období (hinunk), v jehož druhou ne bý\ali
nakažlivými
cnorobami,
hlavn
Aby
duši i tělu jejch přispěl, rodiral se od jedné je
děli jest začátlek kcírkevního3erč
rokue armenského,
končís
.j. pře ich vesnice ke druhé tměř neproniknutelnými
neděli ssvatodušnl (hoke-kalust). Obdoebni1
páté začíná
ouštinami za svizeiů, jež zdaji se _prekonatehtym
se nedělí zasvěcenou Proměněni Páně (vartavár,
nadšence
p_roviru
Kristovu.missie
mkoliv
přišel,a
poupro
oval,
léčil, kázal
obnovuje
zaniklé
28. čer\\'1111— l. snarp), šesté nedělí Nanebevzetí jen
zakládajen onvé, a při tom prokaz20\a1 znamenitě
P.
M. (verapochu_mn,
1.8
srpna), 11.—17.aři),
sedmé nzedělí služb vědě sbiraje \: těchto úplně neznámých
Povýšení
sv. kříže 12.—l
chatš-veratz,
osmé
palk prv ni Srvn.
ned li Nilles,
adventm
krajic
data tzemě-iigřirodopisnáaanthropologická.
Vydal věci
pozd 11 tiskem než sp1sy 1 to sou
15.—21.hs..top)
Kal.(hissnaga--mud,
utr. ecc.
553 646. — Cirkevní jazyk jest staro-armenština. velmi vzácn také r,oto že bylo vydáno až eho
lavni jeho dílo
ojest:
„Diarlo
Uctívání obrazův a svatých nebylo v církvi armenské jen málo výtisků.
del Viage al Madre de Diols, hecho por el P. Fray
nikdy bráno
v pochtybnost.
Postypouze
jsou časté.
Roze
znává
se trojí
pus 1 bahk:
zelenina
se Nicolás Armentia“, které v jednom svazku nalézá
dovoluje, zapovídátt se maso, vejce, mléko, ryby, se s „Navi ación del Madre de Dios'“ (La Paz, 188783;
olej, vmo; 2. dziom: zapovidá se totéž a mimo to
11 de la lat.
Provincia
los bder
Mojos“
dila Fr.deXav.
era
jen jedno nasycení k večeru se dovoluje (týden ř_Descaďšcipřeklad
scriptio Provinciae Moxitarum“ (Buda 1791); dále
ped
Zjevenim
Páně,
před Devitnikem
[což
ekové
Armenům
jakotýden
blud vytýkali:
PG. 1,655—8,
Mosetenes
su lengua“
(Buenosindián
Aires
903). jediným
svého ydruhu
jest slovnik
Nilies Kal.-" 11,6—1 a heslo Aratšavoratzj, veliký ,_,Loslndios
Ruso;
3. navagadik:
jen postí
masokaždou
(v so ského
kmene
Pa_no,1im
v „Boletin
de la
tu postních
týdnů).zakazuje
Armenise se
Sociedad
geográ
e Lavydaný
Paz , jennž
nese _název
středu
u(ke cti narození Páně) a átek (ke cti ukři „Vocabulario cielfldaloma Shipibo del Ucaaay
žováni), mají veliký půst od pon ělka p_oQuinqua.
do pt
po Judiea, a konečné mají nékohkrt
Armes Filip, angl ahudebni skladatel, u. 1836
v Norwichu
byl var nikem v1890
Miitonuf
vnovení
roce kpřed
celý týden
— z usst Londýně
a Čhichesteru,a
prof. (1855),
hudby
sněmusvátky
tovmskěho
(52.5?).postní
Srvn.Dic1ionn.

f"

1— 3.

— Literatura.

Richardu: Amacanur,

Summa in quaestionibus Armenorum. Paris. 1511;
Sieur de Manix. Histoire critique de la creance et
des coutumes de nations du Levant. Frankf. 1693;
E. Dulum—ier, Histoire, dogmes, traditions et lt—
turgie de l'E' lise arméníenne-. Paris. 185, - Dm
zinger, Ritus rientalium. Wůrzb. 1863; Audit/nan,
Sulle correzioni iatti ai lihrí ecclesiastici armeni
neli' an no 1677.
mrnissio Orientalls
pro coneílio oecumenico mense. jan. 1869 (De in

soo.lub ma
„tr

vDurhan_1u,slož110ratorla
„Hezekiah'
Ev
vnag.“
1, „Sv. Barnabáš“
(1891) a (1877),
mnohé „jan
jiné
menš1 skladby chrám
Armidale,
v zjilzmvýchodní540ka.to.,
Australii
pod
metropoli biskupství
sydneyskou,z
15 farností 52 kostelů, 22 kněží světských, 2 ře
holni, 144 reholnic, 23 katol. škol s 2510 dětmi.

muinls akub (vlastně Hermans,llarmensen),
zakladatel sekty Armlnlán
udewateru

v Hollandsku
(odkudž
jeho
příjmení
Veteraiuinas),
v Utre chtč,
v Rottet
rdamě,
Marburku
eidě &
Ar.;m) [tl.rtrudia S. Congreg. dc stud.

[ff-ap. F. ad archiep. Fogarasiensem et episcopos
Genevě,
hlavním
kde1588
Dezakazatelem
působil;
krátký
čas sídle
i v kalvínssttvli,
imě,
se
eius suffrag. (De trigamla a ..;Arm) _7.Jr.;-azer pobyl
d,m.r 'lhe armenian ritual. en. 1875; [Trefa-hj, v Amsterodamě. Toho času rozlděliiise reformovani
lzloženie Věry cerkvi armjans
nk oj. Spb. 1875; A. bohoslovci na dvě straly, z nichžjeeadn
a, sup ra
Balgy, Historia doctrinae catholicae inter Armenos lapsarii, tvrdili s Bezou, že Bůh j1ž před padem
unlonisque eorum cum ecclesia romana ln concilio Adamovým některé lidi ke spasení vyvolil; naproti

tomu druhá strana, infralapsari1,učlli,

že tak

F_iorentino.
Viennae
aida,
'Axoiouůía 101; učinil teprve po pádu damově. A. dostal za úkol
,ívovýmíayqz
ogtq; 1878;
(intonací,/sa
ágyewzňg'Exxlqatác.
Cařihr. 1881; 7. [J.raverdznr, The sacred rites and
infralapsáře;
při tétopredurčení'est
práci naklonil
mekjjl
ch
hnázoru,avšak
že božské
ceremonies of the armenian church. Ven 1888; . vyvrátiti
Věrou"1_podmínéno, a že každý člověk ke sv mu
observationes. Viennae1893;
Nil/e:, Kalenda
a spasení se přičiniti může, a dostal se tím v pode
Ca!
ata-gm,
De fidei symboio,
zreni z kaqřstvi. R.
stal se professorem na
rium
u_triusqueecclesiaea.
Oěni?),-01Armeni, utuntur,
.me,
universitě leidské a přišel do sporu se svým kol
rmenie,
discipline
(Dictionn.
de
cath.
íasc _croňancelet
V1p1944—68)
l 2;
Ne!-.ra—
Terthéol.
[Ví legou, professorem Františkem Gomarem, ktery.
kaelian, Das armenische Hymnarium. Leipzig, 1905; učtl přísnému kalvinstvi o bezvýjimečném
Annan/t (o poutech) Kal/101. Muu'aneen, ]
58.
- Le synaxaire arměnien de Ter lsrael, publié určení Božai1r_1.Na stran_ěr Gomarově stála v tšina
kazatelův1iu,d a na aně A-ově infralapsářsky
et traduit par le Dr. G. B_ayan.. Paris 910 (Pa smýšlejícís a __vyššístátní úřednic 1. R. 1608m
se svým
vaaH
agu před deputaei enelrái
trol. orient. t. V,
Vl,173—_356 a.9d.);

Palm,

Pour l'histoire du synaxaire Arménien nich státůs disputaci, která pro A-n dobře opadla;

(Anal. Boll. 1911, p. 1—
—.26)

Armenopoils v. Szamos Ujvár.

2:71. Špidla.

oběma stranám uložilo se zachovati klid. Po smrti
4-ově r. 1609 stáli v čele jeho stoupenci Jan Uettenn

ArmenopuiosKonstantinv. Harmenopulos. bo art, Simon Episcopius a Konrád Vorstius, kteří
arménské arcibisku ství ve Lvově v. Lvov.
Armenští bratří v. artholomité.

álncich,Proti
od tom
ní ředstaveni
uobdrželi
Remon
16_0
__aáodali
stavům
_čili
remonstraei
st
utuv.
odali 'méno
omaristé
proti
Mart. Rom. 30.
představeni čili kontrargmonstracl, kdež učení Kai
Armentarlus
_sv.,abiskulpá
v Pavii, z.
po biskup
r. 730. vinova o bezvýjimečném předurčení se drží, a do
Armentía, FrlaCl
naNic
1901
v La Paz (hl. m. oiivie,ojil£1ž
Ámerika), n. ve Špa stali od ní jmeno Kontraremonstrantů. Znamenitý
Ccský slovnlk bohovčdný ].
42
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ad\ okát jan van Oldenbarneweldt a rotterdamský
syndikus
Hugo
Grotius vymohli
1610 Arminianům
trp
ení. Ale
nizozemský
místodržitel
Mořic prinnc

Oranžský,
kterýeposud
oběma stranám
choval,
přidals
1617 netečně
z příčin kpolitick'
ch ke se
maristům, ponněveadž Arminiani bylí roz odnými re
publikány. Mořícovým podnětem sešla se synnoda
reformovaných církví v Dordrechtě _(odlistopadu
Bdo května 1619), do které se mimo zástupce
hollandske cirkve dostavilo těž
bohoslovců
zAnglie, Skotska, \ýcarska a Falcka. Synoda, po
kládajíc autoritu Kalvínovu za neomylnoou, zaatra
tila kacířství A-0vo a rohlásíla učení Kalvínovo
o předurčení ve vešker příkrosti ve jméně Ducha
sv za články víry: 1. víra jest dobrovolný dar Boží,
který Bůh dle svého věčného uzavření některým
od věčnosti vyvoleným dává; vyvolení děje se
pouze dle svobodně libosti Boží, ne jako by Bůh
něco dobrého o nich ředvidal; kterých nevyvolíl,
těch zanechává ve v eobecné bídě, a usmyslil si,

Armoni,
d.lzór 'Armoní,
LXX
la
a Re
esfy, dDavída
spolu
se *Egpcovqí,syn
šesti inými Sau
synv

Saulovlymi
Gabaonitským,l
jen
ohře uvydán
Gabaonu
(2 Král.2 ktteřjí ukřižovaÍi

Armoriea v. Brettagn e.
Am,
no (:Orel)
OSB., arcibiskup solno

hradský,An ol. 740v issengan, přítel Alcuinův (za
chovalo se 40 listů Alcuínových kn mu,) byl opa
tem nizozemského klášt. Einoriu, 785 stal se bisk.
solnohradským, 798 dosáhl v Římě povýšení Solno
hradu na metropoli Bavorska a nabyl tak důsto
jenství arcibiskupského. Te hdáž bylo mu také pod
řízeno územi korutanasské až k ústí Drávy a území
Avarů, Karlem Vel. právě podmaněně, východně
od řeky Ráby; A. pečoval horlivě o pokřesťaněni
těchto území. K upevnění řádu akázně v církev
žmlvotě konal několik synod (v Reisbachu, Fri
silnkách, Salcpurku); z 821. V) 'eho době sestaven
byl seznam statkův arcibiskupství solnohradského,
důležitý pro dějiny diecese solnohradské (vyd. Ca—

že je pro jejich nevěru a ostatní hříchy zatratí, 'A/frfllf v Lect. antíq. 111!2, 452, Keinz, „lndicuius
rnonis", 7Mnichov
aniž proto
jest míti 2Boha
za původcej
ich (t.
llšl(1,7903)
—.747 1869). Srvn. Har/er, Nomencl.
hříchův
a nevěry);2
. působnost
smrti Kristovy
Arnai André, u 1871 v Avěze (dep. Gard), b i
ukazuje se pouze ve vyvolených; 3 v obbrácení
povolaných nemá svobodná vůle člověka žádného
účastenství, ale Bůh je to sám, kterýž od věčnosti
vyvoleným v čase víru a polepšení dává; 4. všechny
vyvolené osvobozuje Bůh \ tomto životě docela
od panství hříchuv, a když i vtěžkě hříchy upa
da',i neodnímá od nich přece pro svůj nezmění
tellný úmyslvvvolení Ducha sv. nadobro a nedo
\oluje jím sp chati hřích k smrti nebo proti Du
s.v Arminiané byli prohlášeni za kacíře 200
klalzatelůvjejich strany bylo sesazeno, kolem
ze
země vypovědéno, avvšem Arminianům zakázáno
konati služby BOŽl.Četní odebrali se do Brabantu,
iní do Šlesviku, kde založili ntěsto Frederikstadt.
Bo smrti princeOranžského Mořice (1525) stal se
osud Arminianů snesítelnějším, a dostali 1636 do
konce i náboženskou svobodu, vyjma město Dord
rect:.ltt Za prince Bedřicha vrátili se mnozí zpět

pastorem v Castillonu (Gironde),

Ng

racu,
od 1907 jest
4fakulty
v
Montaubanu;
„„ prof. prrotoestant.
nne dutheol.
Christ
et le
Rationalismeallentand contermporain“(1904),„ L'Hu

mani

l'ěpitre

905),„LaĚilosophie

e arc“(ll
Elouy/ier“(

aux Hélbreux

religieuse de Char sRe

), La folie de jésus etle těmroígnage

(Alrn)aldus)
1. bAmalrikův
dusrrnald
Amalri
ci), O. Cist.,
! opatem v (Arnal
Pobietu
atem
gen.
opatemnarbonnským(
svého ř.'tdu,l1212 st1a2|
se pap.
a arcib.
225),
jako legá
arci

biskup počínal si rozhodně (proti_Albígenským. —

2.

nton ín v. Arnauld. — 3

deto)

Ba de ta (de

O. Praed. mistr theol., gen. inkvisitor

?oledský
1531, .r). „Úcstructoríum
(Pař.
53,2) „Breviariumn
de mirabilibus haeresum“
mundi eiusque
compositione secundum triplicem víam: theolo o
do
vlasti.ánzory
Později
_lpříjali
mnozí z Arminianů
soci rum, astrologorum et philosophorum“ (Avignon 14
niánské
r01|c|,dědičněm
hříchu, milosti
a dostiučinění. Vpřito mně době mají127 sborův asi
argarita virorum illustrium de dfutura tem oris
.
věř'
FIC
cími. Arintinianské názory nalezly „Ma
&Graenoscendaj
(Toledo
1523)
rvn.
mnoho stou enců v různých protestantských de dispositione
Hurnr l12(1906
3.
4.
(Ernald)
Bonne
alsský v. Arnold.5. ( rnoid) z Foligna
nominacích. čenýmipracemi, zejmena historickými
& exegetickými, vynikli Hugo Grotius, těpán Cur
(zFaulginas)
. Min.,
ířbuznýazpovědník
Angely
zFoligna, 0jejíž
životopis
sepsal (otišt. vsv.Aria
Sr.
cellaeus, Filip
a Jan ].
Wetstein.
V tvíz Limborchu,
Ariminianu jan
souClericus
Collegianti,
186 234).
rvn. [fw-ler,
ii2
(1906,
6—.m
ěšfan
nlondýns
ský,Nomencl
syn 'l hed
takzzvaní po_svých schůzích ili kollegiích které januarnlsl,
založili bratři Coddeové. Konali i po synod dor
marův, _.rp.kronikumlet l127-1274, týkající se dějin
rvn.
ar,/er Nomenc.l ll2 (1900),
rechtske soukromě bohoslužby, byli ne řáteli ve— církevních.
škeré positivni víry, dovolovali každ mu, koho
.Riclhard,
anglikánský,
71.v Lon
z.
r.)theol.
„A critical
Commentary
on
„sDuchs.v uchopil“, učitia kázati, a tvrdili, že dýně 1700,
the Books of the Apocrypha“ (Londyn 1748, nově
křesťan nesmí
světské úřady
zastávati ea vyd.1822.
oeb rt\. Arnau
—
o-y
válečné
služby prísahati,
konati. Arminianskéz
asy,ad
ardův
Arnaldns Royardi) O. Miln., biskup sa
seně do Anglie, zplodili tam sektuzaLatitudinářit'i lernský 1321, od 1330 sarlatský,e
3314 zanechal
opera
oo ca“ v Leid 1629 a znovu otištěny
.rp. „Distinctionest in a. Scripturam alphabetice dis
(v. t.). Spisy A_-ovyVI)-dánypod titulem „J- Armin
„Opus teholo
icuín morale“
a ze
j Ssrvn.
ve Frmankíurt
Hurter, Nomencl.
ll2 ( 9065),
.7— 10.
Sar
moagaesst 163
sv., 1ruč. v Africe kol r. 460 za positae“,
pronásl. vandalského. Mart. Rom
bř.
nana 0. Min., kol. 1360, nepochybně autor spisu
Arm on Am 45; (prroiícemíni in2gArmoon“), Ítb'.
Chroníca viginti quatuor primorum generalium
text má: haharmonáh kteréžto slovo některé pře
6. Min “(se
vyad1I897ili,
P. Miller
v „Analecta
iran
ciscana"
( uaracchi,
1—575).
Srvn. Huf/er,
klady (LXX'Ponyár,
'Pčpav,někteří
Aquila vykladači
Symm. Vulg?
pokládají
za jménu místní;
mín Nomencl. ll2(1906),6 3.— 11. z Verdaly, biskup
že jim míněna jest Armenie, jíní Hermon. Někttřie maguelonnský od 1339, z. 1352,::p. „Series epísco
exe ete vykládají jméno to jako vlastní jméno
magalonensium
770—1133“
(vyd. Laóóz,
oso y, spatřujíce v něm aramejskou bohyni Rim Barum
ibl nova
mscr. I. 793aba
80—2.—
12. z Villanovy
monn, nebo boha Hadad- Rimmona, nebo foenickou
bohyni Chusartis, kterouž ekově nazývaali Agua ví.a (Arnaldus de Villanova, Villanueva), lékař a theo
Za apellativum pokládají ménoto vykladači židovští, lDoli-laik
, 71. 1250
ve Villa
nově (v diec.
osobním
lékařem
aragonských
králůvalencskě),
Petra lll.
překládajíce je „moc kr lovská“ ; smysl by byl: „a ayjakuba l.í, jakož i papežů Bonifácce Vlll., Bene
odvrhnete moc královskou“, to jest pýchu svoji.
dikta X1. a Klementa V.-j,sa nadšen pro ideje joa

Arnaldistó — Arndt

chlma
slložl předpovídá
1297 eschatologlcký
spis„ A-a
De
adventuz Fiore,
Antichristi
\; nem ríchod
na rok 13761“, jejž iřil 1299, jsa tchrfážoaragon
skýrn vyslancem v Paříži. Pro nepravověrný ob
sah
bl Arnald uvězněn a propust
stěn te
pr\e když odvolal. Kd ž všakkodvoiáni sve zase
po
řel a kavpapeži
Boni
se odvolal, byl
v 1301
ímě
uv zněn,
ak jen
naacikrátko.
se r.

buliám papežským.
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Uchýliv se do Nizozemska,

pokračorvialspolu
s Quesneiem (v. t.)sebranéspis
v bojiaaž do
sv;
:. v Bruselu1694.jeho
(1775—m17l83)zahrnují

48 svazků;

některt':n z_

mají cenul —444
vědeckou.
Srvn. HurMar,
"11V3
(1910),
— 3. jindnřlch,
st. bratrpřeldešl.,

„. 1597, od r. 1650 sbikup angerský, muž jinak

zbožný
&horlivý,
ale bratr
v bludu
rovněž
tak neústupný
jako
ehojansenistjckém
Antonín
osobnimospravedln
lékařem gwapeže
Vlli ecclesíae“.
napsal ke 4.,Robert
svému
nl spis„Bonifáce
De cymballs
nejst. bratr o ou předešlých, u. 1588,
Alepru
kd kými
ž setkal
se s proti
oprávněným
odporem,
mstill pridruži
zprvu bylsedvor.
úředníkem;
_posmrti
své manželky
se
výpady
zesvětačení
církvc,z
1643k
tak zvaným
poustevníkům
Port
Royalským; vlivem svým byl velikou podporou
klerud
řádů, aV.předkládal
papežzůvm
Bend lat zebra\ých
X1. a Klementu
svoje reformní
ná
vrh. U Klementa V. epožíval veliké vážnosti; z. jansenismu
stina, spis sv.
Tere zdovedině „Vyznání“ sv. Augu
Přeložil
smiren s církvi 1311, ale po jeho smrti bylo 15
Arnaulu. ová
pře
1591,Angelikala
od r. 1602(jacqueiine),sestra
abatyšeeteklítš aPort
bludných vět z jeho spisů censurováno (r. 1317). dešlých,
Royal, jenž byl středem hnutí jansenístrického;
zprvu vedla život velml světský, ale po přestale
nemoci změnila se úplně, obnovila pokieslou kázeň

je
eho si-Ea
lsři'žičasto
y vydány;
souborně
unu
1504,
1509,b gen
1,514 Bas
r'leí 1585.v L rvn.
Finka, Fund
ilnster 1902),
undil22Folrschungen
(
Harrar, Nomencl.
(1
Arnaldísté, přívrženci A r n old a B r e 5 c íj

skéh0\(.

azaložila v Paříži opatství téhož jména. Duchov
v
ním rádcem jejírrr byl sv. František Saleský; ale
ojeho smrti (1622) získal ji Du Verger, opat si. 

Ar'naldustRyaArnaid.
Aurrrlal
mund v listě svém k o atu Ber cyaašršský, spolu s oběma
nardovi (uksol.1 )5) líčí, kterak mnozi v talíl hor

Arndt 1. Arnošt

kláštery jansenlsmu;

Mořic, protest. spí50\,ate1

live oddávaji se studiím práv, i žá
aby mu
v Schorítzu. na Rujane, stud. v Greiiswaidě a
ijiným mnichum dáno bylo dovolení ke studiím jené, od 1800 proi. dě“episu na univ. v Grelfswaldě,
těm (vyd Martě/le, Am I. coll. !, 4649—71.) Srvn. zúčastnil se 1812—18t5 horlivě publicisticky hnuti
protiirancouzského, stal se 1818p r.oí dějepisu na
mÁrter,Nomerrcl.13n(lL
3,1Ogva', jeden z potomků universitě bonnske, zasazoval se po sjednocení ka
n, r.ná'Ar LXX
Davidovýchb (1 Par. 321).
tolicismu a protestantismu v .nněr'nec-ro-křesťanskou
Arn
nau
Mascort Eusebius, sochař kata cirkcv“, později však bojoval
katolicismu a
lo
onský; zjeho prraci uvádíme: sádrovýrrelief „Po hlásal „vývoj. k osobnímu nábo ensrví a návrat ke
hřeb ostatků sv Eulalie“ (1891), sousoší Ave Ma
a zdrojům křesťanství; horlil pro svobodu vědy, ale
ria“ (1891), „.Sv Raimund z Penaiortu“ "(pro C0 byl nepřítelem všeho radikallsmu zejm
legío de Abo ado,s) 6 m. vysoký nástavec oltářní
Strausse),
1860; an
:p.wenr
řaducnaboienskýchrl
(„ich z.weiss,
. . básní a
s relieiy pro ostel S. Engracia vSaragosse, bron písní
zovve dvere kostela v Comilias, mnoho soch světcův
poje dnáni „Uber (1844)
den gegerrrwárti m1
en Stand
des
Protestantismus“
MíLr-eóect,
a světaic.

1.

z. 1827, prof. v semináři, ka

nnvuika a farářAvnBrignoles, vyd. dobrý franc. pře
klad bible 5 krrátkými poznámkami („Lass. Bible,
traductionfrancaise“, Paříž 1881,4sv.) Srvn. Huf/er,
Nomencl. HP (1895), 1297. — 2. Claudius,
vydal
„Epitome thesaurl sacrorum rítuum, selecta quaeque
notatu dígnissírna ex animadversiouibus Bartlrol.

„E_. M. Zeit“
Arndt(19051.—-2.
und das kisrchlichLeben
seiner
Augus tr_elirióse
.j., spiso
vatel něnrecký a polský v oboru sbilblíckern, aske
tickem a crike-vněp-rávním ; 71. z prottest. rodičů

1851 v Berline, po absolvmáni protest. theoloirře
stal do
se Tov.
pastore;,m
v
liči
,pokonvertoval,
skončenémvstoupil
noviciátu1875
studoval
theologli ve Francii a v a ově,\ vysv. na kněze
Gavanti
rubricas
Missalils
et Breviarlign Romani
continens“in (Lyon
1647,
Ben
c
1883, přednášel vkolieji krakovské církevní dějiny,

u. o1677,
vstoupil vdoAvignoně
Tovaryšstva
ježišova kol
1694,7byÍ
pro
.f theologie
l,2716—30
)4;
.r). „Theologia de Sacramentis ad facillorem scho
larum et serninariorum usum
m“ (Avignon 1720).
Backcr—Somnwmagzl, 558.
Arnaud-Durbec jan Křt. Frant., maliř franc.,
„. 1827 v arselllu; nejlepší jeho obraz jsou
v kostele v L'Esstaque \: Mars_eillu: „Andě osvo
bozuje sv. Petra ze žaláře“ 856
856), „s.v
]anApíše
„.Sv
Apokallypsi“,
nni“
(1860)a „Povolání
„.Sv Lazarsv. Matouše",
).

kan. rávo, exegesi, theol. dogm. imoraiku Pozdeji
zprot lěn byl proíessury, aby oddati se mohl cele
činnosti literární; nyni bydlí ve Vratislavi, rediguje
diecesni list v jaz. némeckémr
lském „Kathol.

Spnntagsbiattf. die Di'óz.Brcsi au“. „Poslaniec nied
ziel?“; 5. vyd.
:]). „Blů
aus LutheersGriinde,
Werken“
(187
1907),enstrauss
„Wo ist Wahrheit?
die
mich bewo en haben zur kathoi Kirche zurtlck
zukehren" ( reib. i. Br. 1880, 2. v 'd. 1905), „Directo
riurn contessariorum“ (1885),

énelons aszetische

Schrikigin'('t_(3
sv. Řeznvd.y
0188 15,90)
6—87),„„Swiety
Der hl Stanislaus
18%,2
Stanislaw
Arnauld aArnaldus) 1. Antonín, advokát par Kost

lamentní v aříží, odpůrce jesuítů, proti nimž měl
r1594' ree,č jež vyš_lapod názvem „Plaídoyer contre
r.
les jesuites" (Paaříž 1594) a v lat" překladu („Phl
in jesuitas reos“, (td.téhož —
r.).2.Srvn.
[)a/zr,
„ligpica
ajkyojesuitech“(čes.v.).516
Antonín,
syn predešl.., jeden z nejpřednějších stoupenců jan
senlsmu_.(vt.e)avůdc strany jansenrstrcke „ 1612,
stud. nej rve práva, potom obrátil se k theologij,
vysv.
ěz 1 ,muž velice vzdělaný a naadaný,
ale gyšrarý,nedůtklivlýa svéhlavý Vystoupil proti ča
nion
stěj rmu
lpšljímáni
splsem„
De ladostal
iréquente
commu
áje sveho
názoru
se v prudkou
polemiku s je_suit, v níž počínal si velice vášnivě,
jsa ve spojení s ascalem (v t.); rovněž tak proti

Kostka: (1898, do čelštrny přel. Al. Ste

crrót. ležgí \ prz klady dla mlodzie

wed e

Dossa“(
Krvako
,D„Streiiliclrteraus
der ósterr.
Volksschuie“
(1889), „De
praestantia lnstituti
Soc.
Jesu“ (1890), „puOd
Podrecznik dla ucho
wleústwa
i wiernyghus
a podstlawie
dzíeia
ksedza
Fr. Ber-í
rengr
), niemieckiego
„eD rituurn
relatione lurldlca ad invlceam“I(1895), „De libris
rohibitis commentarii“ (1895), „Vita et miracala
.Stanislai Kostkae, auctore Urbano Ubaldini S. ].
excussit, auxit ei in lucern edlditA tr./lg .“ (Brusel
1897 „Konferenzen ilbeer die Konstitutiouen der

řeistlichen
hl. Ursula
nach dem
nstitute vonjunšírauenu
ordeaux“der(1897),
„Betstunden
zur

.
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Arndts — Arno

Verehrungv des Allerheiligsten Altarsakramentes“
(1897,33.v
d.1907,taképolsky:
„Godzinkiadoracyí
l\ajš w. Sakramenta“
1897,2. v d. 1897),
„Biblia Sacra,
Heilige Schriít“ (Řezno 18 —1900
vd.y 1907„'
cbrauche der Kongregation dcr Grauen Šchhwe
stern von der hl. Elisabeth aus edm Mutterhause
in Breslau" (1899), „Handbílchlein der Massigkeits

byl členem bavorské zákonodárné komise a v le
tech 1848—1984 byl členem frankfurtského parla
mentu Hlavní
dilo jjeežhojest
„Lehrbuch
Paan
dekten“
(1850—52,
1885—86p
řel. doderčeštiny
(Praha, péči Jednoty pr ávnicke'v)illa „Iurist. Encyklo
pád ie u. TVLethodoH (Sluttg.V
vcíy. 1887

Arne

Bruderschaft" (|900),té žpolsky: „Bractwo wstrze

máš
éAugustin,

anglickýskiadatel, „

110 v Lo
ondýně,
leložil) mimo jiné oratoria
(1742)
a „judith“(
miežliwošci" (1900), „Vorschriít liber Vcrbot der „Abei“
Ameirodd'José Auguls7to
)Ferreira Veiga,
Bíicher“ (1900), „Novizenbííchlein d. Grauen Schwe
stern íílr die Frauen-Kongregalionen“ (1901,
vicomte, portug. skladatel,
1838 v Macao
v Číně, st.ud ráva v Coimbře, pak od 1859 vzdě
kirchll. Rechtsbestlmmungen“
(190),
bíichlein
d. Grauen Schwestern'
(190„Kandidaten
Die vier lával se v hu bč; 51903 v San Remo; hlavni jeho
jestv."Ar
„Te "Deum“
Arnestus
o.št (1871)
Was
ist Wahrheit?"
(1901,
)), „jubt skladbou
hl. Evangelien“
(1903), „Das
neue TejstalmentHlQOBl,
Arnet Ta (ideám,)š řeholní kanovník kl. v Bema

laumsbuchlein“
(9. 3.vyd.119012),v„Der
beichtvater“ (1901
vyd.1 ), „Dem ubíláums
onifatius
vercin řcwtihrtc
Čnadcn“ (1902),905),
„Die „Neues
EpistelnTe
u.
Evange
ten des Kirchenjahr“es
slament“, kapesní vyd. (1905, 2.(vyd.1907); mnoho
článků uverejnil A. v různých časyopisech. Nejdů
ležitější praci A--ovou jest výše uvedennýn ový ne

miinsteru ve Švýcarsku, školní inspektor,n 1850
v oo,tu sepsal několik divadelních her drama
„Winkelried“ 1891aj.) a apolog spis„ Die redigt
des Satans“ 8961)

mše Kempensklého, což mu od souvěrců vy
kládáno ve zlé; bl předchůdceml pietismu (v. t.).
2 jeho spisů nejv tší obliby doš\y_ a do mnohých
jazyků přeloženy byly zvlášlté: „ ier Bíicher vom
ložil Michal
Lon olius,
d.5,17i
wahren
Christenturn
"(160v3Praze16217
—9, do češtylnypře:

íThorIáksson,
na islandě
„. Arni
1237.z.
1298, bisk biskup
mod r.skálholtský
1269.\/ zdělání
nabyi
doma na islandě, hlapveněu opata thykkzvabaerského
Branda. jako blskuup horlll o zachování coellbátu

Areneth Michael, řehol. kanovník sv. Au
ugu
stina v kanonii sv. Floriana, prot. bibl. studia a

posléze opat, z. 1
„Die Unterschiede /.wí
meckýrpreklad Písm_asv. 2 Vulgaty, pořízenýona Ízá schen ratloneller und katholischer Schrittauslegung
3. (Ardrn) jan, mystik protestantským. 15550vBal (Linec 1816), Ueber die Bekanntschatt Marcians
und insbesondere
lenstedtu (Anhatlsk , z. \; Celle 1621 jako gen. mit unscrem i(anonr des
superintendent líincburský; vzdělal se s ísy my— liber das Evanngelium desseiben“ (l. 1807). Srvn.
stiků středověkých, zvl. sv. Bernarda,
aulera a Huf/er, sNomencI.i|l2(1891022.

3. včešt.
Prešpurku
783)Bél:
a „Paradicsgartlein“d
do
přl.e Matěj
„Rajská zahrádka, (1612,
plná
křesťanských ctností, jenž skrze vroucné, nábožné
modlitby do duše vštipené býti mají“, 1720[bez m.j.
Prešpurk 1777, v Praze 1782,
85, 1811). Spis
,1,nformatorium biblicum“, dle Wernsdorla A-ovi
neprávem
připisovaný,
v překladu
českém
pod
titulem
„lníormat
torium vyšel
lbllcum.
Naučení
z isma

kněžského a o to, abym ajetek a požitky kostelní
z rukou laických byly převedeny do správy a moci
církevní. island vlet
byl se pokojně

goodrobil králům norstkýni,1a mi Th. pomáhal králi
irikoví
Magnússonovi
zá
koník
(]ó_nsbók),
což se uve'sti
stalo l_na islanid nový
řed tím,
1275, přijal obecný sněm (althingi)
skopovým nové právo církevní, kter Árni sestavil
podle chystaného norského církevního práva arci
biskupa trondhjemského Jóna, svého metropolity,
o křest.životu a blahoslavenésmrti“ (17B).imo
přihlížeje však ke starému domácímu právu cirkev
to r.)) A.:„1konographia oder Bericht von denen nín.iu V podstatě přimyká se toto právo jako jó
Bildern, deren Ursprung und Gebrauch und Miss n0\o norské k právu kanonickému. (Viz Arna bi
brauch“
(Hlalberstadt
1596),„Bedenken
liber die deut slšggsM
saga vGeschichte
Biskupa sógur
str 680—786,K
Kodan
sche
Theol
gie“ (1597
61,1) „Postilla,Aus1egung
M.ogk
der 1,
norw.
island. Literatur2
der sonn- u0testtiíglicheln Evan elien“ (Lip. 1616)
Srvn. 7. F. Andi,
iwžrndt ein biogra str. 795 a 922, Strassburg 1904.)
Arnim
Hart-,y
h,rabě diplomat,
„. 1824,byl
od
phischer Versuch“ (1838), Plrtlz, „De loanne Arndtio 1864
prusk
m vyslancem
u papežského
dvora,
ejusque libris, qui inscribuntur ,De vero christia hleděl v do (5 sněmu vatik. pohnoutí Prusko ku
nis
(12.85) — 4. lan Fridrich
Vilém, :! vměšování se do jednání sněmovního, vyjednával
1802 ov Berlíně, stud. od 1820 theologii \; Berlíně,
870 taajně s Píemonfany a při vzetí Říma 2.2
byl pod vlivem Neandra, Marhelneka a Tholucka, 1870 zaujal zjevně stanóvisko papeži nepřátelské,
zvl. pak G.F .A. Strausse, stal se 1833 kazatelem od 1871byl vyslancem v Paříži, nepohodl sevvmno
v Berlíně; působil svými kázáními ve prospěch
positivního křesťanství, horle proti nemravnosti, hých otázkách s Bishniarckem, 1874 obviněn ze zpro
nevělření
odvolán
a odsouzen,
nevěře a racionalismu, a dosáhl jimi veliké 01biby _prch
lvšak důležlt'c
do cziny, aktů,
z. v Nizz
ze 1881.
Na bh á
u obecenstva
dvora vycházela
(Fridricha také
Viléma
1V.
., 'untius kommt“ (1878) a „Quid íaciamus nos“
cís.
Augusty). aKzvl.
ázáníu jeho
tiskem
.—

aj.

a došla značného rozšířeni. A. p_řid_r
žoval se

ro

ŠM svých církevně—
8—7politickýchnázorů :)

testantské mystické askeíiky a pietismu,zv1.
Arndtaa(jehož životopis vydaal 1 ), v homileti (Arno 1. proboštk kil. rlelichersber ského v Bavor
sku, Can.
rep."rmu křelhol.lkanovníků,
,
11 5, hájil
zasazoval
se
o reorm
obratně
ckých jeho pracích jeví se zdůraznění dila spásy, horlivé
a důmyslně ucení o skutečné přítomností Kristově
dollarýLdar pozorovací a hluboká psychologie. A.
míst 1. Ferdinand, 71.1755,íarářaarcikněz proti
vnejsv.obnoviteli
Svátosti, adoptianismu
jakož i nauk christologických,
Folmarovi (v. zv).l
t.);
um canonico um regularíuutn" (Mzgne,
mendský,:. 1823, byl literárně činný v oboru círk.
práva. brvn. Falder1,6—8, Har/er, Nomencl. 1112 CXČIV,1493—1528), l.dílo důležité pro dějiny ře
(1895),887. —.2 Ka rle Ludvík, ryt. 'I. Arnes
holních
kanmniků,
rum“ (vyd.
Weir/ler!„Apolo
v Lips euticus contra Folma
cib.
bergu,

vynika_(jícíprávník a katol. politik, u. 1803

v Arnsbergéttmnu
Vestfálsko),
pusobil
jako univ. prof.
od
od
ichov,
Vídni.
byl 18'7nlu
ovýšen :. Vdo
stavu
šlechtickléhoz
1874 vstoupil
na odpoč.,
1878
ve Vídni.
R.1

solnohradskýv

.

. ískup vircpur—

ý„ —892, vyznamenával se ctnlostným životem
a horlivostí; vystavěl nový dóm, zúčastnil se ně

kolika sněmů říšských (884, 890) & synod (868,
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888), podnikl výpravu proti pohanským Slovanům biskup v Galtelli- Nuovo 1348—65, .rf. „Dístínctiones
magistrum sententíarurm ín cpítomcn redactae"
polabským, od nichž úkladně zavražděn ari právě
sloužil mši sv. (dle podání stalo se tak v dědině (Paříž 1541). rvn. Huf/er II3 (1906),
5—.
rnald, Ernal
., opat bonnesvallský
nyní zvané Klaifenbach oblíž města Kamenice
v Sasku); A. pokládán byv vdřívějšich dobách ve (bisk. chartresské) 1144—56. Doplsoval si se sv.
Francích za svatého (pam. 13. čce ), ale kult jeho Bcrnardem a sepsal ku přání mnichů clairvaux
ských jeho životopis; z. v Marmourtiersu; ..r; take
zaArnoald (Amoaldus) sv., biskup metský 599 spis o hexaemeru,homí1ie o žalmu 132., o datech
7.
uchassv., 0 sedmi slovech Pána ježiše na kříži,
Ar nobius 1. apologeta u. v Africe, učil jako o skutcích Kristov' ch („De cardinalibus operibus
Christi“), ožívotě
Marie
e. Mik-n:,PL. CLXXXIX,
pohan
v Sícce
(Sicca Veiieria)
v Ai)ríce
za panování
Diokleciánova
(284—
).
leřečnictví
sv. e 1507—17— 6. Brescijský (z Brescie), rod
z Brescíe, kněz, uchopiv se idei reformátorských,
ronyma
snem
pohnut, vša
aby se
přijetíjako
do kre
sťanství byl
hlásil;
poněvadž
jej zabiskup
bý kázal proti nezdrželivostí a bohatství duchoven
valého protivníka církve přijmoutí nechtěl, až by stia; zejména tvrdil, že žádný duchovní, který má
důkaz svého Opr
ravdového úmyslu podal, zpracoval po7einské statky, nemůže býti spasen. ]sa přísným
asketou, získal sobě 1,1d který s duchovenstvem
na rycchlo
své:
„Dísputatíones
tíonesl
libri
VII.“
Ve spise tomadversus
odkrýv žentes
Sice [na
ne
spory lateránské
začal. Biskup
zažaloval
sše
srovnalosti a bludy pohanů, ale v hájení křesťanství nody
11. (1139),
kterje' žu jevšeobecné
jako buři
jest méně šťastným a neni též dogmatických bludů z italie vypovédé Ia. Odebral se do Fr mcic, &hlcdě
r.ost V rvnich dvou knihách vyvrací \ýtku, že svému horleni proti diichovenstvu dá“I dogmatický
křesťanshi zavinilo tehdejší bídu. 'lří knih násle základ, upadl v bludy. Ve Francii spo il se s
ae
(lující vyvracejí pohanské náboženství a vč po Iardem a byls spolu s nim odsouzen, prchl do
výcar azačal asi okolo tohoto času bludařsky
slední odmitají výtku, že křesťané jsou bezbožni
nemajíce chrámů, obrazů a obětí. Než zjeeho a ) učíti () Svátosti oltářní a () křlu dite k. Po smrti
logíc vysvítá že nevnild dosti do učeni křes an— innocence ll. navrátil se do tma a postavil se jako
ského; nebotzpodle názoru filosofie novoplatonské
republiku
antického
za
e
jsou mu bohové pohanští, jestliže bytují nebeskými ložil
demaogg
v čelo dic
strany
odbojné,vzzoru,
až konečnépza
Hadriana lV., padl v mm: císaře Bedřicha ].pRudo
mocnostmi
nižšími
bohy,Krista
a BůhPána
křesaansklíýd
před branou římskou („lel po
rínccps, eus
summus;
pokládáe zla vousa a byl
polo“ oběšen, a mrtvola jeho spálena. Po el vhozen
%oha,
než
podřaďuje
ho
jako
b
tost
nižší
Bohu
Otcía domnívá se, že Kristtus án není vtělený do Tíberu. jeho sto
oupencí Arnoldíst
též Po0
Bůh, ale že v němpřebývá toliko Bůh způsobem
zvaní)
byli pro úplné
církve odr. státu
zevněiším; duše lidská, ne od Boha, ale od bytosti laiticí
byli od
pa L.uclalll.
mezioddělení
kaCiřepočítání,
1184
nižší stvořená, jest něčím středním mezi Bohema na sněmu ve eroně odsouzení a světskou moci pro
c'z, Arnold von Brescia
moton, není podle své bytnosti nesmrtelnou, ale následování. Srvn. Fl. Franck
u.
seine
Zeit
(Curych
1825).
Ginebra/it,
Arnold
von
stává se milostí Boží dlouhověkou, longaeva, anebo
Brescia(Mnichov1873
3.—)Co rbijsky 058. v kl.
ustavíčnou,l1perp etua. jeho sloh jest nejasný a roz u sv. Mat
atěje v Trevíru, vyučoval kol. 1063 na tamní
vláěný. Jeho apologie vydána popprvé od Fausta škol ; :p. pojccdiiání o computu, zveršoval přísloví
Sabaea v Římě
polsV
léze oddA. Reifferscheida Šalomounova, jakož i cyklus paschální
lat.
“(W
1875) Srnizl. ric August, 11.1812vHalle,studovalt.východní
— 2. na roozdíl od předešlého zvaný mladší, dle jazyky a bohosloví, byl dlouhá léta funkcionářem
u „Morgcnlttnd. (jesselsch aft“
ro.f
mít. řečí
“ahl-ýcn rodem z Gallie, dle jinych z lllyríe, žil
Halle der
Z. hebr.
1869. Formeiilehre
Vydal „Palástinla867),
(Halle
1845),
„Moalla
žalmů
in psalmos
Mig) ePL v„Abrisz
ímé(„ ?.ommentaríí
kol. 460 obšírně
alolšgoriysujfcívýklady
Lili, 327),v nichž potírá nauku o milostí sv.gTAu
uug kat" (t. 1850), „Chrestomathla arabilca“ (t. 1853). —
prot. píetísta a círk. historik, u. 1666
stíiia. Neprávem přičítají se mu „Adnotationes ad 9. Gottfried,
quaedam evan elionim loca" (.P/igma PL. 1111,569), v Annaberku, stud. theol. ve Víttembcrku. seznámil
jež dle mínění .Grundla(Theol. Qu.-.Schr 1897,555) se v Drážďanech se Spcnerem (v. t.), k jehož pie—
tistickěmu směiu se připojil; od 1697 byl prof.
Pocliázej'
ji z dobycatholici
přcdkonstantinské,
jakožAegyptío“
i „Con círk. dějin v Giessenu, ale 'íž násled. roku místa
lictus Arnobii
cum Serapíone
toho se vzdal a odešel do ducdlinburku, kdež :p.
(Migas
.
v němžshoda
vyvrací
se papeže
hlavně
monoiysítísmus
a239),
dovozuje
učení
u. Ketzer-iiistorie“
íle Kircheiitom z antipathie
k soudobým(1699
pn
va ]. s učením sv. Athanasía a Cyrilla (dle mméní „Unlpartaiische
B. Grundla sepsal tento spis kol. 452 jakýsi římský
mrěrlůmpředešlých
náboženským
„ka
věkůulíčí
) a sympathicky
„(ichcimnis právě
der góttl.
mnich ArnobiuIS.) Za to možno A-o-ví mladším
mu cíře“
říčisti spis „Praedestlnatus sive pr'aedestinatorum Sophia" (1700, spis píelistfmystický), 1701 stal se
zám. kaplanem v Allstádtu potom pastorem ve
Eacresis
et líbríPL.
s. Auůustino
temere
adscriptí re Werbenu; vydal více než 50 spisů (z nich uvádíme:
futatio" (Migne
L
rvn.Bardailrewer,
Patrologie2 533, Hurtzr, Nomeiicl. l3 (1903, 407 „Historia ct descriptio theologiae mystícae, seu
Arn01 l. z Arnoldsweílerii, sv. vi
to.! tlieosopliíae arcanae et reconditae, itemque veterum
rodem ek, hudebník při dvoře Karla Vel.,s vy
et novorum
mystícorum“
17021,„eHístorie
der Lehre
Leben u.[Frankfurt
Taten der
Apc
nikal neobýčejnou bezúhonnosti mravů a láskou von
stel und _líínger Christi, Petri und Paulie“ [Rostock
k chudým, obdržel od králže Biirgelwald (v někd 17081,„Kurzgefasste Kirchen- Historie des alten u.
vévodství djiilišském), kde se v Ginnezwilleru
usadilru“ se naz
tamního sídlaa svého z „ vmolds
Testaments“
[Lipsko 169171)4
a mimo
řadu
weile
tamní neuen
zdařilých
písní duchovních;
rvn. to'fant.
:. Papež poc
cnová
ka l. Památka řval
8. čce.
Lev
Xili. potvrdil Dfótliu-f. „Gottfried Arnold, seíln Leben und seine
18.86starobylou i'ictu jeho a rozšířil slavení svátku Bedeutung fiir Kirche u. Theeologie“ (Berlin 1873).

?

10.(A nulf), bisk. halberstadts k' 996 až
jeho na
— 2.2.v Ba
deta
v. celoua
Arn arcidiecesi kolínskou
dO. Pra
Ca 1023, zúčastnil se bojů roti polskému kn žetí Bo
horsu, z. 1334a,.rp. Expositio inaApocalypsínq'. Srvn. leslavovi; zachovals_eje o lístk bísk. vírcpurskému
Hilf/er, \'omencl. lis (1906, F)
is - Jindřichu, v němž jej vybízí, aby svolil k založeni

caiís (Arnaldus de Episcopall) 0. Carin., biskupství bamberskélio („De institutione episco
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vyd. v Tournay 1872), kterýžto s is přel. byl do

patuzs
Mligm
CXXXlX,
—— něm. ,angl.
11. Hbambergensis“
a,rflu n. kol. v147
ze šlecht.
rodu1493).
vévod
ství zjíti-lliašského,vykonal v letec h 1496—99 cestu

š an., hollandšt,frang, maďaršt.,vla

štiny,
češtiny
přel jej
P. Čyríll
Frant. portugal
Kau-'n
era tiny;
OSB.:do „Ns
edování
nejsv.
Srdce

po
zemích
vylíčil 12.
1ji dolnorýnským
—
rečim
(vyd.\ýchodnich,
Groote 1860).—
Jan ,
vllnil nea Ježíšova" (Asketické hibl. č.8, v Brn
[Pro otzanu, kanovník ve Vratislavi, -. 1338,
Hradišti 1785, vysv. na kněžství v lilmněřiclích
1807, působil v duchovní správě, posleze jako farář .r). knlhu formuli 5 listinami důležitými pro dobu

vMiletíně, 1838 vstoupil na odpočinek a odebral
se do Prahy,kk:dž nně se zúčastnil ruchubvlaste
neckého,
jehovepůsobením
založenaastudující
„Měštbmládeže
seda“
v
Praze;“ byl
ým příznivcem
a proslul dobročinnosti; -. 1872 rvn. Ant. aule,
„Zápisky faráře ana Arnoldao roku 1848 a o době
reakční“ vee„Sborníku historickém“ “HI 885),3
3._|an Bernardín S. 1., n. vOpavě 1662,vstoupil

biskupů _lindřicha a NankeraaFSv.yd Watlmóaclí

Cod.
dipl. Siles.
V, 1862). Srvn urlar, Nomencl. llš
(1906,58)
24-.zQuuedlinburgu,1252kaplan
abatyše Gertrudy zzQuedlinburgu, zanechal zprávy
0 zaaložení praemonstr. kláštera mildeníurthskěho
(vyd.
rn. Schmidt 1883). Srvn.
urler,
o

mencl n.
113(1906,)
285.
— 25.od
dSarmuel,
sklaa
datel,
1740v Lon
ondýně,
.1783v anr l.aník
do Tov. Jež. 1680, z. v Nise 1726; :p. „ConciOnes komponista král. kaple, od 1793 varhaník ropatství
nejzasloužilejším jeho
in omnes anni Dominicas“ (Augšp. a Dilingy 1709), westminstcrskěhoo, z. 1
,Janus sacer, sive conciones in festa et gesta san činem jest r. 1790 vydané pnokraěováni (4 sv.) sbírky
ctorum“ (t. 1709), „Metamorphosis Metamorpho círk. skladeb angl. kom onístů XVLX—Vlll. století

seos, seu Poetica transmutatio rerum a potiorl in
materia sacra, prout Ovidius in materia protana
prius finxit, carmine hexametro“ (Praha 1713).
Pelzel, _lesuiten 136, Backcr-Sommzrwgell, 563-—
4._|osef, tyrolský malíř,u. 1788,s.1879v1nšpruku;
provedl veliký počet maleb v různych chrámech ty
rolských. — 15. Josef mladší,s syn před., 11.1,823
z.,1862 rovněž malíř, provedl některé malby chrá
move společně s otcem, některé také samostat ně. —

6. Karel Franklin, evang.theol. u. 1853ve Wil

liamstieldu- (Sev. Amerika), od 1895 prof. církev
mch dějin na evang. theol. fa ultě ve Vratislavl;
.rp. D„ie \'eronische Christertverfolgung“ (1888

pod názvem
„Cathedra -Music“,e kterouž
započal
W. Bo
Se eonhvydávati
fenu,
arcib. mohučsky 1153—1163,Od r. 1151 kancléř krále
Konráda lll., jímž zůstal 1za císaře Bedřicha l.p,lnil
p0vinnosti své svědomitě; vraceje se z l_talie,byl od

nepřátel svých zavražděn. —27 Tobiáš

., r.:

Šumberce (Schónberg) na Moravě 1597, vstou—

pil
do Tmaryšlstva
1618,
působil semináře
s úspěchem
jako
kazatel,
od r. 1625 byl
ředitelem
v Praze,
1630 poslán
kd žr)tam zakládána vom
byla
nová
kollej; do
z. vSvídnice,
K1adsku1-„,.r_p,Bericht

betrííblen Zustand der armen 4Šeelenim Fegefeuer“

(z635
lat.n.
spisu,
MartinetRoa
S. ]., Znojmo
), jejž se sal P. varii
preces“
(Linec
„Studien zur Plínianischen Christenverfollguuš:
1637),
llauskámmerleinq
(Kolín
1). r.,
„Qásarius
8Arelate
die gal iscdere 2.
vyd „tGeistliches
1t648,) „Schránka
duchovní, t.j.
rozličná
Kirche, seiner
Zeit“von(1894),
„Díeund
Vertreibung
.—

a pěkná duch. cvičení“ (v Praze 1657, 4. vyd. t. 1677).

Salzburger
Protestanten“
(1900),“ „Die
900Aulsrolttung
des
Protestantismus
ln Salzbur“
(1900
901.—) Srvn. Pela/, ]esuiten 22, ?irečelz,Rukovět 1,23,
17.
z Klollína,
d mu
Kolíně n. R.
1280—
od druhý
něho astavitel
od syna
jehov _lana(z.1330)
pocházlí
dokončení
presbytáře,
jakož'
návrh k pěti
odní částiz
padn1.
— 18. bisku
up | lubecky
od
1449, učený zkanonista, byl před tím professorem
na různých universitách, úřad svůj biskupský za
stával horlivě, zúčastnil se i ednání politických,
zejména r. 1465 vyjednával v ll'orunl o mír mezi
Polákyaařádem něm. rytířův; z. 146 — 19. opat

Šachar-Sommerwgclfl
l, 562.
—28.
Tonv ongernu,
ernský
A.Luydi us, de [ ude),
Can
re .,n.
1494 byl děkanem artistické fakulty v Kolíně, prot.

theol.
a kanon
prrávat .,tehdáž
zasáhl "do
spo ru
Reuchli
nova (v.
t.) o talmudu;
as:a1
„Tractatus

articulorum seu propositionum "X 111male sonan
tium, ex libello loannis Capnionis sive Reuchlini,
cui titulus Oculare speculum, dcsumptarum“ (Kolín
1513) & „Responsiones ad articulos quinquagín,ta
uibus Capnion ludaenrum Thalmud salvare visus
qui
bened.zkláštera sv.jana v Lubeku una 6poč.Xlll.s
est“
(t. 1513); mimo to :p. kommentář k juvenalovi
:p.m|1204211'09
pokračovánikronikylHelmoll
dovy
.Vlon a23Š4jednán_1„„Contra sacerdotes concubinarios";
Germpod názv. „'Chronica
51).— 20.Slavorum“;
Mik š, z. 11
rot. theo'.
50 vLeidenu.
Srvn. Huf/ar,
29. Valentin,
zvonařvNo encl.113(1906),
.Budějovicích,
polský, ». vxLeštně 1618, žák Komelnskě 0, od 1651
slil tyto zvony: 1613 do Strážev (v Bude ovicku),
prof.
theol.1657spisek,
ve Franekeru,
příkřesKomenského, 61130d0Týnan..,V1t1616doKIatova
Srvn
že vydal
Luxkáral
in tenebri

menský se (1659),n
hájil spiseml1.4.
„Vindicatio
iamae
con
scientiae'
proti němu
spiset „Dis
cursus theologicus contra Comenii praetensam Lu
cem in
tenebris vulgatas“
eu proplletias
wiae
et Drabicii
(1659)MCotteri,
mo to Ponlato
.r). proti
soclnlánům: „Religio sociniana seu catechcsis Ra
coviana major publicis disputatíonibus reiutata"

Rybička, „O
českém zivonařství“,
43. — 30.
liensis
v.Ha1dre
31.1Vi11anovy
v.

Arnald ..—32 (Arnullt)z Vohblurgu OSB, kol

1035 převor kl. sv. Emmeram
ma v Řezněe; .r). „De
miraculis b. Emmerammi“ a dialo „De memoria
b. Emmerammi et ejus cultorum“ MzgnePL
LCXll,

Mon.Germ Ss. lV,5

nHur/er, Nomencl.1

(1654), „Atheismus Socinianus a ohanne Bidello, 1903), 966 — 33. Voojtěch,n zvonař v Č. Budějo
_Anglo,sub specioso Scripturae titu o orbi obtrusus, vicích, přelil 1630 zvon do chrámu sv. Jiljí v Mi
levsku, 1633 přelil zvon do děk. kostela v Táboře,
iam asserta ubíque Scripturarum Sacrarum veritate,
detectus ataye reíutatus“ (1659
]. Srvn. Fr; ?. 1636 slil zvon do kostela v Myslívě. Sr vn Ry
omeenského
polcmikáÍ-llaiheolugických“
brčka, Očeském
zvonařstvi4,3.
v ČM, "10886
— 21.
(Arn 1da)tMonaner1 šehradský
1215—
40, příbuznýkrálefřemysla *
O. Stin. ve)th.8 stol. v Puig Cerdanu v Katalonii; byl spolu kancléřem královským, kteréžto důsto—
inkvisice zakročila proti jeho smělým proposicím
za něho spojeno bylo trvale s proboštstvlm
v se
(„Christus et apostoli nihil habebant nec in pro lenstlvl'ía

yAmrolúlm1. Bartoloměj

Aug. Er., Lutherův

delterathabitums.
Francisci“
a ..—)
nec in communi"
, „Nullus
potest2 damnnari,
outejiul učitel a potom jeho odpůrce, „. 1465 v Usingenu
S. ., n. V2 Belg
l , (Nassaysko), odkudž zván byl „Usingen; studoval
na universitě v Eríur té k domluvě Lutherově
ov.
vAmerice Sacri
1831, Cordisjes
z. vgCincinn vstoupil 1512 do řádu au ustiníanského, stal so
nati 1865;
.
ecž. imitatione
libri quatuor“ (Ěinsiedeln 1863, 2. vyd. t. 1864, 3. 1514 doktorem theologie. h arně snažil se Luther

Aernoudt) Petrr_ln
vstoupil do

___.

Arnoldisté — Arnošt

sobě ho získati;

A. zůstal cirkvi věren; 1522 stal
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Arnoltice (Arnsdorf, Arnoldi villa), fara

v díec. litoměřické ve vik. kameníckém u Ustí nad
se kazatelem
v dómě
a hájil slovem “i ísmem
na Labem, 3434 katol., obyv. něm., patron: kníže Karel
uky
od novotářú
napadané;1525m
z Erfurtu

v boji
ustoupítirotestantismu,
do Vircpurku,zúčastní
kdež lpokračovalsrl
proti
ěmu

Czlary-Aldri n.gen A. jest

menování chybné;

správný
stel byl
tu ížvnázev českýjestlKomonm
v Aug purku, 2. ve Vlrcpurku 1532. Ze spisšíI.ljeho starý
uvádíme: „De Ecclesia catholica“ (Erfurt 1522),
„De matrímenío sacerdot um et monachorum“ (t.
1523), „De falsís prophetis tam in persona quam
in doctrina vitandís a fidelibus; de praedícatíone
Evangelii recta et munda“ (1 25), „De meerito bo
operum“ (t. 1525), „De tribus necessario
requísítis ad“vitam christianam, uae suu:nt gratia.
fides, opera“ (Vircpurk 1526), „ e ínvocatíone et

aertleon sannctorum“ (.., 2.
1.28
Neomencl.lla(1906),1262.
Fraant"."i,šekHuf/er.
farář

farní ko

Arrnon, Ir r. 'Arnón, LXX' Anvú'w řeka vtékající
do moře Mrtvého, tvořila severní hranici území
moabského, délíc je od území Amorrhejských; po
zději byla jižní hranici území kmene Rubcnova.
VPísmě svatém častto o .-4u činí se zminka. Nyní
Vádí el- Módží
Arnošt (Ernbestus) 1 Bavorský, nejmladší syn

dvoy kolinský,
Albrechta nVelikomyslného,
arcibiskup
kurfirst
1554, z. 1612, roz
hodný oda

protestantismu;
jeho úsilím A.
udržel
atolicnsmus
v Porryní hlavně
a ve Vestfálsku.
založse
ll
v C61nu (Coellenu) na Labi naproti Míšlní; vprud půrce
kém sporu, jenž 1531 veden byl mezi Lutherem a několik jesuítskýchy kolleji, uvedl řád kapucínský,
vévodou jiřím Saským, zúčastnil se A. několika
na říšskšch—2.lantkrabihessenský,17.1623v
sněmech hájil rozhodně zájmů cirkve
katolick
Kas
malými sp_ísy,stoje na
roti
Luu selu, ve třicetileté válce, íž se v letech 1641—1648
S. straně vévodoěé
1
arburg
(Veresotfálsko),vstoupil 1617 do Tovaryšstva jež., od činně jako vojevůdce zú astnil, stál na straně pro
1630 pus iljako missionář v biskupství verden testantske; muž učený, pritel Lelbnizuv 1652 ře
stoupli ve Vídni k církvi katolické, z.1693
o
m, 1631
u Bísseih6vede
v uHannoversku
iod líně;
Co„nversionis ad fidem catholicam motiva“
haeret.
sedláků
pře aden a umu
čen.
dřich, n. 1405 v íldesheimu, prof. v Basileji (Kolín1652), „Ad Ch Calíxtum epistoia perempto
ria“t.( 1654), „Lettre aux 5 ministres de la religion
1449,
vstoupill
do
řádu
kartouzskěho
t.,
stal
se
převorem, z.
.. „Lítanía c_ontraTurcos“, prétendue rěformée de Paris“ (Luttích 1663),„Pour
„Chronica funldatíonis Carthusiae in Basilea mi
a „Dle commendatione caritatís“ (vyd. Pez
Biblí.asc.
ll.—215)
e lmmac5ulata
conceptione
B.
V. Marive“
(Antverpy 1527).—
Matěj,
u. 1809,
bratr biskupa VilémapyAmoldiho,5 narozen r. 1809,

byl kanovníkemvTreviz.1884,.r.p„ommentar

(laít
ou „Extrat
descri tion
la vel
Princecatholici'
rnest'
669),
desdeveri
et du
discreti
(Frankfurt
arcibiskup
magdeburský,
syn kurfírsta1673).—
Arnošta 3.
Saského,
71.1464
1476 zvolen
za arcib. magdeburskěho, 1489konsekrován; z. 1513.

,první Opat kláštera neresheimskěho,

putoval do Svaté země, upadl do rukou Saracénů,
ILSfadler,
zum Evang. des hl. Mattháus"l 7(Trevír 1856). -— kteří jej usmrtili 13 července 1096.
6.
Vilém,
biskup
trevírsfký,n
, 1821 vysv.
na
kněze,
působil
jakop
fessor 1v semináři
trevír
Helzlígen-Lexikon arcibiskup
87, Kulda, Cirkevní
rrok [,(r. 1344
Por,dub1c
pražský
ském, od 1826 jako farář, stal se 1834 kanovníkem. 5.
1842 biskupem trevírským,s 'tmal se o ovznesení až 21364), syn Arnošta z Hostynné, král. purkrabí
náboženského
života,
1844
dal vystazvit
k veřejné
úctě roucho Páně,
čímž
vzbudilt
v. „německo
katolícké" hnutí v kruzích církvi nepřátelských;
:. 1864; byl také literárně činným, přeloživ část
homilii sv. jana Zlatoústého na listy sv. Pavla (sv.
1—6,_;1831—40)
jeho kázání vydal ]. Kraft (3 sv.
7.0

v Klads'ru,
jenž směnou
vletech za
1327—1330získal
ství
pardubické
hrad Vizemhurpan
chotl 'eho Adléty, narozený : počátku XlV. stol.,
žákem
školy u aP.Praze,
Marie nv Kladsku,
po
t ]na
učenífarní
v Broumově
žk odbor
ným studiím zabral se do italie. Pobyt jeho v cí
zíně prodloužil se do 14 let. V tom časse Arnošt
lArnoldlstě v. Arnold 6.
trval nejprv na universitách v Bologni a Padově,
Arnolfo 1. dí Cambio, n. kol. 1232 (dle jinych kdež dosáhl stupně lícenciátu v právech. potom
1340), s. 3110 ve Florencí, jeden z nejpřednějších
jak se zdá,
onaané pí _apežském\'Avignoně.
kurií zjednaly mu přízeň
králeslužby
jan a
architektů ítal. v době gotické, 1294za očai stavbu přld'voře
chrámu Santa Crnoce a 1296 noového d mu ve Flo Lucemburského a Karla, syna jeho. 0 přijetí Arnošta
renci.
irenze, sochař, u. kol. 1
Mikuláše Pisana, z prascí "eho vynikají: náhrobek
kardinála
aye ovfusoríIem
doemmura
100vvŘímé,náhro
Orvietu, ta
nákl v de
SanBra
Pan
bekr| Bonifáce
Vlll.
Někteřízapokládajaí
tekta
a Arnolfa
sochaře
jednua tArnolfaoarchí
.

Arnoltové,

rodina českých knihtistkoařůvsXVll. ::

XVlll.stol., jejímž zakladatelem byl janArodem
zsi Lehnice
na po.č v Vll
stol. Syn jeho jan
r. 1653 tiskárnu
Lítomyšlia
i vzařídil
Men
šim
Pražském.
Přeložilá z(v
něm.
Ap T
a.
tykaMěstě
duchovni
i tělesn
Praspisek
1679).
Pešina, jenž u něho
osplsy své tisknoutziedával, byl
mu přátelsky nakloněn, tak že mu "ako co spa
Iatinus r. 1668 v mohl i erb s pre ikátemm„z Do

broslavina“.

z Dobroslavina,

_vn
njanův, Karel Ferdín nd

oddal se studiím 1byl povýšen

r. 1720 na mistra filosofie, a studoval nějaký čas
i práva. Spravoval po dlouhá léta výborně tiskárnu
po otci snem zděděnou, později však jiná zane
prázdnění úřední nedovolovala mu vésti |IV1'OZ

sáhlejší mir
';e bnyražského
císařským
primátorem
Menšího
Města
a radou,
přísedícím
komise
rektifikační (z. asi r. 1741).

0hr.211:1. Arnošt. 7 PardubicpiPoprsl
0)

\ triforiu do nu sv. Víta
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Arnošt

Když roku
do
kapitoly
ení.
1339
děkaan pražské
ředbor nejsmeŠzpr?
povýšen
1 za probošta,
Arnošt stal se jeho nástupcem v dyěkanství. K hod
nosti duchovní přibyly záhy mimořádné starosti
světské tím, že závětí otcovou r. 1340 ustanoven
byl správcem rodinného jmění, ano i poručníkem

povahaďeho
činily
možné, že
zbožný státnikem.
a horlivý
astýř chovní
bylto7aroveň
v 'tečným
o založení vysokého učení v raze stav se kan
cléřem university, spolu s vyšším duchovensh cm
v království přispěl ke sbírce eněz, za něž pak
kou
uip satky pro universitu (r. 1 57)aadům v Praze
svých bratranců. V létě r. 1342 mcškal jako vy k umístění artistické fakulty. Ze zbožných skutků
jeeho připomínáme založení klášterů pro
slanec krále došel
jana vkanonikátu
Avignoně; vev týž
časa milostí
papežskou
Vratisl
. Po
' kanovníky v Kladsku (r. 1349), jaroměři (r.
smiti jana 7. Dražic kapitola většinou hlasů vzvolila 356), l<.okycanech (r. 1361) a Sadské (r. 136
vystavění kaple sv. Antonína v presbytáři metrop
jzíj biskn em (14. ledna 1343). Ze však proti volbě chránm (r. 1352 aodkaz tisíce hřiven stříbra na
vižen ylkanovníků,
odpor se strany
jindřichavia
další stavbu téhož kostela. O lidumíínosti Arno
některých
Arn probošta
odcestoval
doA
gnonu hájit osobně svého práva Papež Kiel štově svédčily špitál , které založil v Ces. Brodě,
ment \“.,l vyhradivr si již dříve osazení biskupské
stolice
Prazeppotvr
O(připad
smrti jana
z Dražic,
nemohl vvolbu
ití, nicméně
jmenoval
sám
Arnošta biskupem (3. března), ídal posvětitl jej
janern, kardinálem--biskupem portským. Na podzrm
synodu duchovenskou v Praze,
při.„níž oznámil llibí-zkouvisitaci všech kostelů v die

cesi. O rok později byl již arcibiskupem; neboť
rozhodnutím papeže Klementa Vl. (30. dub. 1 v
kostel sv. Víta stal se chrámem metropolitním.
V den. kd delegáti papežští oděli jej palliem a
uvedli v úrad arcrbískupský, Arnošt posvětil zá
kladní kámen nynějšího velechrámu sv. Víta (21. li
stop.). Přední péče jeho byla o nápravu zlořádův a
odstranění mravních nedostatků jež shledávaly se
jak u duchovenstva, tak laiků. Ža tou příčinou jal
ulpravovati sbírku norem kněžského působeni
ita provinclalla) a častými žádostmi kc kurií
al se omezení tehdejšího zvyku, podle něhož
nejduležitější ulřady duchovní osazovány byly
p_ežskou pro
U kněžstva trestal nemravný
dávání
klateb ,na
v ncr u alaiků
zvlášt spěšné
těžce nesl
živo
, zištnost,
strošivost,
zapovidal
vy
líchvu, pověru (ordálie) a haeresí. Po zvolen
Karla [V. za krále římského r. 1346 byl náčelníkem
poselstva, vypraveeného od Karla k papežskému
dvoru oznámit vysledek volby a přijetí hodnosti,
l zúčastnil se pa
orunnovace jeho v Bonn
(26.1istop.). Ježto zatím trůn český smrtí jana Lu
cemburského připadl arlovi, Arnošt korunoval
Otce vlastí novou korunou svatováclavskou v Praze
dne 2. září 1347. \'ykonav p_otom pr'lpiavy k pro
vinciální
synodě,
rozepsal
listopadu
1349 a dosáhl
toho,
že přínji"'ke
íjak dniod12.sutfragánů,
tak představených kapitol duchovenské stanovy
jim upravené byly schválenya přijaty. V témž
roce nastoupil proti flagellantům do ech přícho
zím a vypu
je 7. die
uvřěr,e jaké těšil
se učenya zbožný arcibiskup u krále, svědčí řada
takt, z nichž aspoň některá chceme uvésti. Arnošt
provázel Karla na výpravě válečné do Branden
burka (roku 1348), přebýval s ním v Norimberce
350), byl vyslancem jeho k papeži (r. 1351),
....

Příbrami
Libáni.Iíjeho
štědrosti zachráněno
ve zlém roce
1362 bylo amnoho
í nemaeetných
od
zahynutt hladem.Váže si ře olnictva, byl mu žvdy
obétav' m příznivcem. Klášteru kladrubskélnu do
pomoh

k celle sv. Kateřin

u Přím

mnichům slovinskýma v kaázašnmísto pro klášter při

kostele sv.

srnša

a(r. 1347),zv)clcbil

benediktinské
pro oštství
veáVrchlabí(r.
348),ngo—
tvrdil
nadání kláštera
v Roudnici
r. 1349)1.Z
ho
založeno bvl
vlo v raze sed mdomu řeholních: klá
šter benediktinek u sv. Ducha v Starém městě
1346), klášter emauzský, klášter karmelitánů 11
Marie Sněžné .,1347) klášter řeholních kanov
níků
Karlovrvaoé
(r. 1350),ěklášter
u sv. na
Kateřinyv
měsět (r. laugustikniánek
354),k lášter
ambrosiánských benedikmtinůu sv. Ambrože tlamže

(r. 1355)a klášter servitů u P. Ma
arie aSlupí (r
pak ještě
klášter ve
anu ustinlánů
v360)lé,v
e(r. diccesi
1345), klášter
cisterciáků
kalící (r.
13537),klášter menších bratří v Krumlově (.rl
a klášter klarisek tamže
.
výšení po
božnosti Arnošt zavedl svátek Přenesenízsv; ostatků
(konaný dne 2. ledna) a „den svvátostí“ čili slav
nost kopí a hřebů Páně (v pátek po neděli pro
vodní),l vyžádal si papežské svolení k celebro
ání t. zv. rorátních mši sv. (r. 1358). jak mi
lovnlk pořádku v úředních písemnostech dalozalo
žiti knihy nadační (libri erectlonum) a stvrzovaci
(l. contirmationum
m). Na
množení mensálních
statků Arnošt koupil dvě vsiz ke hradu Supí hoře
r1344) a získal jpmlovlcl hradu a města Rožmi
tálu se vsemi tomu příslušnými (r. 1347). Kromě
toho zvelebil statky založením ybníků a viHnic,
opravou
tvrzí
:! opevněním
měst
Hor
šova Týna
a Roudnice.
Když
po (ícs
mrtiBrodu,
lnnocence
Vl. dály se úrady v konklave, někteří kardinálové
navrhovali ke zvolení arcibiskupa Arnošta, avšak
konečně dána byla přednost o atu Vilému Gri
moardovi, jenž zvolen byv, řlja jméno Urbana V.
Dne 15. červnal
Arnogt korunoval Václava,
21etého syna Karlova, na království české. Bylo to

30131364
zemřelv
ondnícla
již
vcpředposledním
roce “eho
života; odle
nebotusta
dne

zastával úřad správce zemského zaadlo uhénnepří novení vsvaéhobyl pochován v kostele anny Marie
tomností královy r 1354, stál v čele družin, která v Kladsku, kdež posud spatřuje se jeho náhrobek.
Prameny životopisu Arnoštovaajsou: Vita venera

.provázela
Annu,
Karlovu,
k císařské
oruncoi bilis Arnestí (od Viléma 7. Hazenburka), Kronika
vací do italie
(r. chot
1355),
byl přítomen
křtu syna

ameškal Františka Pražského, Kronika Beneše Krabice
z Veltmííe a listiny uveřejněné ve sbírkách: Mo
esta Bohemiae lV..
boku
Karlově
v Brně,
když hbylo tam(jednáno
opomír
mezi
císařem
a králemuheursmký
362) numenta Vaticanna l..—ll,
Codex diplomaticus Moraviae Vll.—l.Vll, Die Re.
V odměnu služeb jeho král vděčil se vzácn' mí
esten des Kaiserreíches unter Kaiser Karl lV. (od
dary
pokladu
ak
získavnav rozmnožen
Trevíře částku
hole svatovítského.
sv. Petra, dal ji vlo
ubra), a j.0bším'rž1ivotopís
Balbín,
Vita
Arnestí
)Spisvydal
Arnoštuv
„Psal
ží i do berly Arnoštovy a vyžádal na papeži lnno venerabilis
cencl Vl. r. 1354, aby arcibiskup pražský, užívaje terium de laudibusr bleatissimae Virginis“ jinak
o svátcích berly s ostatkem směl věřícím udělo
Arnestí“
vyclbán
nařízení
císaře Mariale
Ferdinanda
lll.r ozvaný
u.1651
Nabyl
jeho
o2základě
vati odpustk. L listů, kterými papežové vyhledá také„
vali prostře níctvt arcibiskupovo u Karla, seznatl
Lmz-- MariolrogkiiAmošta
z Pardubic
(r.
1887).[Vaal
6.5 v, 0 at benedikt.
kl. zwíefal
lze, že Arnošt byl 7. nejvlivnějších rádců anovni zpracovala
kových ve všech důležitých věcech eho, omácícch tenského od 1141,sv7.da se 1146 své důstojnosti
ízahraníčních, an veliký duch Arno tův ašlechetná a zúčastnil se průvodu biskupa frisinského Otty

sařova Václava v Norimberce (r.

Arnošta z Pardubic družstvo — kollej v Praze

druhého tažení křižáckého, upadl v zajetí a byl
1148 v Mekce umučen. Pam. 7. lísto .

Arnošta zakademiků,
Pardubic družstvo
raze,spolek
katolických
založený r.v 18870
K

665

máci
kaple Kkollejní veřejnost,
konalo se vidouc
teprve blahodárné
24. ledna
..1897K1atolická
a mnohoslíbně působení kolleje, snažila se též ji

Šodporovatí,
v čemž nemáloStud
vynikla
lechta a duchovenstvo.
dující česká
pak, katolická
vidouce
Vondruškou.
Zprvupod
mělnázvem
název „Jednota
Tředbizskit“
r.
1890 obnoven
„rDužstvo
Am
mnoho výhod v kolleji pro odborné studium sve
z Pardubic“. Učelem spolku jest: 1. udržovali ta a přátelský, téměř rodinný život kollejní, vždy ve
utužovati náboženské smýšlení mezi katolickými \ětším množství žádali o přijetí, 7 nichž nejnada
osluchači vysokých škol pražských,2 odpor0\ ati nější a chudí byll přijímáni za nepatm čroní po—
glenyvve v7dělání všestranném, najrn vědeckém, platek 200 K. Aby větší počet studujících mohl
býti přijímán, rozhodl se spolek zakoupiti pro účely
3.
pečovati
o ičleny se stránky hmotné, pokud jsou
toho
potřební.
přiléhající d\zo'oa
dom
čBří144
a 1451-11.od
Karla Walthera
O(DIŽ'
podpisu
trhové
Arnošta z Pardubic kollej v Praze. R. 1893 kollejní

ustavil se spolek k založení kolleje,u rčcné kto
aby v ní vysokých
bydíilí a seškol
stravmali
katoličtíoposluchači
českých
pražských.
hválení
stanov konala se dne 9. ledna 1894 ustavující valná
hromada za předsednictvígenerálního \'ikáre Ms_r

smlouvv o,r.
dne ol.tbřezna
byločástkách.
hotově
atek měl1897
se splaceno
spláceti ,;o
Skutečně také $spolek mohl splatiti roku 1891 ještě
N
korun, roku 1898 opět
.
korun ko
nečně roku 1900 jeetšě 34.400 korun. Zbylo tedy
toho roku spolku zaplatiti ještě 110.000 K. jelikož
_

Š

dra. Frant. Hrá
četnýchNau
přstel
studentstva
ze dka,
všechu t |Lpřitomnosti
dspolečenských.
60doby K,natakdomě
čp. 146—11.
zbýval
nedoplatek
vuiící valné hromadě zvolenni byli první členové té60.000
že celkový
dluh činil
270.000
K,o

správní rady spolku. Správní rada čítá 14členu a to se spolek v dosti stísněné situaci, maje platiti04%
6 jmenovaných protektorem—jímž jeest kníže--arcí a později 4'/.0/„ úrok z takového obnosu a zaná
bisku pražský — 6 valnou hromadou zvolených a šeje se nad to myšlenkou zřídíti novou budovu
p_rotcEtorem potvrzených, k nimž přistupuje čestný kollejní. Nicméně rozhodl se spolek — ežto rok
předseda Družstva Arnošta z Pardubic“ a ředitel od roku přibývalo žadatelů do kolleje a ciosavadní
ústavu „Kollej Arnošta z Pardubic“. Všichni tito budova ústavu nepos ovala — stav ěti novou,
voli ze sebe starostu, náměstka starostova, poklad účelnou budovu kollejní na stavebním pozemku
tím účelem sestaven před
níka, jednatele archiváře, účetního, knihovníka, čp. 144 a 145—11.
envýe a vypsáno
7.a ísovatele a správce domu. Valná hromada voli běžný rozpočet na 268.
ještě 2 náhradníky, 2 revisory účtů a ] jich ná
řízení. Stoooztvba,
je'íž ceKlkovýnáklad
pak sta
hradníka. V prvnís chůzi správní rady zvolen sta ofertni
noven na2
K,
Kzadéina
b la správní radou
dne
22. června 1901 staviteli V. kučkovi z Prahy.—
rostou
Vojtěch
lšosetmhr.
Schónborn,
náměstkem
starostovým ]U
il Ott, pokladníkem _IUDr. Ovšem ohromný náklad na stavbu nové kolleje
Václav Popel, 'ednatelem, účetním. zapisovatelem
a archivářem r. Karel Vondruška. Takto zřízená Eřes všecnny příspěvky četných dobrodinců nemohl
z Pardubic"
veškeré
zá
uhrazenArnošta
ze spolkového
jmění;
ačkolisvs olek
správní rada začala ihned všemožně pracovati na Eštíužstvo
5K 44 h dne 24.1isto
díle započatém, zaměstnávajíc se především sbí kladní mění v obnosu 81.765
ráním hmotných prostředkův a bedlivě v měsíčních
Eadu
1
úplně
věnoval
na
stavbu
kolleje,
přece
chůzich uvau ,jak dala by se myšlenka ote
čšlotkunutno
sáhnoutí
k výpůjčce
K. kterouž
kolleji
Arnoštově
poskytla80.000
ochotné
Cyrillo
vření kolleje s maiymi dosud prostředky co než Methodějská záložna v Brně. Tak vzrostl h pote

dříve realísovati. Bylo nutno zjednati si nekjnutněj 1 kární dluh spolku na 350.1(000
Pří stavb nové
obnos
příznivci
zaopa
třiti si peněžní
vhodné mezi
místnosti
pro spolkuaa%ak
kollej.
ráce
této 4patrové budovy dbáno bylo ne tak moderního
pod ali se členové správní rady, zejména ednatel prepychového zařízení, nýbrž spíše pohodlí ke
karel Vondruška.Ab) činnost spolkovr rchle studiu, jak v ohledu hygienickém, tak zvláště pae
proto
jest budova
účelně stavěna,
pokračovala
každém staven
směru, íustavrla
lenů xáogickém;
uchu a světlu
se všech
stran přístupna,
od ho
správní radyv komise
ež bysesezestarala
spodářské části oddělena. Polohopis budovy vy
oatto,
ab něbylo
získáno K\'hodnnélmísto
oúčc
zřízena.
tomu konci zapro
akoukollej
en byla kazuje tyto r_nistnosti:
podzemí jsou prostorné
řízemí po levé straně jsou spolkové
13895pro kollej dům č. 146-11.od Karla althera, (h kle
velkoprůmyslníka ve rchiabí, a.m0000
Ne mistnosti„ ružstva Arnošta z Pardubic, skláda
veškeré jmění spolku „'Kolle Arnošta z Pardubic" jící se z výborovny, herny. čítarn (zimní), knihovny
a spolku „Družstvo Arno ta z Pard bic“ — a velikého sálu, zvaného letní ítárnoo.u Po prravé
jenž celé své jmění odevzdal již r. 1894 kolleji straně pak jest byt dom0\ nika, kancelářská mlst
ve spra\u a ku použití při koupi domu — dohro nost, zasedací sín spolková a prostranna jídelna.
mady obnášelo té dob sotva
.
6411 dle Mimo to jsou v přízemí ještě zcela odděleně umí
stěny na obou stranáchz 7cahody a menší pokojík
kupní
mě odlese mo
za ností
latiti hned
100.000
korun, smlouv
ostateVŘ pak
spláceti
při 4%
úro
ro sluhu.
jest stejně
rozděleniv
1. -1V.
patra Podobné
jsou docela
zařízena,
at tpat
kování nedoplatku. Nyní rozvinul činnost svou ko i'ato
mitet organisační, jenž měl se staratl o vnitřní za že \šechny pokoje jsou na straně do ulice, kdežto
řízení kolleje. Ustanoveno, ab kollej byla ote na straně do dvora jsou umístěny chodby ve dvou
vřena již ve studijním roce 139617 Or anisační křídlech a uprostřed byt pro lsuhu V každém
mpo
komise ujala se účinně své práce; obstar na adap schodi jest na straně východní do ulice Voršílské
tace domu, již provedl stavitel Antonín Novotný. po
05 poojkoích, na straně jižní a severní též pob
Po zralém uvážení rozhodnuto, aby představenými pokojích (každý pro Sstutduující), v rozích pak jsou

kolleje byli lguchm ní, a to prozatím aspon ředitel Bokoje prostranniějšiše(pro 4 studující), tak že jest
a praeíekt. editelemlémenovánj. E. protektorem ollej zřízena lm vš
pooh dlí pro 192 studující.
člen Hspirávnírady
dr. tomto
arel Vondruška,
praeíektem
_IanH
le.ček Hnedv
prvním období
přihlá Pět gokojú ve V. pateřena straně severní jest pro
měn
v kapli
kollejníedstaveným
a 2 pokojekolleje.
v 111.a—
2V
ve kol
IV.
atře no
slouží
za byt
silo se pouze
mnoho60žadatelův,
bylo příjšato
za eji klade se důraz t ž na moment náboženský. Aby
čátek
chovanců,alepozději
ješt pro Tak
ubytovali se první chovanéi ústavu ve své budov é chovanci svým náboženským povinnostem poho
již počátkem studijního roku 1896,7, avšak slav
dlněgi
mohli
vyhověti,
bývavústavní
kapli
každou
nostní otevření kolleje, spojené se svěcením do ned 11 a svátek sloužena mše sv 5 exhortou, jíž
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koná představený kolleje, nel) některý vynikající

skytnuly
tkolleji
bezúročné
pujčky 1:odsv.] Víta
F.m
ndp.
prote
ora značné
a od metrop.
kapitoly
kazatel. V doběěvelikonočni po předch0zt přípravě v Praze. Touto obětavostí bylo kolleji omoženo;

přistupují chovanci dkolleiemu
k a
společnému
jímná1Studiuobom
vzděláníí sv.
zábavě aby však ústav zachován byl aspoň v osavadním

sloužíl spolek „Družstvo Arnošta zParduhic",u1ní
stěný vbudově kollejni, jenž má bohaatou knihovnu
a čítárnu. Představení pak kolleje povzbuzují cho
vance k pilnému studiu. dbají, aby dostatečně času
bylo věnováno studiu, a n e\ ňovalo se náboženské
přesvědčení chovanců. — ře
edsta ení kolíeje jsou:

stavu, jest třeha příspěvků na dané, běžné úroky
a na splácení dluhu, jenž vázne na domech spolko
'ch. — Poněvadž při značně menším očtu cho
<
vanců zůstala režie skoro stejná, musí býti po
platek chovanců na rok 1908/9 stanoven na
.—
Kromě „Družstva Arnošta z Pardubic“ má nynní

rejdítel, mistoředitel a raefelkt.Éedite1em kolleje
dgejího
založení
on
dru
ka, farář
us v. až
Havla.r N(y)07
ní jbeslvíceKrektorem
a zástupcem ředitelovýtn dr.Josef íhák, koope
rátor \\ sv. avla.
roku 1907 místo ředitele a
praefekta není obsazeno, za to ustanoven jest ho
spoodár
ařský správce. Počet chovanců ukazuje tento
statistický prehled:

vslovíns
kolle'iý sídlo
akad.své tlěežk„Česká Liga akademická“a
Arnoštovice, faralcdíec. pražské ve víkar. voti
ckém, připomíná se již ve X1V. stol. , v době po
bělohorské zanikla, r. 1740 znovu zřízena; kostel
ochází z Xlll. stol. Populace: 1971 katol., 17 ž.
atron: Aug. š1.z Doe
Srvn. Vídní/Č, Okres vo
tický 49 11.,Podzlal1a- íttlzr, Soupis památek okr.
sedlčanskěho
Amon (Aornu)4 Mikul aš O Praed., 11. 1629
vMeraucourtu u Verdunu, vstoupil 1643 do řádu

Colkov
očel
chovznlčú

Raku

j
IŠŽÍŠŽčŠĚ'ŠnĚĚÍ ;

\<.

dominik.,
1659
na untversí
V Perpi
gnann, 1675
v pkrof.
kollejitheol.
sv. Tomáše
v čimě,
1679
1896/7

04

|

]

200 K

ZI) »
300 „

;

;

1m
145
148
162
157

'

300
320 „.,

1901/2

*'
|

.
1

1902/3
1903/4
11.005

1

213
210
203

1897/8
1898/9
1899/1900
1900/1

1

320 „

350 „
350 „
360 ..

'

,
1

prof.metafy51ky na universitě v Padově, :. 1692
Bologni; :p.: „Divus Thomas Aquinas dívinae
voluntatis et sui ipsius in Suntnta theologiae fidis
slmus interpres at ue doctrlnae Patrum observan

qu. (čč31
tilssimus custos“
díl 0 umčastechšelv
2
obsahumjici\ý
11'
11467
až
19.3díl,
qn.,tolikéž
všel o v2člastech,
oně lobsyahující
celé lvýklladč
dílo \ydáno
opětně v adově 1 91 vel2 sv.), „Presagio dell'
íminente rovina e caduta dell' impero ottomano,

19056

208

380 „

1906/7
1907/3

178
114

,

400 „
550 „

stianiía“
(Pavdittorie1e
Huf/er, della
Nomencl.
delle future
684prosgrvn
eri successi
Cri

32

|

650 „

IV“ (1910 ), 324 —

1

9

!

Celkem byli v kolleji až do r. 1908—9: filosofové
241, právníci 272, medikové 63, technici 256, farr
rnceaeuti 11, úhrnem 843 chovanců. Mnozí z těchto
bývalých chovanců kolleje působí již ve veřejném
životě, někteří z nich zaujímají mista důltžitá v kul
turním světě českem. Jelikož ústav po řadu let měl
veliký počet chovancu za poplatek poměrně velmi

a vydanípo
spoíku
na zřízení
ustavní budovy
amalý
na úro
ydaleko
převyšovalo
každoroční
příjem,
plynoucí z největší části jen z dobrovollných pří
spěvků členstva, dolehla na ústav finanční tíseň a
bylbaby dpří\edla
velíkolepé
dílo v nebezpečí
zá
huby,k
dvybyč ascelé
nebylo
tomu zabráněno.
“lomohlo
se státi pouzeasclvojimz sůobem
m: buď propustítí
chovance a budovu kollejni pronajmouti na neurčitou
dobu, neb zvýšití poplatky chovanců tak, asby
jimi krylo vydání na stravu a částečně na režii
ústavu. Spolek rozhodl se r. 1907proccestu druhou.
Avšak vedle toho musil býti zaopatřen těž zcela
mimořádný větší obnos peněz k zapraveni pohle
ve a mimo to určitý roční příjem, jímž bys
kryly úroky a daně. V nessnázich techto starosta
spolku Vojt. hr. Schónborn získal pro spolek znač
nější příspěvky, hlavně mezi šlechtou, jimiž mohl
se vyrovnali naléhavější plat.y
a druhé stran

oudt V. A
Arnouítjan i(řt., lkněz franc., u. 1689,z. v Be
sanconu; xp.: „Traité de la Grace“ (1738, pod pseu

dnnymem „André Du1n)ont"), „Precepteur“
paedag., Besancon 174

(spis

Arn
rnoux(
Arnos)janS.j,
n.v1575Římě,vstlouplil
952
do Tmaryšstva
jež., byl
prof fíIos.a

stal se dvorním kazatelem a zpovědníkem tlLeud
vika Xlll., vystupoval rozhodně proti kalvinistům,
z. 1636 v Toulouse jako provinciál; ». „Confes
sion de toy de messieurs les ministres convaincue
de nullítě par leur propre bible. Avec la réplíque
a l'escrit concerté, signé et ubííe' par les quatre
ministres de Charenton“ (Par. 1617; dílo toto dalo
podonět k živě kontroversí), .,Rěfutatíon du traité
de la jnste providennce
eu, par Pierre du
Moulin“ (t. 1618). Srvn. Hamr, Nomencl.1113
(1907), 714. Duhr, )Bajky o jesuitech, čes. zpr. 637.
Arrrtecpck Ví t, n. l440v Landshutě, stud. na univ.

vídeňské, ůsohil v duchovní správěood í468vve

svém rodi tí, od1491 ve Frísinkách, :. kol. 1495;
.Chronicon Ba ovariae“ (vyd. Paz. Thcs. anecd.
, 2, 19—472), „ hronicon Austriacum“
Scriptores rer. Austr. ], 1165—1295),

_H

gestís
epíscospohrumFrisíngensium“
(vyd. Otu/fugu.
v Beitr.z
'lopographie u. Statistik
d. Erzb.
musil býti zvýšen plat chovanců, po delším uva Míinchen-F-reísscing111,468); svr n. Leídinger, „ ber
žování stanoven chovancům průmre n ronční po die Schriften des bayer. Chronisten Veit Arnpeck“

Blatek
na 550
kor i —
těchto podmínek
ýti kollej
vedena
v Za
r. 1907/8;a
však tím mohla
ještě
nebyla na vždy zajlštěna Zvýšenímaplatů na prvém
místě postižení byli chovanci chudší, jichž byl ve
liký počet, kteří, nemohouce žádaný plat rádně
zapravovati, musili ústav opustití. Tím vysvětluje

(1893),
Huf/er,jina
Nomencl
(lg), auscn,51 někdej
Arnsberg,
ak Wein IC:“i

opatství pracm. ve Vestfáídsku, zal. 1170 hrabětelmí

jindřichem
z m
A--z).,
u (jenž ]po smrti své chotí vstoupil
do řádu praem
Arnsburg, někdz.mkš1ášt.cisterc. v Horním Hes
sensku, zal. pánny z Hagenu 1174, zruu.š 1803

sennáhlá zm
měn
na počtu chovanců odrr.
. Ab
Arnsteín, někd. kl. )raem. v prusé prov. Hes
finanční
stav r.kollle'e -se8 zlepšil,
rozhodla
správní senskorada spolku
pro jnamoutí
dvě sepatra
Nassavské, zal. 1139hrabětem Ludxíkem III.
dovy kollejni c.1k. okres. sondu ro Hořejší Nové z A--u, zruš. 1083.
nu v. Arnou.
Město na dobu 10 let od roku 1 08; mimo to po
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se v Num. 26" „čeleď Aroditských“ („fa
Agnulf(Arnolf,
]. :canterburský,
Beauvais nazývá
B., .v Beauvais Ernulphus)
kol. 1040,pře\or
milia Aroditarum“ ). — 2. pát ý syn Bariův z poko
rochcstcrský
1115
až072313'atžgaeterburskýJ
11kLanf_rankuv, biskup
.rp.„Collectanea
de rebus
ecclesiae Roífensts(M1;gm,Pl CLXlll, 43 n.),

lcní Bcnjaminova.
Arodi v.
Aroer (Mr. l-'Aró'ér, 'Aro'ěr, 'Ar'ór, LXX. 'Agmm)

„Epistola ad Walchelinum,eplsc.W1ntonensem de 1. město na pravém břehu Arnonu, náleželo zprvu
k říši Sehona Amorrhcejss„kého ležic na jižní je 'i hra
íncestis conjugibus“,„Responsionesad variasan
berti questiones de sacramcnto cucharistiae" (vyd. mcr (Jos 122),od lsraelitů dobyto tvořilo rovně jižní
Ankary,lll, 464n.). Srvn. flurhr, Noniencl. lis (1906), hranici jejich území (Deut. 235,3', 445) od kmene
SB. bisskupga pský,-. kol.1107 Gad obnnoveno a opevvněno (Num. 32 ) připadlo
až 1079, pam. 19. září. Srvn. „Siad/er, Heil. -Lex. l, kmeni Ruben (jo 5.139 '“), později dostalo se v moc
n n. rumOVl
iště 'Ará'ír, ho
— 3. biskup lisieuxský
1141—1181, vycho Moabských (jer.48
ván u svého bratra Ja a, biskupa séezského, stu dinu cesty severně od V di el- Modžib (Arnonu). —
doval kanon. právo v ímě dež :p. „ln Girardum !Q
stoodv některých
území kmene
Gad (jos5 . 1225 od
Sou.d
episcopum Engolismensem, sive de schismate orto 1120“33),
ztotožňováno
jl
ných pokládáno za město í'né, jeho poloha ne
ost Honorii
73—
94; spisll. Papcae
dů cžitýdecessum"
pro dějiny(Mign
Innocence C,Cl
lI ), známa, někde poblíž města Řabbath Ammon. (Srvn
— 3. město
zúčastnil se křižáckého tažení ludví all.V (1417), Sed!ldček, Kniha SoudcuIV 257,
době schismatu stál na straně Alexandra III.; v území kmene judova (1 Král 3035),jedno z měst,
1181 resígnoval na své důstojenstvi a uchýlil se do
kláštera sv. Viktora u Paříže, kdež z. 1184. Jeho jimž David, navrátiv se z boje s Ammonitly, poslal
Sicel
elegu
s kořistí
nabyté; oclrlBer
“715251
ara
u Vádí
'Ar'ára,dary
3 hod.
cestyjihovvcýh.
listy, pro dějiny oné doby důležité, vyd Mzgne ze

4.6 —2.s

(\.

CCl,
Srvn. mettský
lir/ef, Nomencl
11310906),
182. —74. sv.,]. biskup
6—12627

ze vznešeného rodu iranckěho; při dvoře austrás
ského krále Theodeberta ll. vzdelal se v obratného
státníka; velikého vlivu dosáhl za krále Da
ago
berta [. a spolu s Plppinem položil základ k moci
Karolin$ův.
Syn jeho
Ansc is
pojal svého
za manželku
dceru
lppinovu
Beggu.
klonek
života

Arola Fra

t..O Mín.,sestavil bylb1.konkordancl,

oru m“
v oclnnázv.
1155„Concordantlae
Srvn. Harm-, maa'ores
omencl.
ll2
jež
vyšla
bibli
(1906), 1521.

rolas Don uan, kněz řádu Plarist, básník
španěl, ". r. 180 ve Valencii, vstoup111821k ia
rlstům, 1825—1842
ředitel 1849.
lgymn.jeho
a pabásně.
ak kaplan
při
Escuela
normal tamtéž;
z nichž

strávil A. o (v.
samotě
ve Vogehsgch
svého přítele
Romarlcha
t.. Život
jen v uMonum.
Gem. neepjlši jsou „2Poesias caballerescas y orientales“
vyšly souborně pod
Script. Meraw l, 432—446, Arioart.Rom. 18. čce. — (Valencie 1840,2 vyd.
„goesisas)
5. arcib. milánský ze znešeného rodu, zprvu názčem
) ,
3
.)de Padre Juan de Arolas“ (Valenc.
odpůrce reformních snah čehoře Vll., od 1077hor
Áron,
Aaron
1.
(_I1WZ'Ě
Aharón,asl:h0rnatý,
livý jich zastánce; 17). „Gesta archiepiscoporum
Medíolanensium'“, spis ten, důležitý pro dějiny skalnatý, silný, LXX : 'Aang), velekněz židovský;
Horni
Italie, zau
ímál dobu
925—_1m07;7
yvd.v vn./Wa
Germ.Sar
Vll,
n. —_-6.bkp
orleansk
972—1003, získal od panovnicklésho rodu hojnýcš

byl synmmanželů Amrama x(v. t. a_I_Iochabedy
kěběd) z pokolení Levi (Ex
90%,narozen v

o
e

léta starší
bratr 0Mojži
ův (Ex.
26“"),joctři žod
Hospodina
přidělen
byl 77,
abNum.
jej
výsad pro svoje biskupství, 991 zúčastnil se synody senu,
nevýmlluvného podporoval jako mluvčí pred ara
vbylRemeši,
na —
níž 7.
tamní
arcibiskup
Arnulf (v9násl.) onem (Menefloou) a před lidem israelským (Ex.
sesazen.
rcibiskup
remešskýg
Dle sloov Hospodinových k Mo
ojžžišovl: „Áron
1021, nemanž. syn 8krále Lothara 19511—98132) 4"1
stupce Adalberův (v. t. ,obviněn byl z pronevěry pak bratr tvůj bude prorokem tvým“ (l:x. 7'), ozna
mu
zjevení Mojžíšovi daná Faraonovi; činí
vůči panovnickému ro ,byl 991 sesazen a uvěz sbraírem trestající divy (Ex. 7-- 12) nad Egyptem;
nn,ě
místoRobert
povolán
Gerbert .4(pozd.
lSylvestarll.);
král
propustil
-a 996 papež
z vě
podpírá zaspolu
s Horem
ruce vMojžíšovy
prl mo
vítězství
osuovo
bjoi s Amalekity
zení, a když 998 Gerbert stal se biskupem v Ra dlitbě
k nebi vzlýěene' a jí klesající (Ex. umně, zastu—
venně,
opět bývalé
své důstojensltví_a
slavil r.zaujal
1005 A.
synodu
provinciální;
z. 1021.
puje) pro
Mojžíše
při eho svstozupení
maj (Ex.
8. (Arnold) sv., bisk. solssonský, a. kol 1040, 24
kamenndeě
ona;naahoru
tak všude
má
ocházel ze vznešené franc. rodiny, byl zprvu
první místo po Mojžíšovi, jsa k tomu od Hospo
jinem, vstoupil do řádu benedikt., stal se opatvem dina ustanoven, aby i jako velekkněz podporoval
. s.v Medarda v Soi sonu a 1081 biskupem l.; jej ři usta\eni theokratie a stal se zakladatelem
legitimního kněžstva starozákonního (E_x28). Pro
z.
14 neb Mon.
15. září
1087.
lvoto is jehou se sán
ulfemv
Gem
.S;cn'pt.
a.rt Hari
Rom. hřešil se ovšem těžce proti Hospodinu, kd ž za
5.5snrp .
isku
up tourský
1023—1052,za čtyřicetídcnniho pobytu Mojžíšova na hooře inaji
sazoval se ho livě o církevní ázeň.
Arnwylen
imon, 71.ve pýru (odtud „Spí na doléhání lsraelitů, k modlářství náchylných, ulll
zlatě""tele,Skut
začež od
bratra
přísněpřecepbylpro
byl pokárán
(Ex.322
740),a
eproto
rensis“), lektor Písma sv. v Paříži, později pro jlm
fessor a rektor univ. kolínskc .;1403 měl dispu svou jinak osvědčenou horlailvostkrozkazu Hospo
tace se Židy,.r.rp. postílly k listům sv. Pavla
dinovu posvěcen od Mojžíše na velekněze s vý
Aroasía (Arusia), nyní Arrouaíse v díec. arras sadou, že velekněžstvi prejde s právem (íěedičným
ské, kl. řeholn kan. sv. Augustina, jejž kol. 1090
vdalšílmposloupnosti
na prvorozeného
jeho syna
žský na ostatní
syny od Mojžíše
spolua
zal. Heldemar z Toumay a Kun
n,o pozdější kard. úřad
praenestský; kl. tennto stal se střediskem kongre
-a a jehoAro
gace, jež zahrnovala asi 6 klášterů a zvláště ve posvěcené (Lev. B.). Toto povvýšenni 11Francii a lrsku byla rozšířena. Kázeň byla velice diny, a vůbec popředníctvn
vitu Kore,bratrů
kteerýMojžíšea
chtěl uělnítí
přísná. Kongregace tato však brzo zanikla; r. 1470 kněžství přístupným celému pokolení Levi a uchvá
titi pro sebe dustojnost velekněžskor., jakož“1Da
konána
byla poslední
kapitola; klášter a-ský thana a Ahirona, kteří byli 7, pokolení Ruhenova,
vsak
udrželsse
až do grenverl.
oluce.
Arod 1. šestý syn Gadův; vGen. 46'“ nazývá načež znova od Hospodina potvrzeno bylo kněžství
se Ar Odi (Mr. 'l\ródí, LXX 'Aooqóel'g),V Num _2617_ rodiny A--ovy purutem A--ovým, 'enž se zazelenal
Arod (libi-. 'Alód, LXX. Agoáó); jeho potomstvo vykvetl a mělp ovoce (Nuín. l .). — A. zpllodil'
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s manželkou svou Alžbětou (Elišebou) čtyři syny: moth (1. Par. 1127), jenž v 2 Král. 2325 nazývá se
Nadaba, Abiu, Eleazara a lthamara, z nichž oba nej „Semma z Harodi“; 3. Samma a jchícl (vlastně
starší Nadab a Abiu od Hospodina náhle usmrcení otec jejich Hotham) 1 Par. it“.
A_rosiensís dioec., někd. biskupství Westeraes
b 11,protože
kadidloProtože
ncsvatým
a za ově
dšným
ohném(zaťalili
cv. 10"“).
neuvěří
řeči ve Svédsku (v círk. prov. upsalské), zřiz. v Xl. stol.,
Hospodinově ři „Vodách odpiránl“, nevešel A. do zaniklé v XVl. stol.
Arostegul Benedikt Klement, „. 1698 ve
zaslíbené zem , nýbrž umřel na hoře Hor (džebel
Španělsku, auditor římské Roty, z. 1774; 17). „l)e
árún,
Hor)a byl
ve 40.
po vyjití
z Egypta,
jsa adventu et praedicatíone s. jacobi in His ania"
123
létav.stár,
od roce
lidu israe.
oplakáván
třicet
dní (Num. 2329). Rod A-ův a synů jeho jest vy
psán v Ex. 6%. Num. 3'n-, 1 Paral. Gan-; chvála eho
vyslovena v Sir. 457n-; přirovnán ke Kristu ánu
v listu k Žid. 5, s, 9 a 10. v Mart. Rom. připo

(llššapol 1763). Srvn. Huf/er,

me 1. Augustín

Nomencl. 1112 1895),

O. S. Aug., vyd. .Summa

theologtae Aegidií Colurnnae“ (Bologna 1701, anov
míná se památka A-ova 1. čce (,.ln inonte Hor de 1704). Srvn. Huf/er, Nomencl. lVa (1910),
. —
posltlo sancti Aaron, príml sacerdotis ordíne Levi 2. Petr Bedřich, protestant, právník, „. 168
tici“ . — 2. ben Ašer (vlastně ben Mošé ben v Kielu, 171771722 byl rot. práv t.. :. 1748v Ham
Ašer), z Tiberiady, vynikající massoreta v 1. pol. burku; :p. mtmo jiné: „ healrutn Fati, seu notitia
V. stol. („západni rabbí“, pod kterýmž označením
et tato“
(Rotter
uvádějí se varianty textu hebrejského); připisuje scrtptomm
am
12, de„Brovidentla,
íatribe de fortuna
prodígiosis
naturae
et
se mu také dílo,o massoře „Díkduke haťamim“. artis o ertbus Talismancs ct Amuleta dictis“ (Ham
Srvn. Sedláček, Uvod do knih SZ, 57. — 3. bcn
l 12,tel„be
iure„Laícus
pontííicali
Romae
veterís
et
Elia, nejznamenitější náboženský filosof židovské burg
novae"_(
1717),
veritatis
vlndex,
s. de
sekty Kareův (v. t.- ve
' ' o ; u. v Kairu, usadil iure laicorutn,_praecípue Gennanorum ín romo
se v Nikomedíi; hlavním dílem jehojest „Ez Chaj
relttítonts
negotío"
popírá
oprávně
jim“ (vyd. Steinschneider a Fr. Delítzsch 1841). -- vendo
nost l'OZdlu
mezi
laiky (t
a 1717;
osobami
duchovními).

4. ben Chajim z

ezu v

arokku, vrchní rabín, Srvn. Adeluug ], 1132.

d
.rp. „Leh Aharon“ (výklad knih josue a Soudců,
Ben. 1609. — 5 ben josef, přlvrženec žid. sekty
_
sv. mč., oustcvník v území Gothů,
Kareův, pocházel z Krymu, žil v Cařihradě, :. kol. upalen v kostele spo u se 2 kněžími a 23 věřícími
za
Athanartcha
kol.
370. Pam. v rus. církvi 26. bř
1320; .rp. několik k'ommentářů biblických ; hlavním
jeho dílem jast „Michbar“, výklad Pentateuchu. — Srvn. Stadler, Heil -Lex. l, 321.

6. 0 at kláštera sv. Martina

v Kolíně n.

.,

.Arras _(dříveAtrebatum

n. Ncmctacum),

z. 1 2, zabýval se chorálem, ob ržel první od btskupstw v severovýchodní Francii oblíž hranic
pap. Lva lX. chorální officium sv. ehoře, jež za belgických. Kresťanství hlásal tu ve 1 . stol. řecký
vedl; .rp. „Tractatulus de utílítate cantus vo knez Dmgenes, potom sv. Vaast (Vedastus, z. 540),
calís.“ — 7. Petr (Pietro), s isovatel hudební, jenž stal se prvním biskupem; od Vl. stol. sídlili
71. 1490 ve Florencii, :. 1545 v enátkách; byl ka biskupové v Cambrai, načež 1093 biskupství bylo
nov. v Rimini, o 1536_mnichcm řádu sv. Kříže v A-u opět resuscítováno, náleželo k círk. provincii
jerus. Znamenítý theorettk hud.; : .: „Libri lll. de remešske,'od 1589 k círk. prov. cambraiské, od
mstítutione harmonica“ (1516), „1 Toscanello in 1802 k_pařížské, od 1841 zase kc cnmbraiské. Data
musica“ (1523, 1525, 1529, 1539 a 1562), „Trattato
statistická (1903)_: 955.391 katol., 52 far, 690 suk
della natura et cognitíone di tutti gli tuoni dí canto ursaln, 53 v1kárství, 4 mužské kongr. a 37 žen.
figurato“ (1525), „Lucidarío in musica dí alcune :: O ngr.
opíníoní antíche e nm deme“ (1545)
z Arrasu Matyáš, první stavitel metropolitního
chrámu sv. Víta \ ' P az , :
Aronův náprsnik v. chošen.
asu.
' ře
Arorský, přijmíněkolika reků Davidových; ozna r. 1344, kdy biskupství pražské ovýšeno papežem
čeni tak: . jam. s n Sarův (2 Král. 2393), jenž Klementem_Vl. na arcibiskupství, přivedl Karel IV.,
v liPar. 1134nazývá se „Ararský“ (v. t.), 2. Sam tehdy ješte markrabě moravský, Matyáše z Aví
gnonu do Prahy a téhož roku za
očato se stavbou nového chrámu.
ne 21. lístop. 1344 položen k němu
arcibiskupem Arnoštem z Pardubic,
králem janem Lucemb. a oběma
jeho syny základní kámen. Plán
sdělal Matyáš v bohatém slohu go

tickém
s ochozem
věncem
kaglí,
při čemž
mu byla a co
do pů
o
rysu vzorem kathedrála narbonnská.
Stavbu řídil po celých osm let, totiž
do r. 1352,dokonav presbytář až do
výše triforia a vystavěv v ochoze
veškerý kaple počínajíc od východní
části nynější sakristie na straně se
verní až ke kapli sv. Kříže na straně
'ižni víz ůdorys na obr. 230.).
atyá :. v raze r. 1352a ve stavbě
dómu pokračoval Petr Parléř (v. t.).

Poprsí Ma áše z rrasu, zhoto
vené nepochybně Petrem Parléřem
nalézá se v triforiu (viz obr. 231.).
Srvn. Neuwirth, Der Dom St. Veít
zu Prag; Podlaha-Hilbert, Metro
politní chrám sv. Víta v Praze 6.

Arrestí (Aresti) Giulio

Obr. 2110.Půdorys čústi chrámu sv. Víta v Praze vystavěné Mulyúšetn z Arrasu.

sare,

c

skladatel ital., n. kol. 1603
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(Valladolid 1604,5často znovu vyd.). Srv. Baa-ker
Žammermgrl,l,
—3.
Ro der ích
us) de, S. j.. 71.7192
v Logroňo
(odtud(Roderi
psal se
„Lucroniensís“) ve panněl,sku vstoupil do 'looavr.
jež 1606, byl prof. filos. ve Valladolidu, theologie
v Salamance, r. 1625 poslán do Prahy a působíltu
třináct let jako prof. theol. načež v letec 1638
až 1654
byl obou
kancléřem
universiy
Ferdineandské
po
spojen
universit
praiskýc
praea
lektem studii; mimo to byl domácím exhortátorem
a konsultorem rektora' l provinciála; dvakrát vyslán
byl od české
řádově proslul
do Římazbožnosti
k volbě
generála
řádu; provinciez
:. v
e,1667

učeností; :p. „Cuursruszephilosophicus“ (Antverp
rpy
1632, nněkolikrát znovu vyd., 6. \dáni v Lyoně

1669),a„Dísputationes
theologicae
n Summ
mamně
D.
'lhom
"8(.
643_1655,
rovněž

kolíkráte znovu vyd..) |.pe 1spisech svých jeví se
A. jak jesulten
hystrný 19—
myslitelBaackeručený
scholastik. Srvn.
Pelzl,
Tammzrvogell,
578
až Arriba
581, Hurtcrn
l—4.
Fra tNomencl.FIV3
tO. S.F r.anc,(1910)
Španěl,
.r). O„pus

concilíatiorlum I.lgratiae et lniberi arbitrii creati per
ectam concor mínfallibílitatem
aeter aeque expllcans“
praesclentiae(Pař.
et
praedestinationis
Obr. 281. Matyáš : Arrasu.
1622). Srvn. Huf/ef, Nomencl. ili-“'(1907 , 672.
Arrielvita
On. S. Fra
ranc., horlivý míssionář
v Bologni, varhaník a od 1685 kapelník při chrámu
sv. Petroniat.; složil: ,MessaeVes ro della B. V.“ mechický v rsVliinstol., .rp.druhý díl důležité kro
(B n.1663), „Messe a 3 voci“ (t.), „ artitura di mo nikl "queretars
hetti Mikuláš S. ], „. ve Florencí 1709,
dulationí precettine sopra gl' lnni del canto termo vstoupi 1724 do Tov. jež., byl professorem filo

gregoriano“

)64.

rretin. dioec. v. Arezz
snížil,-"Ch
z. 1767; vydal několik cenných pojednání fy
ik
arrha, arrhab on (11:33) (01:2) &ogniór, Arrighhi (Arichius) 1. Ant. M_aríe, Korsíkán,

1689 byl profes. kan. a pozdvll civil. práva na
hézngm), ve 52 zástava, věc, kterou dlužník vě univ.
padovskué, JP. „Acroases l
de iure ponti
řiteli do zástavy dal. Zákony starozákonnio za

universo“ O(Padua 17.27)
Humur, No
mencl.lV3(1911622
— 2.janSrvn.Křt.,
stavě vyznamenávaji se velikou iidumilnosti. Vě ticío
řítel nesměl vstoupiti do domu dlužníkova, aby „. ve Florencí, od 1560převor konventu sv.u ucha
,1570 ve Vallomhrose, od 17 učitel řečtiny
sám
si až
něco
do zásta
avy,přinese
nýbrž (Deut.
musil 24'91'),
vylčkati
venku,
muvzal
ji dlužník
sám
děkan theol. kolie
\e Flo
s. tee ool
iae
zastavený lašt musil býti dlužníkovi vracen před veGrotta Fell-rata, 1581„Elementorum

západem sunce,
cjlmv zástavu
v noci příkrýti
,Exo abys
d2225),
nesměl mohl
vzat 1533332) (Flor. 1569), „Do beatitudine hominis biri
Arrigoni Gíovviann Giacomo, hudebnískla
býti ruční mlýnek nebo žernovy z něho (Deut. 245),
datel, 1637 varhaník videňskě dvorni kaple, jeden
vdově nesmělo býti vzato roucho její (Deut. 2117).
skládazii—v9
vokální koncert
Tak nazývalse také závdavek peněžitý při koupi. AN rvních,
oncerti kteři
di camera2
n.1635, komorni
mimoto
Sv. Pavel nazývá
Ducha
sv. 2.závda
)iwva)ooBd
oha nám
daným
Kor.avk
122,55 a(dgga
„zá složil trojhlasé žalmy s doprrovodem instrumentál
vdavkem dědictví našeho“ Ef. 114.— V církevním ním 'a pětihiasě Magnifikat s doprodem smyčcovým

pravu znamená a. (arrha sponsaiitia) závdavek

Arrivabene Giulio Cesare hrabě, italsky

malíř, u. 1806 v Mantově, žák milánské akademie,
vytvořil řadu náboženských obrazů pro různé ko
stely v Mant0vě a okoli („Madonna s ježlškem“,
„.Sv Rodina, „Dvanáctiletý ježíš v chrámě“ a j.);
kutu (a.
1Ěoenitentialis)z,
srvn. c. snubní
.C. 27.
koloríobrmazyvynikají korrektnosti kresby a sytym
q 5
vdavek
musil2.sea jeho
' oplšceti, ať už se sňatek manželský uzavřel nebo
rrlivimsm
us (angl. arrive, franc. arriver, přistáti,
ne. Později se vyvinul zvyk, podle kterého se za
sluje
u neuropathoio
vdavek, došlo ll sňatku, nežád
dal zpět, ale žádal dojíti)
náružívá
a jednostranná
hon a (Allwichťvýstřední,
za skvě ým výsled
se dvojnásobně, když ke sňatku nedošlo; tim stával keem 'a úspěchem, zvláště! hmotným (mamonis
se pokutou, (srvn.
a proto
mu() modernirak..
staty upírají ža ševní
mus), politickým
a potd.
Značímravní
jakousicitporuchu
du
lovatelnost
545
rovnováhy,p
lačuje
tuup
enuis Klaudius, švédsky historik, 7).lv Lín sm si pro vyšši hopodnotya účely života alídskěho,

snoubenců na vzájem nebo se svymi rodiči na
znamení, že, jak se zasnoubili, věrni sobě zůstanou
manželský sňatek uzavrou. Sm
mi
i jenom na
dotvrzcnou slibu (a. contirmatoría), l)nikoli za po

ine
ístoriae
Gothorumque
ecclesia
koeplnňu
1629, Suecorum
3. ve Stockholmu
1695, ..rp
mimo
sticae" libri iV“ (Stockholm 1689).

veaar oatlozperfecta
nezřídka k šílenství.
seuplenaadoptio

cl. _
(v.t.).

picitur arrogatio, quia et is, qui adoptat, rogatur

i. e. interrogatur, an velit eum, _quemadoptaturus
rrgiaa de 1 y Balzola juan Crísostomio sit,
iustum sibi fílium esse ; et is, qui adoptatur,

acobog Antonio, špan. skladatel, u. 1806v

gojtiu
(Biskajskeo),Iz
5;1826
materl" rogatur, an id fierí patiatur; et populus sroga ur,
aj.
Pa
ef S..rl.
j., mš „Stabat
4 ve Vergaře
id tierí
ait Ca
ajuurčitých
s l. 29. přísnýchu
Děl
ěsa
oi
manů
před iubeat“
justinianem
za
(Bískajsko), vstolupii do Tov. jež. 11579,působil od an
vPeru zahynul nac estě do Ríma pří ztro mínek & zvláštních obřadův, je_žjusttnían uvolnil a
skotání lodi u ostrova Kub 12,62 :)). „Rhetor chri

stianus“ (Lyon 1619), „Tratado de la perieccion“

tím
adopci
(ia. mínus plena) umožnil
a právní
jeji neúíplnou
účinky upravil
Sdk

Arroy — Arsenius
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1267. Přívrženci císařovi
Arroy Besian (Bezian), kanovník v Lyon Marmarském, kdeži
nazývali se josefovcl po patriarchovi josefovj , jenž
des armes desr sde Fran
nce
l'aillance avec císaře rozhřešíl. Obě strany stály příkře proti sobě.

z. 1674; ve spise „Questions decidées sur la justice

Syn Michalův Andron ik II. (1282—1328)ssnažil se
les heretiques et les intideles“ e(Plař.5163Š4)é
hájil
rozkol
odstraniti,
i dovolil
1284li/labysmířill
tělo
Arseniovo
slavně do
Ktp. přene
1. -ům,
Ale A.
ll(:grávněnosti
spojenství Ludvika
édy (t.a se teprve tehdy, když patriarchal Nifon uložil jo
meckými protestanty,
„Traité Xlll.
des Susures“
lArrrubal de Petr
559 v Cenicero setovcům pokání a je pak roku 1315 rozhřešíl „\e
(v dlec. calahorrské vesŠpa n.), vstoupil do "lov. jménu Arsenio v.č"
Jež. 1579, přednášel theologii v Alcalc, Salamancc
(rus.Rom.
Arsenii)
zaArsenlus
Decia, Mart.
14. 1.()sv.rnč
— 2.vAlexandril
An choreta
a vdisputationes
'mě,
vSalamance
:p. Divi
„Čommentaaria
ac
in primam1608;
parteru
Tho
“
Ve 11k. — 3.ymnich kláštera athaonského
(2 sv., Madrid 1619—1622); byl také činný v kon v.
nospiskanonův" rozd. na 141
aci de auxilis ratiae“. Bad: er-óommerwgcl ve Xlll.(s
kapit.( “y;-jal-_ur/clSIi-Voclhs',Biblioth. jnris canon
FĚŠB, Miner 1113(1
v..et)
theří
s A-e-m,
patriarchou
_ anno recuperatae salutis.
ktplským
(v.t .)ztotožňuji
. — 4 Bo _jej
ancev
(světským
jmé—
Arsa $(Ílůf 'Arcá'), vladař v Therse, jenž v domě nem Alexander)Dmitrievioč1,n.1839; vysvěcen na
svém vystrojil hostinu králi israelskému Elovi, jejž knězze 1868, vstoupil r. 1875ddo stavu mnišského.

opiléhoe, Zambri
(v.
zaabilvraždě
a vládyté seúčastenství
zmocnil;
že
měl1) na
(zs Kršl.1.69)

Arsaces (Arsak es 'Agaúanlg),jméno králů part

stal
se 1882 1903
hisk chark
ladožským,
,189'1
kazaňským,
ovským1887prigským
Jutevodítel—
po svjatynjam Kievopečerskoj lavry“ (Kyjev 1870),

„Patriarch
Kirill(Petrohrad
Lukaris i e1 70,
0 zaslugi
pravo
cerkvl“
.vyd. tlja
:šymferopol
ských; A. uveden' v iMac h. 157!2jest Arsaces Vl. slavnoj
Mithridates, v 1 . ach. 142nazývá se „králem per
s 00. blagočinn |Charkovskoj
ským a médským“ , neboť rozšířil p_anstvt své i nad eparchií“ (Charkov 1903), „Sobesědlovanija s 00.
těmito zeměmi; vl 1
—36
r. Deme
blagočinnymi,
mi,didr.
duchovnymi
|světskimi nav horním
X. sjéz
ědo licami,
Charkovskoj
epar
trius ll. Nikator sebrav 7vojsko vtrhl do Médi
ale byl od vojevůdce A--ova jat (1 Mach 141-se). chii“
(l1.1907.) S ven."Išog
cm'. 1,
1054, patriarcha
Palmien',
A. nakládal se zajatým velmi laskavě, ano idceru
ojevič,
srbský
sv'ou dal mu za manželku; syn a nástupce A--ův v XVlll. stol., těžcer nesl, že národ jeho úpí pod
Fraateo propustil Demetria ze zajetí.
jhem tureckým, vida, ze neni naděje na svržení
Arsa clus 1. (Arsatíus), sv. vyzn., uctívaný již toho jha, přišel na myšlenku, že by bylo dobře,
řesídlili se do území říše kře
v V111.stol. v Italii a v Bavorsku (ostatky jeho kdyby Srbové
přeneseny 746 : Milána do b.av kláštera llmmitn stanské ——
do
akouska. Vyjednav na vládě ra
st;eru) mylně pokládán za arcib. milánského; pam kouské \ýhodné podmínk
způsobil přesídlení
12.listtop. — 2.5
'zn.
Ni ko edii za Li velikého počtu Srbbů do 1Qakouska; z.
cinia; rodem : Persie, byv dříve vojínem, žil svatě 6. Elasssonský, rodem Řek,n 1548,stali-,se bi
osamoeen 0 s\
5
skupem elassonským, 1586 poslán od patriarchy

ktplský od 404, s.,405 bratr patri k caru Fedoru lvanovičovi;1589 proovázel patrí
archu Jeremiáše do Moskvy, zůstal v Rusku, 1615
archiv Nektaria (v.- t.), arcijáhen sv. jana Zlato stal se arcibiskupem susdalským;1626;.r
„14652
\isIté
0, po jehož sesazení zaujal, jsa již 801et stár, zpo'zqg.Grammatika dobroglagolivago ellinosloven
810 lllIS
] Arsdektn v. Archdekin

3. patriarcha

Arseneev 1. Jan Vasilevič,

skago jazyka“

(Lvov 1591), „Kónm mu“firmy!/h) mr;

u. 1862,rus. kněz, m;:enoí aolluuoxánmv Aone—wavyoáqm xm"'n'/v noo/31

tudoval naccírk. aernkad
mii moskevské, kdež 1895 ňrmw mf; nazgn'w ov 11100
070flíac“ (zřízení mOSREVT
dosáhl stupně magistra; učitel náboženství na nčl ského patriarchátu, několikrát vydáno). Srvn. Pal

lišti řádu sv. KaternlyvMsok kv,ě sp..-„

rvano

čestnom počitanii svjatagovkresta četverokonečnago
iosmikoncčnago" (Mos
1889), „Starokatolgčze
0 i ego otnošenie
kv prnvoslavijn“
(t.
„Ultramontanskoe
dviženie
vtekuše em stoletlisi
9do
\'atikanskago sobora vključitelno“ (Charkov 1895;
je to jeho magisterská _dissertace), „Garmoničcskoe
sočetanie mezdu věro' i znaniem vozmožno tolko
v istinnom christianln“ (Moskva 1891), „Pozvoli
telno—lidělat v činopoloženiach cerkovnych izmč
nenie“ (t. 1896) Srvn.1)almizri, Nomencl. 115—116,

micýnn',
Nomen 01 1 —
— 7.ka11|0likos gruziň
a.poč
X.V111.a
stol.,,lýžsitvotopis ĚHHluchý,
mučednlkůruský
gru
ziť'isklých
v V.,
mnich, na svůj čas a\elice vzdělaný, jccden z vyni—

ka5(cích
oprávcůSrvn.
bohoslužebných
06k1nih ruských
V11.stoleti.
Bog. nu:
9.1va

ščenkn (světsk. jménem Antonij), u. 1830, stud.
na kyjevské duch. akademií, dosáhl 1853 stupně
magistra, byl prot. v sem. volyňském a voronéž

ském
rektorem
golockého,
se archi
mandritou,
1886sem.
předsvta
veným 1868stal
moskevského
kl.
Arsene zaikonospasského, 1893 bisk. kirillovským a viká
ké; z.1.r._p„
uský kněz, u. 1768, stal se 1804 rotojerejem řemeparchienovogorods
kaltherdrály v Ko,stromé :. 1848;: ])
pisanic ko cerkovnych sobytij i graždanskieh pojasnjajnščich

[cifra/1,
Enc.sl.Dop1.1,1akub

cerkovnyja“(Ssv.,Petrohr.1869—1871,V.)!
,
1,900 důlež. spis histor. zvláště pro dějiny
„Poučilelnyjaslova, govorennyja v Kostrom cirkvde východní), a mnoho cenných článků v bo—

Uspenska
sobor,
vstromskako
koncě 1819 goda“
(Pe80%
rohrad
1820, "sostavlennoe
Moskva 1829,

),

sknm Uspenskom sobo ré i v drugich městach“
(sv. 1 vMoskvě 1828, sv. 11.t. 1837), „Bogoslovija
nravstvennaja ili christianskija nasta\1enija, v ko
torych jasno i lverdo dokazan dolžnosti christia
nina v obščestvennom ill _gra danskom, v domaš
nem ili cerkovnom sostojanii“ (3 sv. vMoskvě

ho.sl časopisech. Srvn. Bag. cm:. 1, 1068, Palmím',

Nomencl. 118n. —10. Ko

elský,

sv rus., mnich,

, pa3.11124 dubna. Srvn. Bag. ma. 1, 1058—

11. Konevskij

(Koneveckij),

sv. rus., mnich

rodem z Srv
ngoroda,
2.1447.
Bay.; pobyl1ně'aký
057.— čas2na Atlmně;

ktplský v.nArresentovci.1

1804,
1832).v. Sr
rvn. Patti/meri,
Nomencl. 114—115.
Arsenlj
Arse
s.
první arcib. na ostrově Korfu v V111.stol.
am.
Arsenovcl, přivrlžencl patriarchy ktpl. Arsenia 9.1ed. Srvn. Ada S:, Stadler, Filarzl, |stor. obz.
(1255—1267), jenz císaře
'chala Palaeologa vy pésnopěvcev re.č cer 354. — 14.
ropollta ky
obcoval pro jeho ukrutenství a za to svržen a do jevský, „. 17 ,vstouptl do stavu mnišského 1821,
vyhnanství poslán byl na jeden z ostrovů v moři stal se biskupem tambovským 1832, arcib. podol

Arsínoe — Artaldus
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ským
metropolitou
kyievsk'
dgroslul zbož
Ma& vět
1,23,
CČM105—115Robcrto
1888,470, Podlaha-Šinar,
mový
poklad
ností a1841,
učenost'
|,z
vPe
trro m,
rad

Chrá
0.

cěevič , n. . ve Vladimíru (Volyně), studoval
Caamr prof. theol.,
2.1759,Š.cr1ptura_e
.vša „sAntíIogíae
sive
na kyjevské duchov. akademii, vstoupil do stavu contradictiones
apparentes
a sanctis
mnišského, stal se 1741 metropolitou sibiřským, Patribus et diversis interpretibus expositae in bre
potíral rozkolnikv; háje práv církve ruske proti
viorem
_et faciliorcm
v
1).—
. methodum
, přišel collectae“
do Ruska (1744,
1649,
přelnnatům Katertny 11 zbaven svého důstojenstvi 'N
založil v Moskvě školu jazyka řeckého i latinského,
az .vve
anstvi
spisky proti
rozkolnikůma
otištěn1772;
ny v některé
".Pravosljeho
Sobes
1186. upadl v podezření nepravověrnosti, poslán do klá
Srvn. 303.015. 106 --.—165.v círk. vých., mnich štera soloveckého, odkudž jej pak patriarcha Nikon
v Malé Asii, vdobě neznámé; pam. 13. pros. — zase do oskvy ovolal a svěřílmmu část praci
17. Minin (světskj ménem Alexander Ivanovič),
rus mnich, vstoupil 1859 do rus. kl. pantelejmonov při uprvovváni bohoslužebných knih Srvn. Bagr.
ur. [,
—
evých., d_ruh'arc1b.
srbský,
žák asvétsk.
nástupcles
sv. Av
abyseritílj Georgie
, pam.
skéhosenazdar
Athoně,vdlel
několikrát
v Rusku,kláštera;
působě 28.
eproospěch
řečeného
ři na. —25.
jménem
71. 1862, odchovanec kyjevské
1870 podniklr pout do Palestiny, 1876 byl vyslán vič tadnickij,
svým klášterem, by založil odnož jeho na Kav
v duch. akademie, byl rektoorem moskevské duchov.
kaze; .c. v Moskvěl 87.7 Byl to muž hluboké víry akademie, 1899jmenován biskupem volokolamským,
m; .rp.
a života asketického, dal podnětk tomu, aby zm 1903 biskkupcm pskov ským a poorovchvskj'm
něný k1.athonský vydával náb
boženskés sipsky pro „Gevríl Banulesko—Bodoni, eksarch moldoviachij
skij 1 mitropolit kišínevskij“ (Kišinev 1894,
11d,a sám se saal jich několik, jež řdošIMya
velikté ster. dlssertace), „lzslědov ani'a í monografijmaapo
obliby
zna ného rozšíření
ararltž istorii moldavskoj cerkvi“ (Pe ro rad 1904, disseřt.
sborník asvjatootcčcskich
izrcécnija, rurkovohtljaéich
k věčnomu blaženstvu“ (Moskva 1866, 3. vyd. 1882),
doktorská),
„Polož(Kišine
enie evpra_voslavnago
duchoven
stva
v Rumynii"
1890), „Rumyny,
polu
„Putovo dit__e1pov sv. gra_du lerusalimu i okreston
čivšle obrazovanie v russklch duchovno--učebnych

stjam(5.1885),trasti

Chrlstovyt"

(.t 1879),„Životvorjaštéij krcst "Kristov“ (4.v

18812), „ cs da o molitvě s pridsovokupleniem dně

kotorych molitvennychk Gos du Bo u vozzvani'“
(_9.v ni1,)t.189,5)
„Vrazumlensieozablud
(5. vy:.,
„0 neobchodimosti
častago im“
priobšceniia
svv
Christovychd
ne
pokajanii“
(6. vyd. ta_in_iprigotovíte1nom
), „O zagrobnojk žizn“

8.v 'd.,t._1_88"
t)aj.tSrvn.Bag.e

07 —78—

.
za\'e_denilach“_(t. 1891)caj.

eromonach
Srvn._Efron,
Enc.tro
sl.

cko--sergicvské
sefa aa
\iikona,
z nichž lavry,
vnl důvěrník
1649p sp_atri_arc|tů
ej do ]&ecka
Dalestiny, aby srovnal obřadp otsamlnílchcirk_vi s ob

ad) cirkvc ruské; druhý pa užíval ho při úpravě
bohoslužebných
knih potebné
a peoslal ru
je' opisy;
rovněž Adoziskal
zml
něných
krajin sbirat

8. 1og11janský,
ěrpáetropolita,světsk.
jménem
Aleksě
j, 71.1,704 vzděl
ani nabyl na kyjevské
aka jich na 703 svazků; cest csvé vylíčil ..4 ve spisech
nnik) a „Proskimtaríj“
demii a v charkovském kolle iu, stal se 1739 uči „StatcjnyjS_spnísok“(:
16.68
130g. ena. |?1061
27. sv.- 11.5,
telem v tverskěm semináři, 1 91 učitelem moskev
biskupcm'.
tvSerský,
2.sv.,
března
šrvn.
Bo.
1, 1056 z. 1410vp_a_m.
28.V
poustevník
ské akademie, __1742vstooupil v stav řeholní,1
ko. 354—449, pech—úzel z řílnskeho senátorského
stal se arcibiskupem pereslavským a él_cncmsv. rodu, slynul učenosti, byl odc cis. Theodosia po.
synoda, 1757metropolitou kyjevským; :. 770; né volán do Kple za vychovatele jeho synův Arkadia
které 1742—1744.
z jeho řečiSrvydány
porůznu
v Moskvě
tech
r.vn Bog.
em:
,
. v te a Honoria; kol. 393 opustil skvělý život u dvora,

do Egypt,
poušti
as řec
449
skvi,n (světským 'méncm Fedor avlovič),n. 173907,odebral
v pověstisesvětce.
Mart. kdež
Rom žili na
.čc_e,
v církvi
stud.
na peirobra
ské duch.
akademií
kterou
solvoval
1823, dosáhnuv
stupně
magistra,
zůsatal 8. květ. Zachovaly se d\ě jeho řeči (Migas LXVI,
na téže akad. jako prot. Písma sv. S/amravouky,
1825 stal se rektor. a prof. bohosl. v mohylc\ském 1615.—1622 ivot jeho se s__alTheodor Studita.
l_ulius W, 61
Stadler,
Heil. -Le.x
2.„leta .Sx.
. světsk.jménemn
asilij
\'ereščagin
duch. semináři, potom v semin. orlovskěm a tver Srvn.2
ském; sta
832 biskupem tambovským, 1841 1736—99,arcibiskup rostovský; vp. „Slovo o ístinnoj
arcibiskupem eparchie podolské, 1848 eparchie
slavě
v den
Ekateriny
ll “tezoimenitstva
_(Moskva 1779),[:šmennlnj
„ lovo priimperatrlcy
načatii vy
volyňské,
1860mctropolitou
akvcvskýmr;
.v Petro
hradě 1876;
v Podols
olyňsku vystupoval
orov v novyfa dolžnosti na osn0\ann Vysočajšich
nepřátelsky proti katoltkkům; s). „Nastavlenie svja— bo

šéenniku otnositelno
adšich„Sobranie
ot cerkvi slov.
v sektu
molokanskuju"
(2.v dot 845),
be

(Petroh
llCl'B'Žd__e1_11j_7d_ja
upravlenija
Rossijskoj
imperiej"
Arslnroe
Arsinous, jméno haeretíka, ve Zlomku Murator

sěd
" (5 sv., Petrohrad
1873—
1874
,Zl,z
zjas ském (v. 81; srvn. Sýkora, Úvod do Písma sv. NZ
neniei rěčej
božestvennoj
liturgii“ (Kyjev
874),), „Zamě
éanie na knigu varšavsk. ksendza Put “latlckagoo re
A7rsmoriendl („Ars moriendi ex variis senten
ligíi estcstwnnoj iotkrovennoj“ (t. 112375).
Srvn. Bog.

tiis collecta cum iiguris ad resistcndum in mortis

157;0
8. kvě us.,
21.77. a7dbn
7.y Ka agone diabolicae suggestioní, val_enscuilibet Christi
mal,
1071p.a—20.sv.r_u
_novgorod.
poustevník,

špar, 71.va Plzni, stud. v jesult em konviktu sv. fidell utilís ac multum necessan a“), oblíben á v XV.
Bartoloměje v Praze a theol. v m,é kdež dosáhl na nichž znázorněn z as andéla a ďábla o duši
a.)(Vl stol. knížka o přípravě ke smrti s obrázky,
důstojnosti
bohosl.;
do av1_asti,
stal
se 1601doktora
kano vnikem
u sv. vrátiv
Vítta v se
Praze
6019 umírajícího, knížka tato velice často byla tiskem
spolu i proboštem vyšehradským; 1614 děkanem vydávána s dřevoryty a náleží mezi bibliografické
metrop. kapitoly, v bouřlivých letech 1618—1620
zácnosti.
Nejstarší
známýknihy
tisk jest
jest
purský & 1vzr.
1468. Aut
em textu
počínal si s velikou obezřetnosti a rozhodností, augxušlografickéz
uhájil poklad chrámový, knihovnu i archiv kapi
ider (.zMatouš
1438). zUká
kou podáváme
faksimile
dle"jedněch
Krakovoar
(z. 1410), dle
jiných
tolni;
:. 1629;
.r). „Oratlo
de concordla
in regno
Bohemiae
restituenda“
Pra religionisj
609),
titulníhod
2 1211514(viz
obr. 232).
Artal Ilstu
s.1 vydání
(Artaud)
arcib. remešský
932až
„Oratio in sole|_'nni rcconciliatione
etrno_a.
“E.ccl
961; zachoval se důležitý jeho list, adressovaný
Pra
11.5%
28.1:
erb 621“(t.(v1629).
Praze,Srvn.
1).r.,„)
o.P papež. legáiu Marinovi, v němž líčí bouře, jež proti
Mari
Boleslavskě“
jíreček, kRuko
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Artapan

——Arthaidus

žita maximaf!!
Dalija fandim coilcmcumfigurínu na:

známil se špan. vyslancem _Azarou, s nímž odebral
se do Paříže, kdež z. 17
.r). „Le rivoluzioni dei

tcatro musicale italiano“
2(dědjínšen
opery italske,
3 sv.,
Bologna1783—1788;217B5),
„investi
aciones filosoficas sobre la belnleza ideal, consi
erada como objeto de todas las artes de imita

cion“ (_Nladrid 1789), „Della influenza

Beaummmonía
agonc'ouvabolíar
a_
ve 9

umuimmncadi'crimm

degli A a_hí

sull' origine della poesia moderna in Europa“ ( ím
1791), „Quiliti Horatii Fiaccio era“ (Parma 1791,
1793) aj. Srvn. Batter-Sommerwgel 1,589—591,
Riemafm 57.

Artem as ( Aava-yac, staženo z 'Agrmíówgoc)
mě. v Kyziku v Malé Asii vdobě neznáme. Řasrli,

29.
dubna 32
rvn.
Heii.-Lex.],

(ISS:.AŠiiprllJii, 624,stře
Stadler,
vM.

Asii, die Bollandistů2 Mart. 111,8
47

totLo ný s A-o-u,

učedníkem sv. Pavla. Pam. v církvi řecké 30. října.

5 ., unčed ik a pr

ce sv.

avia,

jej
ejž on připomíná_v listu k Tit. 312; jinak neznámý,

někteří ztotožnují jej s A--ou, vbiskupem v Lystře.
.
uteoli v214talii.
temon .Srvn. Šindler, vHeil.-Le.x 1,3
Pam. 252,ledna.
5.v

kanovník,
sp.„Memoriestoricvnhe
dellartemíPetr,
cittá di Bagnorea
e sua diecesi“
(1842)
Hurler,

Artem

Nomencl. 1112(1

1. sv.,

5)

anna, )dcera sv. Konstancie

(v.
t.), dceryč císaře
Pam. 18. ún
—.s2
epodclons_tantinaVel.
ání dcera cís. Diokleciánaa
sv. Serenu;l čdlecllmmění Bollandistů (Aug. 11,331)

však jest“ identickou
s pře
s.1 sv., biskupdclermontský,

:. _396,

pam.
24 iesdna. Srvn.aActa
S:. ]anil
ě2. usta
sv
mč., c_is.vojevůdce
praefekt
v Ěy 2_.__—

novený císařem Konstantinem,
mzaáuhayna tApostaty

v Antiochii stat 363. Mart
října, v církvi
řeccě
ž ne.
847,
Stadler
325.
— 3.SrsvnrtAaaa
. S:. Oct., Vll,l axi
miána Herkulea 304 s manželkou(__
Candidou a dcerou

Paulinou usmrcen, Mart. Rom

na. Srrvn. Acta

Sy.
Juniu
— v4.kraji
(Artem?
Verkoolský,
usmrcen
bleskem
1532
.mc.
, 12letý,
sv. rus.,
ns.ve
Verkole
dvinsk gm,
hoch

n.i sv. m ., kněznvLaogdiceji, zemřel

smrti mučedn. za _cis. Diokleciána, dle Mart. Rom.
ri'na, v církvi řecké 13. dubna. —
Obr 232. Ars moriendi. Faksimile I.ltulního listu a r. 1514.

2.

cm ze Seieukie

němuXirl,95
z ůsobil963—)—
jeho sok Hugo
list tenlotuišst.\ Migne
vÁrth
CXXXapan 5.Iži
V211 stol
lKr. v E
tě konci 11.a na poč. 111.s t.ol vŘimě,
1,9. „mg; Iovóaíwv“ (fantastická [lí-čení přsiběigšpbi

blických na oslavu židovstva

au de Montor František,

členfrancouz

ského vyslanectví pří dvoře pa ežském (5.1849,)
H's i„rHistoíre
el __PíeVII.“
ža.l__1„Hisloí_rel
des_ „H
souverains
romains“
sv.
837),
edupontífes
P.Ldu oPa
“(2 (8sv.,

t.21843),

Histoire diu;Parpe Pie V111.
__0(t. 1843). Srvn.

v Pisidii, dle

podání pok ěnrood sv Pavla za jeho pobytu ve
zmíněném městě (Skut. ap. 13), stal se bísk. tamtéž;
pam 24. bř.—
3.—(A r_temas),zakladatel sekty Arte
monitů, ebionilských monarchiá
ánů (v. l.); žil na
od papeže Ze

tyrina vyobcovan. Dle jeho učení Kristus, narozený

Pa_,nny převyšoval _roroky a byl naplněn mocí
Boža,č
e nebyl Bůh. ismo sv. menil ve prospěch
sv
0 auč

Artes liberaies (íngenuae, bonae) septem,
sedmero svobodnny'ch umění (tak zv. proto, že byla

pokládána
za důstojna
roz
dí
ráce
hmotné); svobodného
z poslední muže
doby na
římské

říše0
10 7 učebných předmětů do středověkých
fly/',lzr
Noxmencl 11121895,1077.
AftQXEfXBS,hbf.
Artach aštá', LXX 'Aoůaouaťá duchovních škzol 1 grammatika, 2. rhctorika, 3.
dialektika (tyto tři dohromady zvány „trivium“ ),
4. antinnelika.
5.m siak, zvány
.__geometrie,7.
astrono
jeho panování
mie
tyto čtyrí dohromady
„quadr rivíum“).
3458
an)usvrátil_se Esdrášs (v. t.) 2 Ba
|l)(ylona
s částí
srae 11111
do jerusalema
70). zvaní
Na universitách
precdmětům
na tak
u t učiloss_etčmto
arl'tiS tické, jež
odpovídala
asi
ái zprvu
Esdrášovi
a israeiitům
byl (l_šsdr.
r_izmv,ale
potom k nařčení nepřátel zakázal stav ní a opev nynější faakullě filosofické a byla přípravou k od
ňovánlJerusaiema. Teprve Nehemiáš (v. t.)oobdržel boné mu studiu theol prr.ávn a medic.; vlivem hu
dosáhla významu samostatného a posta
roce jeho vlády l(0445)dovolení vy manismu
vena na roveň zmíněným třem odborným studiím
Artea zdí
1747 v Teruelu ve
stavěti
“jšrusaiáema S.(Neh.71.
22-l
r
.dioec., někdejší, v Xl.stol. založené
Španělsku, vstoupil do ov. _lež.1763, deportován
v lrsku,bnyní
Kerry biskupbei
(v. t).
rtah iu Artfert
suA,rtaid
b.,i O.Carth.,
1767 do italie, žil v domě kard. _Albergatiho v Bo biskupství
logni, později odebral se do Říma, kdež se se ieyský (Beluiicium) ve Francii, „. kol. 1101, z. 1206,.
u Esdr. 49h,
jest to Arta
roce
xerxe5.1
Longl,_Naehu2m, k_rálperský,sedmém

-o.
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Arthur — Artner

přišel111.,
r. 1118
dvorukvévody
savojského
Ama
dea
zal. ke
kartouzs
ký kl. Arvicrcs
(Arvcriu)
u Genevy, stal se 1188bisk. v Belley, resígnoval po
dvou letech a vrátil se do kláštera; pam. 8. října.

Arthur 1.(Arthuuir, Arthus Artus, A,rtuš)

britský král V VI stol. (516—542), vítěz nad Anglo

sasy,
a t.).
poetických
zpracovám
ja
kožto hrdina
rytíř sv.pověsti
Gráhi (v.
— V některých
kalendá
říchm adí se jméno“toto jako jméno světce 20. října;
ale dle Stadlerova Heil.—Lex.], 327 světec toho jmena
není znám, a nepochybně jest tím míněn zmíněný

král./l .

2. de Monstíer

(Arthurus a Mona

sterío)
0.—Min. v Rouenu,
gium iranciscanum“
(Paříž 2.1
16 2,£„Martyrolo
3), „Neusstría
aseuuode mnibu
us et sing-ulísabbatiís et priora

ských kněží. 2. Aby svátost oltářní pod oběma
zpusobama, chleba i vína, všem věrným křesla
nům, jimž hřích smrtelný nepřekážt, svobodně byla
dávána. 3. jakožmmnozi kněží a mniši světským
právem panují nad všelikým zbožím tčlcsným proti
přikázání Kristovu, na překážku svěmu úřadu kněž
skému a k veliké škodě pánům stavu světského,
ab takovým kněžím to panování odňato a staveno
byo.
Aby všichni hřichově smrtelní & zvláště
zlevní 4.4jim ncřádové od těch, jenžžúřad k tomu
ma' i, v každém stavu hyli stavováni a kažení Na
těc artikulech že obec česká a věrní křesťané
stojí a státi mini svým statkem a životem i smrti.“
Pani čeští ve vojště Zikmundově. chtíce smířití
Pražany s králem, sjednali společnou rozmluvu
o těch a--ích mezi stranou katolickou a husltskou
někde na Malé Stran ě pod šiirym nebem, a hlavní

tilbus totius oNormanníae, quibus exstruendis, fun
dandís, dotandísque pietas neustriaca magnificen
tissinie eluxit et commendatur“ (Rouen 1663),
byli dr.
Pavel
de Vcrgcríis
„Sanctltas monarchiae gallicae re um christianissr řečníci
zPříbramě;
alePetr
shody
nebylo
docnleno. &
Vmr.
dal šan
nn
morum

eorum que

filiorum

11. ."

(Pan“íž

průběhu
válk katolické
vítězní husité
vnucovali
čtyři
vši straně,
v Čechách
i na onhoravě,
„Sacrum gynacccum seu martyrolo iuní am lissi a-e
muni, in quo sanctae et beatae alaeque
hristí a posléze ony články stal se základem kom

Šrvn. Harm,vlr lnes
omenc1.lll-*(1907,
— Bakztátbalsgejský'ch. A. ). otištěny v Archívu čzrkt'm
anci7113emartyres,
etc. recensentur“ 1122.
(Paříž

3.65Didakus(Dídaccus Artur us)OS ,.7; vLí
merícku v lrsku,s 1670, pusobil "04:11640 jako pro
f(SSOI' na universitě v Čoimbře, později žil \: kon

prot.
v lngolštadtě,
„. Artlnger
1668, :. 7jan Petr,
».r„Plcct
umexegese
Davídicum
sivc Psal
modía pract. ct éxplanata“ (1726), „Officiuin diví—

num sive methodus recitandi horras canonicas
ventě kommentářek
lissabonském, konal
I'nmgřipraT)omáše
k vydání
kého
Akv.,veli
ale (|727). Srvn. Huf/er, Nomencl. lV3 1910), 1131.

Artner Kornelius Ondřej, pr vník, .r). „ u
čl. Anng ie str. 455—456. cleus iuris canonící in nuce complectens univer

da 1 pouze první svauzek dila toho (1655).

artlcult anglicaniv

artlcull fldei v článkyv ry.
articull fundamentales v. článsky základni.
articull gallicanl
v.%a11ikams
artlculi
probatorll,1ánky
průvodní, důkazní;

artlculiS.malcaldic1všmalkaldské články.
articu lus mortls sluje okamžik, kdy polldldském

soudu nastává bezprostředně konec života. K to
muto okamžiku vztahují se mnohé církevní před
gisy,
čemžnýbrž
nenípostačí,
knězi třeba
vědětí,
kdy jest
se
ivot při
ukončí,
když ví,
že život
bezprostředně ohrožen a že smrt ví se býti ne
vyhnutelnou. — Církevní před ísy, které se na arti
cu
ulus mortis vztahuji,' sou: „ a. m. mohou se po
křtíti děti rodičů neveřicích i proti jejich vůli a

vědomí,
nevzejde
C
de Prop. jen
fidekdyž 7.toho
led. 1637)
—- In pohoršení
a. m. jsou(5.za
vázáni zákonem Božím zpovídati se všichni vě
rící, ktcř
rí ma'í
těžký ,kteří
hřích (Lig.
V1. 622).
Příkaz
Boží
t ž nassobě
ukládá věří
krrozumu
do
spě11,přijmout1 in a. m. nejcsvnťpřičast (viaticum) 3

Poslední
pomazání.
Pravidla
o udělování
ucc a svátostí
umírajících
podává
morálkaabso
ap
storálka. —Duchovní správce jest též p_ovinen
tší“
přítomenhodině
při smrti
farníků (Rít.R
ajimo býti1
šťastně
smrti svých
nápomocen
c. 2. n.15),p ři čemž se uděluje eneráolmní 1ab
soluce (nestalo-li se tak již pn u ělování svátostí

umírajícich)amo h secciommendat 10 animae,

jejíž obsah stručný se vyskytuje iž v Sacram.

(.ielas a ud
Murataoril,
fiíhrung,
23Jinn
m. 747a n. ( ríeg, Seelen
necessitatis
značí
tls,articulus
jak vidno
ze summaria
cap.tolik)(co
4.111. a.42, jež

„Nemo potcst scípsum baptizare, etiam ín

stante necessitatis

arttículo“, načežv hlavě

samotné mluví se o a. morts

avértikulo Eražštt vznikli v červenci r. 1420
jsakko
zásady tří
hlavních sjednocených
stran husit
ych:náoožens
Pražanů,ě Orebítu
a Táborů,
tehdáž k obraně města Prah proti králi Zikmun
dovi a křižovému slovo
vojsku.
v sobě
ěná
sledujíc:
Boží ahrnovali
po království
českém
svobodně aJbez překážky bylo kázáno od křesťan
Česln' slomík bohovědný !.

Obr. 283. Arlol'oríum ruské.

Artobolevsklj — Arundel
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mali posvěcený chléb (odtud název a.) a rozdávali
posluchačům
dávali
jlm
napiti
se vina.kouskydjeho;
Vessje nocenérovněž
cirkvi tak
řecké
neužívá
obřadu a., jelikož na jeho místo vstoupilo po
žehnáni s Nejsv. svátos tl.

arto !atr ie..— klanění se chlebu, jež protestanté

vžtýkaii katolíkům, a to ovšccm neprávem, jelikož
říci klaní
Kristu.
jenž v eucharistii pod způ
sobou
chlebasejest
přítomen

Artomius Artomiusz, vlastněKrzes.chleb)

Petr, rz. 155 v Grodzisku (odtud zván

Grodi
censis), stud ve Wittemberku, stal se 157
pastorem ve Weegroo,wě potom 1586 v Tooruni,
:. 1609; .r). „Kancyonal“ (velice oblíbený a uži

vaný ve
protests sborech pruských i slezských,
často
přetiskovaný.(Torun1578,1596.1601,1620,
Gdansko 1640,1646aaj.), „Thanatomachia“ j(Toruň
Srvn.

1600), „Dlaeta dusxznapotra \“v (1601)a
Extra!/ler, Bibliožr.x
—97.

Artopaeus-(Pe ař)PŽ1rdubský Kašpar, kněz

utrakv., l) l 1606—1620 děkanem ve Slaném ;:p.
„Synopsis saimi XXII. Kratičkě a summovní žalmu
dvacátého druhého, od svatého Davida o Krista
Pána snížení a v ouřa
adu messiášs kěm povýšeni
složeného, obsažení. V im ressí kněze iriho Ha

nuše Landškrounského 1.1

10“ a „ arallelis

mus,
kratičké Srvn.
srovnání
Eliáše a jalna z Husinee“
(1612,1620).
_7ircčtk,Ruk.1,24,
Truhlář,
l,

uArtotyrlté (dom; _ chléb, work-_
— sýr), odnož

montanistů nebo spíše marcionitů; užívali při
eucharistii chleba a sýra (EN/., Haer. 49, 2, Aug.,
Haer.

rt

Artvin

Artusi
Mariaa,
řehol.kol.
kkanovník
při1613;
ko
stele
San Goov.
Salvatore
v Bologni
1600; z.
L'Arte
delIl'Artusi,
contrapunto“
dily1586—1589,
Žpvvyd.
1598),
ovvero(2delle
im erfettioni
della moderna musica“ (2 dí1,600—
- mimo
to vydal sbírku 4hl. kanzonett (1598) A. byl vý
borný kontrapunktik byl odpůrcem novot, jež za
Obr. 234. Arloíoriuln ruské (grobček).

sum ius canonleum ad seriem 11.5 decretalium
Gregorii 1x., cui ad calcem aceessere usus prote
stantium ad methodum Carpzovii, Brunnemanni et
Strykií concinnaii in omnes et singulos titulos 5
librorum deer., quid ln foro protestantium tam in
curiis quam in theooiloga e iure canonico receptum
sit, perspicue cdocentes“ (Kolín 1700).Srvn. Hurter,
Nomencl. IV“ (1910,
2.

Artoboievskijl.

váděli Monteverdi,

esualdo di Velnosa, N. Vicen

tino,
Ciprianod
e,Rore A. Gabri
ajoor,um) bi
Artvin
(Artuinenensis
Armen
skupstvi v rus. Kavkazsku, na hranicích turecké

Armenie,zřiz.Piele
1850
li()prosjednocené Armen,
z rvu pod metropolitou cařlhradským, potom po

řízenobylA
armen.
patriarrchov8i50
v Cilicii. Prvním
bisku
pem
A.nt Astorgi
(1850
mnásle
dovali: Ant. Halagi (1859) a_jan
řt.nZaccharian
(1878); nyni Rusko zbraňuje obsazeni biskupství

a--skěho, jež tudížss;)ravováno jest biskupem tiras
Statkistick
30 kostealů
kale data 12.300 katol., 27 kněží,
A., souč. ms. spis. theol. xp. polským.
Art
rtzlburlaon v. Aratšavor—atz.

pPervoe
apostola Pavla s pro
včdju utešestvie
vangelija. svjatogo
Opyt istoriko-ekzegetičesgago
ízslědovanija“ (19003 nok lik článk
ků včasopisech

„Věra i Razum“ , „ adost christianina" a j. Srvn.

Arubothv

Ee

Aruch, nejstarší talmudský slovnik alfabetický,

ehož
autorem
bar sovniku
řechiel zBuxtor
ima
z. 1106),
a jenž jest
sloužilNathan
za základ
oyu. Po prvé tiskem vydán 1480, s doplňky vyd.
Hartoforion
v církvi
schránkaa.na „kobče
eucharistii“
(„svaté
dary“.)
uskyvých
nazýva
ej znovu Benj. Mustalia
Í655);
nová .vyd.
uspořádali:
Land u.(Amst
pod tit.
„Rabb.-aram.
nebo „darochranitelnica“
,a smívlá
podobubuď
hrobu
nebo jeskyně hrobní („grobn
ica“
viz obr deutsches Wiirtc-srbuch“a(v Praze 1819 24,5 sv.)
2303031. mc. ], 1.084

rvn. anebor
č
234),
CDOdIODU
malého chrámce

(viz obr. 233).

3 Kohut

artoklasla, řec.ďgwc—
_ chléb, zláw _ lámu), až1892,

od tit. „Aruch completum“ (Videň 1878

.).

Arum, 'I.potomků
lzŽr. Hárúm,
otec Aharcla,
obřad v církvi východní, zvaný v církvi ruské jednoho
judoLvXX
yh 'Iaopív,
1P r.48
„bla oslovenie chlěbov" závěrečná část nešpor
rundel, šlechtická rodina anglrická. Z ni po
(„ve ernja“). Kněz žehná pět chlebů a třinádoby, cházel A. Tomáš, arcibiskup canterburský, 71.1353,
7. nichž v jedné jest pšenice, ve druhé víno a ve stal se 1373 bisk. v Ely, 1388arcib. vu,York1396,
třetí olej. Při tom mod
dsli ezkně aby Pán roz arcib. v Canterbury. Pod jehopředsednictvim synoda
množil dary ty po všem světě a posvětil věřící je londýnská 1397zavrhla l8 vět z Dla uWiklifova;
snažil se urovnati s _ory vzniklé vlivem Wiklifo
okoušejicí.
Za dřívějších
dob následovaloa
žehnání chlebův
čtení výňatkůz
Pissmas.v po
vy vým (v. čl. Lo llar i); upadl u krále Richarda 11.
kládání jich. Při tom přítomni zseděli a jáhni lá v nemilost, byl obviněn z veleznády, vypuzen

Arundel — arundo
: Anglie, načež mu pap. Bonifác lX. udělil arci

biskupství
Andrews
po pádu-Rl
charda
ll. St.
uváza
se 3ve Skotsku;
zase v arcibiskupství
canterburskě;
z.a1|414..Š'p Výklad knihy Moudrosti.
Srvn 1!wlcr,Nomencl.l13(1906),7
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rutilans lgnís accendit“, jde od ultu ke svíci ve
likonoční, aškálu (.v ! ), rov zen jsa akolytou
držícím tro krutec, kterýo něho vezme a paškál
jedním jeho ramenem rozžehne. Akolyta odejme

Arundel, přídomek angl. panskéh50 rodu Ho diakonovi trojkrutec, donese jej na evangelijni
stranu,
jeest při rojkrutec
raven podstavec,
něhož
ostavíkde
a upevní.
rozsvícenýdozůstane
ArundellSoclety,x avnllická s olcčnost, nazvaná slavnou
omtomší,
místě
všechny
po přes
níž se
zhasnenásledu
a uložjlcíVobřady
menšícha
dle t.angl mecen
s.'tol v omáše
nedáXše
lu, vydávala
letech Howarda
1849—1895 kostelích, kde jest jenom jeden kněz osvětí ce
lebrant nový oheň, odloží fialový pluvi , oblékne
vynikající starší
dilabezmála
mallřskáasi
v reprodukci
chromo manipl, štólu & dalmatiku ba_rvybílé, a vykoná sám
litograickě;
vyšlo
200 listů, většinou
zoboru umění náboženského (Frá Angelico, Andrea celý obřad s trojkrutcem, i svěcení a rozžíhání
paškáhí. —V kostele kathedr álntm, koná-11bl
del
Maksaccio,
chío,Sarto,
Van Eyck
a..j) Rafael, Memling, Pínturic
sám—obřadá
(71.t.), nebo
je--li jim
přítomen,
setrv Bílě
mezi_sobotš
roz lháním
tro' krutce
na
Arund 11 of Wardour, angl. rod panský, jenž skup
vdobách pronásledováni zůstal věrným víře ka trůně a rovněž i kanovníci s chórovým něžstvvem
tolické; zvláště vynikli: ] IordT o,máš jenž za zůstanou ve stallech; průvodu _při rozžihánl troj
krutce účastnls
n thurlferár s kadidelnicí, do
panování královn Alžběty 1580 byl uvězněn,
propuštění vstoupil do služeb rak. arciknížete lt a niíž biskup vložilea žehnal kadidlo, akolyta nesouc
tyáše, získal sobě velikých zásluh ve válkách pět zrn kadidlových pro aškál, subdiakon s kři
SUI'Trky, byl poovýšen do stavu říšských hrabat, žem a diakon provázený věma akolyty. Při zpěvu
později od krále Jakuba 1605 do stavu peerů; „Lumen Christi“ klekne biskup na trůně (bez mitry),
— Při obřadech
.! 39.— 2. lord Tomáš, syn ředešl., bojoval i ostatni, každý na svémm
ve službách Karla I, :. 1643. geh
ho chhot, lady
konávaly
v po
slednich dobách,dokud
bývalpsepslavně
ež
ravidla
přítomen
Blanche, hájila v květnu 1643 v nepřítomnosti papežských,
svého chotě zámek Wardour v čele malé posádky
jenom
slavné
mši,
v
dobách
star
ich
lpřicházel ně
25 mu
užů po osm dní proti vojsku povstaleckěmu;
kd Petra
na celéAmelia
obřady,
patnáctý
romanus“
(0
z ,)iak
V století)tylíěí.l.Při
rozžíhání
po hrdinském
vzdala ndřich,u.1606,z.
se za čestných poldmi trojkrutce
n;ck
9.—boji.lord
trval na trůně,
syn před.,
vytlrpěl
v boji paadiplomatických
arl mentu s lKar podobně jako
lemi.;
za Kar
ll. mnoho
byl ve službách
stal se obětí udavače 'lita Oatesa a s jinými katol. výše 0 biskupu
šlechtici uvězněn v Towecm 1678; ve vězení :). diecesním ře
„Five Little Meditations ín Verse“ (Lond.1679); čeno bylo, ale

wardů (v.

mezi celým tím

pobal.l
pěti byl
letech
štěn nakrálovských:
svobodu, za
zase propuš
ve službách
po ja
re obřadem stál,
maje mítru na
hlavě a oděn
soukromého;

VOIluóctiill
r 1688 uchýlil se do života

rnudo, trojkrutec,

jest třtinováhůl, na niž

jest upevněna trojramenná vosková svíce. Ačkoliv
jmeno a. patří vlastně jen holi třtinově, přenese no
i na svící, jejíž tři ramena v základě spojena či
zkroucena jsou v jedno, odkudž českě' méno troj
krutec. _linájména,
kterácanna,
v liturgických
niháchtna
lézáme,jsou
pertica,
trian ulum,t
ri

cereus.

V liturgii římské užívá se trojkrutce

pouze jednou v roce, a to na Bílou sobotu. —

l. Obřady,

při nich

a se rozžihá, konají se

takto: Kd ž byl předž chrámem posvěcen nový
oheň, obl kne diakon manipl, štolu a dalmatiku
barvy bílé, akolyta mu podá trojkrutec a sestaví
se průvod, v němž diakon kráčí před celebrantem
do chrámu. jakmile všichni vešli do kostela, stane
průvod, diakon skloní trojkrutec, akolyta nesoucí
svíčku zapálenou od nové posvěceného ohně roz
žehne jednu svlcl trojkrutce, jejž diakon opět do výše
ozdvihne, klekne a s nim všechen klerus i ccle
rant kleknou na obě kolena, diakon zpí\á slova
„Lumen Christi“ a chór odpovídá „Deo gíatias“.

Nat ovšichnl vstanou, průvod jde až do rostřed

kostela (viz obr. 235.),kdež se rozžehá druh rameno
trojkrutce a diakon pěje po druhé hlasem vyšším
„Lumen Christi“; průvod se běře dále a kdž do
spěl k hlavnímu oltáři, rozžehá se třeti rameno
trojkrutce, diakon pěje po třetí opět vyšším hla
sem „Lun
men Christi“ , odevzdá pak rozsvícený troj
krutec akolytovi a odeběře se k pultu, připrave
nému na straně evangelijnl zpivat velikonoční prae
konlum „Exu
ultetliam angelíca tuba coelorum“ (v.! .).
Akolyta držící trojkrutec stojí mezi zpěvem prae
konia nas levici
díakona,
po jehoz pravici
.diakon
křížem
processionálnlm
Kd stojdísub
ž lakon
přijde ke slovům praekonia: „Sed iam colulmnae
hujus praeconia novimus, quam in honorem Dci

jsa
pluvlálem
erveným;takě
celebrujicí kar
dinál ve fialově
planetě 5 ml
trou na hlavě
stál u taldisto
ria, a ostatní v
chóru přítomni
stáli rovněž.

subdiakon apo
štolský
e i na obléká
obřa
trojkrutceam
o bílé dal
matiky, kterou
svlekl součas
ně s kardiná
lem diakonem
po praekoniu
,Exulteť. kdež
to dle platných
předpiísů
ři
n.mm

rozžehání troj

krutce zůstane
subdiakon ve
fialově planetě
podvinutě (pli
cata). — ll. Co

do původu,

nedá se stano
viti, kdo troj
krutcc do ob

Obr.Caeremonlale
Sab. Arnndo (7.
dílu Jos. Ca'iallaniho
episcoporum
+4).

.
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Arusien. dloec. — As

řadů Bílé soboty zavedl, ani kdy se tak stalo.
Nejstarší obřadní knihy n'm
rnskě, „Ordlnes Ro
mani zmiňuji se nej rve pouze o „arundo“,
holi třtinove'; tak „Orto Romanus l.“ (povstaí
před který
lX. stoÍelim)
aby sečtvrtek,
z ovoéh
ohně,
se tehdyspsředpisu
větil naeZelený
roz

tom. 11.Ca. XXVII. 5 VIII.; Ordines Romani vyd.
abillon, usei italici tomus ll. Paří; 1724 (ap.

Montaíant); Rítuum Eccleslastlcorum s. Saccrar. Cae
remoniarum
ornanae Ecclesiae libri tres non
ante im ressi (vydal (,'/zriMr'ap/zaru:Marcel/ur, arci
biskup orkyrsky), Venetiis 1516 (ap. Gregorii de
Gregoriis); lip/zemním lx'cazturgz

žehla
svíce, která
se (postaví
hůl et
třtinovou,
„quae candela
in harun
tne debetna poni
a man 1904 pg. 417; Hakl, Liturgika 1895, 311 imp-,glt'upka,
O círk. roce, 1007, 2
sionario
ecclesiae
portatagraesente
Arusien dloec. : někd. biskupství Aarbhus
vel
populo“
V dvanáctém
rtio Rom congregatione
nus“ (z konce
1. stol., pocházejícím od kardinála Cencía, pozděj
šíhonapapežeu
č. XlV.
že nesl
se
Bilo Honoria
sobotu lll.)
„nový
oheň“čteme,
(t. j. svíce)
na

Arval jiří S. j.,

v Uhrách1,697

vstoupil
do 'lov.a ež
1712;apřednášel „Meditati
filosofii a
theol.
v Kašavě
mavě,

holi třtinovéuiřpev11ěriý(„pergnnt
novo
ígne po
osito in „canna "a), inpecclesiam
rvé se cum
při ones piae in singulos anni zdiles5'?( ašava 1721),

pominá, že diakon zpívátroji„ Lumen hristi“ („et „Acta illustrina heroum ungariae oratiunculis ex
diaconus dicit „
h.“ tribus vicibus“). 0 trojra pressa“ (t. 1723), „Columen orbis christiani loan
nes Hunyady, vietoriis de Ottomanica potentia cla
menné svíci„Odo
óla boli
třtinové mluví
se po prv_ěve
čtrnáctém
Romanus“
pocházeícim
asi od rissimus, epico carmine celebratus“ (Trnava 1724),
„Selectae ex proíanis Scriptoribus historiae“ (2Sv.,
kardinála jakuba Caietana, po. stol
V) kde
'lrnava 1734—
), yydal Biesmanovo dilo „Do
ídicíkv nobřadech
soboty, barvy
že nejmladlši
kardinásl
endium redacta
oděn jsaBíle
daimatikou
bílé, vzal
z ruky ctrina moralis tlnbreíissimum compe
omnibus animarum curatoríbus facillíma et utilis
Frískluhujicíchhůl
třtinovou,
dlouhou
třia
icolai Hana i Patr. llie
okte, na níž upevnil trojramennou svici rozžatou slma“ (Kašava140),„
od nového ohně; trojí „Lumen Christi“ zpival „po
rosol.
Exemplla
Biblica“
(t.
1743.
rvn. Hacker
zvedaje ruce“, které vždy výše povznášel, a v nichž
trojkrutec držel,
0 mm.“ plyne, Snést/rcmogal, 595, Hurťer, Nomencl. W3 (1910),
arvat dabar v. ervat dabar.
a „L. Christi“ zpívá vždy vyšším hlasem (nejprve
„stans in porta ecclesiaé elevatis paululum mani
Arvísenet Klaudíus, kanovník a gen. \ikář
„dicit magne voce“;
' .ad ostium v Troyes, „. v Langres 1755, odepřel přísahu na
chori elevatis manibus amplius excelsius dicit“; civilní konstitucí duchovenstva, i uchylil se do
po třetí: „ad medium chorl et plus elevatls ma Švýcar,
1831; .W. několik asketických děl pro
'ch vroucí zbožnosti; z nich nejznámější
nibus tertio altius dicit“), na to hned rozsvítil pa
š_akál
pak teprve
teprve pri
_zgívala
„t“Exulte
nně olikrát
vydanýchristiana"
spis „Memoriale2vitae
mezi anímž
el papraekonium
p.ež
Obřad
s troj jecsht
dotalis",
„Sapientia
(18182 sv. sacer
„Ma
krutcem, který tedy liturgie římská_znala ode dávna, nuductio iuvenum ad sapientiam“ přel. P. zy'a'ček,
...

negylchá
všeobecně
rozšířen, missályn
tak na př. neb 1 také
ách, jak nejstarší
stela nebocarcibiskupství pražského“ sv
všdčíř'knebyl
v mnoh ch dlecesích německých, neznala ho li
turgie eirkve francouzské a obrady některých řadů
(praemonstrátů, dominikánů cisterciáků, kartusiáqů),
kter
eri dosud bo neužívají. Původ svíce na holi třti
nové
hledali
mnozítenk
v Eotřebě
praktické,
jako
se ovíjí
sloupek
svičička
na hůl ktak
rozsvě
cování svící oltárních; ab pak svíce neuhasla (vě
trem), vykládali, že splet na byla ze tří ramenek,

1900 [Du
uchovní knih XX.).

lld efonsu. v(půli/odně
OSB,
švArx
c. historik,
01te55, osetv Mikuláš)
pil 1774do
kl štera sv. -havelskčhot c("St.Gallen),t vysv. 1871 na

kněze,

789f

v Ebringenu v Brýsgavsku,

od 1796 archivářa rřeč. klášter
era, jímž zůstala i()po
jeho zrušení, od 1813 řed. seminar e. 1894k
- z. 1833;
hlavní jeho
dílo jest: (3„Geschichtendes
Kantons
lu. Stíítesl
St. Gallen“
sv.. 181,0—13)
(:Monum.
Germ. vydal prameny k dějinám klá

. svatohavelskeho.
860.
šttšga
Srvn. Huf/er, Nomencl. 1112
dosudknotů
se věts
svíce (íntortitia)
zhotovují
:ako
několika
čitšípramenů.
Jiní důvodně
za to
Arvkandský nápis, lat.-řec., nalezeny 1892v Ary
mají, že původ trojkrutce hledati jest v trojramenne kandč v Lykii, duležitý dokument z Maxíminova
ronasledování křesťanů 311 "1:12 V napise tom
svíci zgmjgnn, ode
užívané v liturgii řecké
O. N
a připomínající
— 111.Co
vý křesjíaně
prrve
incie
Lykie aPamN
lie_,abypřipovídá.
„bezbožni“
znamu
ákldásnejsv.
,ževTrojic
trojí i.svíce
v základděo
spo
byli
potlačení,
což Maximin
jená v jev nu značíetajemství jednoty božské byt
Arysdages v. Alistarkes.
nosti a trojice božskych osob (myssterium Unitatis
Arzc,de jan Diaz, kanovník mexický,
divinae essentiae et Trinitatís divinarum persona
r/a.
„De
fur/cr,
rum); slova „Lumen Christi“ připomínají, že osví Nomenc1.lV“(1910,)
studiosis ss. bibgliorum“ (Rím
m1750). Srvn.
cení byvše světlem učení Kristova poznali jsme
Arzeere daíl, Stefano („StephanusPatavinus“_),
tajemství nejsvětější Trojice. Arundo, hůl třtinová
malíř v Padově v XVl stol. , z maleb jeho vyni
uvádín
a
ponížení, pokoru Krista trpícího, kají:
„Madonna s ježíške m, sv. Antonínem a
neboť skrze utrpení a um
mučení jeho _zjevean yla
sláva jednoty 1trojice Boží, poněvadž jako hůl ublji BeanltšŠiznem“ z r. 1551 a „Zmrtvýchvstání Páně“
A.S..
abbreviatura ve starokřesfanských nápi
hady, takise utrpení
KristovomŠířemohloďábla.
zdobí-li
a. květinami,
to diti tak,Proto,
aby
třtinová hůl vždy byla znateína, a ne květinami sech se vyskytující a značící: anima sanncta.
as, assís, assarlus, běžná měděná nilnce Říma
úplně zak a. — Srvn. Mun-ale Romanum, rubrika
Bílé sobot
Cau-amoniak Eptkcoporum, lib.11. nův, řec. název uuoúgtor (_Mat. 1190. Luk. 12') vznikl
zlat. „assarius“. Vulg. přeekl. na prvém místě „as“
p..XXVl
aXXVlll; lMarani,
Le Cappelle Ponti
ficale,
Venezía1841
16ance11127i,Descri
zione delle Funzioni della ettlmana Santa nella (čes. překl. „penízek“), na druhém “překládáosulova
„áaaagíwvl ím"
ovem „dipondius“
(:d „ cisoařske
“
čes.
„dva penizky“).
As zdoby
CappellanPontificia, Romal 81;8 Maruti, 'lhesaurus váži1p13flit') gr a rovnal se asi 6 211(viz Obl. 2.36).
S.
Ri(vyd.i(aBalleoni),
B. Gavanto
1744
tom. l.,olim
pars editusi),
lV. tX.;Venetiis
Ca
As (Asylum), někdejší opatství eisterc. ve Šved
talentu, Caeremoniale Episcopor. Commentarils sku v kraji Hallland v diec. lundske, zal. 1194, zni—
illustratum, Romae 1744 (vyd. Ant. de Rubeis), čeno 1535—36.
B)—
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ažpředchůdce
Kenti
erna
Ian.
816
žSÉ). Mart.Rsv.
R.om
1. Evě
ě.tna(Asrta
S.rvnS:.[lm-t
fitr,1, No
mencl. ], (1903) 544, Stadler, Heil.-x.Le ,
.

Asafská dlec. (S. Asaph, assavensis, elviensls

dioec.), někde' ši díec. v Anglii, nazvaná tak dle
er |?Asalta(v.
S
Svr
Asaf 4), zanikla 1581. Srvn Gaim-,
Asaja, Asajáš, Vulg. Asaia, llór. 'Asáiáh, LXX_
Aaaía. 1. rádce při dvoře krále josiáše, jenž je'

Obr. 208. As Gnaea Pompeje.

Asa, llór. sos.

ldě
knize
uzákonap
nalezené
ve chrámě
(4
Král.
isozlpolu
lIelkiášem
aPra.
jinými
oslal
k seprorokyn
22l2
" os ve
3420 nazývá
„Asna“
„Asaáš“). — 2. jeden ze třinácti knížat

kteřív době krále Ezechiáše

vypudili
chananejské
úrodné
krajin Ga
1'1(1Parpastýře —
3.1evita v zdobě
Davidov,
ná

L):X má, 1. třetí král judský, čelník (kníže) rodiny Meraritúv, zúčastnil se při
řeneseni archy úmluv z domu hededomova do
erusalema (1 Par
155'1'). —
prvorozený

nastoupil na trůn.rve 20. roce krále israelského je

'—o

roboanla,
vládlNadaba,
41 rok, byala
vrstevníkem
srael.Amria
králů z čeledi Sely (Vulg. „de Siloni'I a český překl.
jerob
bo.,amal
asy,
Ely, Zambri,
Achaba, horlil s úspěchem proti modlosmžbě a pro „z [čeledí] Silonovy" ), třetího syna _ludova; jeden
kult Hospodinův, bojoval vítězně proti rráli egypt Zl. orbayvatešů Jerusal ema po návratu ze zajetí
skému a aethiopskému Zarovi, prohřešil se sp
ectvim s Benadadem Syrským proti králi israel
Asaleltunl, libr. Hacelel oni, LXX 'Em/lap ta'wm,
skemu Baasovi, a vnemoci svě nedůvěrou v Boha.
jezrahel a, Jesema a edebosa z kmene
Srvn. 3 Král. 153'1.
ar.
'"
.otec n. jeden (sest-rar.4
Asem, avorská rodina umělecká, z jejichž členů
z předků levity Barachiáše (1 Par.990).
v nikli: 1. Han šjiři,
». kol. 1649, z. 711, d
' Asana v. Asa ia 1.

činný v Bavorsku 'ako malíř a štukatěr;
Asades
(Azades,
Srvn.
S,!adlcr
Heil.- e.sv
x.1, mě.,
328. eunuch vPersii 350. ozdobil 1683—86 freskovymi malbami kl. chrám
vBenediktbeurenu,1688—94k
v T_egern
Asael lrbr. 'Asáhě'l, KLXX 'Aaaúi, ]. syn Sarvie, see;
mimo to provedl řadu oltářních obrazů. Díla
A-ova
nesou se v duchu italského barokního ma
sestry vbavido
ovy, 2Kr
2bratr
Abisaje,Abne
„velemi
rychly
běhu“
ál. Joabaa
219), proboden
llřstvi ve slohu Pozzově. —2.
mas Damian,
v zápasev válečn m u Gabaaonu (2 Král 223)— syn předešl., mlří,
1686
v
Benedik
beurenu.
z.
2.1evita v době krále osafata (2 Par. 173).
vk.l Weltenbuurgu 1739; vzdělal se v ímě u 01u
3. jeden : lcvitů, jež král zechiáš ustanovil k správ—ě seppe Ghezziho (z. 1721); jeho vzorem byli zvláště
prvotín a desát kův (2 Par 3119).
4. oteccjo Pietro da Cortona a Domenico Zam ieri. Vrátiv se
nathanůlv v době Esdrášově

Asaf, Asaph, Hoši

(Esdr.10'—'>);ve Vulg.

zŘima, pracoval s počátku spoleěn s otcem svým
lzlanušem jiřim. Vt dob ě provedl několik oltář

LXX 'Aoárp,1.1evitaz rodu ních obrazův. Pototm pracoval zpravidla s oleěně

s bratrem svým Jiljím Quiríncm) na '
Gcrsom, syn Barachiášův (] Par. 659),jeden ze tří ýnch
chrámů; tak zhotovil freskovév malb

správců
David
ustanovil
k přisluho
vání
předzpěváků,
svatost,žeež
nkem;
stával
se sborem
svym
Eo pravicí Hemanově, ienž stál uprostřed (kdežto
thanarchy
se sborem
stál po
levici). oPři
šení
úmluvysvým
z domu
Obededom
adopřená
Je

v kl. kosteel vEnsdorfu, v chráměn esv.

růz
1713)

rojlce

V7Mnichově,
1717 v klášt. rie
kostele
v vichaelfeldu,
—1v8ve chrámě
Pomocné
Amberrgu,
1720 v kl. kostele v Aldersbachu, 1721 v kl. ko

stele ve Weingartenu, 1722—23v chrámě sv. ]a

rusalema
Hemanem,
Asat (1
& Ethan
na cimbálech
měděných
Par. r)zplinvali,lírajtce
.
avlda kuba v lnlšpruku, 1723 v dómě frivslnskem, 1724 až
ustanoven byl 4. vrchním náčelníkem „k chválení sv.
1726v
1726 vfreskově
chrámě
Ducha chrámě
v Mnich vinnsíedelnu,
1728 provedl
Hospoodina“ (! Paa.r 167'37), A. uvádí se pa na

v opatském
klášteravitězná“);
břevnovského
amalby
v kostele
na Bílérefektári
Hoře („Církev
zhotovil malbu stropu v zameckě kapli v Malnn
heimu, 1729 výzdobu chrámu sv. Anny v Mnichově,
1v732—33 chrámě sv. Emmerama v Řeezně vko
stele voršilek v Straubln ; v klášterním kostele
Weltenburgu, 1733— vkostele sv. jana Nep.
_cílío“); jeho jménem (WQÉP) nadepsáno jest dva vveMnichově
(výjevy ze života světcova) aj. U A--a
nácte žalmů: 49. a72. —82., což může však zname
fan
asíe sea neobyčejný
routinovanátalenthkokínposiční,
tec
Kolorltbohatá
jest brzo
nati též, že zpěvy ty_složeny byly od potomků jeví
A--ových, anebo že prik zány byly sboru Asafovu. skvělý, brzo v umírněný temnosvit stlumený; téměř
Pří posvěcení chrámu alomounova Asaf, Heman 1 pravidla působí obrazy velice případný dekora
a Ethanhrajíce
se sbory
svými stálil kávýchodní
od a
tivní
účin a ojí se harmonicky
s okolní
plastikou
architekturou.—
jil iQuírln,
sochařaštu
oltáře,
na cimbály,
harfystraně
(2. Par
katěr, ml. bratr před., n. 16 2vTegernsee, z. vMann
SW.)lv dobách pozdějších prgaommajíse „synové heimu 1750, pracoval hlavně společnně s bratrem
Asal'mi“
jakožto
P.ar Výkl.
35'“, Kosmou Damianem. Vzdělal se v Římě hlavně pod
lEsd
Neh. z7pěváci
' chr v.n Sedláček,
vlivem Berniniho; z jeho prací vyniká zvláště štu
vžalmůr',
době krále
Ezechiáše (4 Král.
XXX—XX1.—2.aotecksanclěře
joahaóšjoahe)
ková výzdoba dómu frísmskěho chrámu einsie
3. strážce lesa královského, jemuž sArtaxerxes li delnského, chrámu sv. Anny v Mnichově, kl. chrámu
ve Weltcnburgu, kostela sv. Jana Nep. v Mnichově.
stem nařidil,baby) poskytl Nehemiášovi dříví sta
vebního
(Neh
—
4.
(Asíphus.
Asa)
sv.,
opat
bratři jsou
umělci
doby barokní
kl. Llanw-EI
wy v
\Vaesl v Britannii, biskup Oba
roo.kově
S.rvnvynika'icími
dr. ulm, Allg.
Kunstgesch.,
Ma
elwský, l“glasgow/ský.:
(kol. 590),“.r). život svého učitele lerel 11, 1073—74
prvem místě, před Hemanem a Ethanem (ldithu
nem)r 1293“3
25').vidoucí“
Vddle Davidapřipomíná
se
„Asaf
(t. |.p
ok) jakožto
původce některých pisni („Ezechiáš opřikázal, aby
chválili Hospodina rečmi Davida a Asafa vidou

.—
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Asan, lzór 'Ášán (: kouř), LXX 'Aoa'v, město
v území kmene Simeon, dlel Par. 6“ město knčž kožto druhý syn Benjamlnův. Dle __Hummelauera
Saharaimem
(lP r.8.8)
rajaseno,
sochař italskýav
druhép
ske; totéž město míněno est v ] Král.
, na jests.4. totožný
vá se „Kór [=p ec 'Áš n 1„pec kouřící“]; má XVll.cstoleti, jest tvůrcem krásných omamentaocí
však býti „Bór [:p studnice, ctstemal 'Ašán“, ,Í-F oltářních ve chrámech faenzsk'c
četla i Vulg., _přeloživši „lacus Asan“ (čes. překl.:

anal Phrygiae n. C1us,né

vpro

víncsiicBithjggg, l., Owens,Series 443 uvádí kbiskupy
Ascaníus, hískup tarragonský v V. stol.,- v Sa
nita, jeden z předků Saaloa, ob vatele erusalema lazarlově Martyrologlu špan. uvádí se jako světec;
byl _prý gotským králem Leovig-ildem zapuzen a
po zajetí
Par. 97);
totéž po
jrn zajetí
no vyskyšáhse
v'čtu
Ben(]aminítů
v době
v119: ve zemrel na ostrově Sardinii. Srvn. Stadler, Heil.
„jezero Asan"
sna
Aseile
u'Anabu
mezi );Bersabé
anynějš_l_o
Heb _rumovíště
e.m

Asan

lzór. Has-semi“ áh, LXXn 'Aawou Benjami

as-sinú' h, ! XX 'Aaavá; Vul .má: „Senua“.

Lex. I, 328.

Ascaranus sv., uctívaný v Aethlopíi 16. března.
mel, čv 211014157.,čr ' anon/tší, Vulg. „in
Asaramel“ 1 Mach. l4t7; jméno záhadné, jež vy Srvn..$'!adler,He1l-Le
„Asafa

kládá se 1. buď jako jméno

místní,

dle někte

rýcl_1_porrušením vznniklé z legovaabjy,

dle jiných,

kteří předpokládají čtení „baehacar Miló'" (: ve
dvoře Miló),
tu mínčna
salema,
zvanáje ,“,oMell
v2 součást
Kr_ál. __opevněníjem
3rK ál. 915W,
2 Par. 325),jlnl čtou „bachacarf am 'él" (: ve dvoře
lidu Božího“) anebo „b_ašaar am 'él“ :ve bráně
lidu
Božího“;
2.
buď
ja
a
ko
čestný_žnázev
Machabejske'ho:sar am 'él:
elidu Šimona
Božího
(_al-Mozno; „ěv“ zbytek

důvodníhorl (13787,hbr. sagan

_ náčelnik,amar1yog)
Asarbus, přivrženec Príscíllianův; společně 5 Ti
berianem a j. sepsal apologií, ab se očistil z po
dezření haerese; spis ten se ne ochoval; Priscil
lian sám dovolává se ho na počátku svého „Liber
apolog.“, nazývaje jej: „libellus tratrum nostrorum
Tibenani, Asarbi etcceterorum, cum quíbus nobis
una fldes et unus est sensus“. Srvn Burden/wwzr,
Patrol.2
Asa
sarela, lzbr. 'Ašare'éláh, LXX 'anrji., čtvrtý
syn Asafa, vrchního náčelníka zpčváků, předsta
vený sedmé třídy zpěváků Davidoových (! Par

252él';
re' l ).. v 1 Far. 25“ nazývá se lsreela, Itbr. ješa

Asarhaddon ('( ":|-195

Ascargorta d'
0. S. F, :p. ,Lectiones de
teologia mistica“
1712),
novi
concionatoris“
(tl (_Granada
,a,Manu
ale „Instructío
confessariorum
Srvn.
Har/cr,subtilis
Nomencl.
IV" (53.10
ad
mentem
7doctoris“
v d.1308.
Madrid 1.724)
Ascarlcus biskup asturský v Vlll. století, při
vrženec Elípandův, dopisoval si s Tusaredem o té
Iech těch, _kteři
s Kristem
z mrtvých '1903),
vstali (677.
M1gue
XÍCX,
240)
Srvn. Alig1le,l3
,

mnichrozh
kláštera
v Ascelln
Poitiersu,l .10_SB__.,
m
1050
vor s becského,
Berangeremu.
o eucharistll, a 1když mu později Beranger o téže

včcí psal, odpověděl muA. listem, vněmž obra é
h_ájískutečnou přítomnost ]ežiše Krista v eucha
ristií (Labbz, Coll. con .,lX 1057—59,Migne,P. L.

—68.

r dem z Lomba ruska,

vstou i|, poslán
do řádur.dom.
Paříži r. 1221
_:
1245nepochybně
od papeže vInnocence
lV.

k mongolskému chanovi do Persie, odkudž, přestáv

mnohá nebezpečenstvl, vrátlls
Ascenllaa.sv, O. Cis příbuzn
ná sv. Bernardaa,
převorka
Boulancourtu
(díec. 'lroyes),
:.jeptiška
18. kv.a 1195.
Ada \;SJ.
Augus
V,
Ascendente

Domino, bulla

ehoře Xlll. 7, 24.

LXX 'Aaogóáv),8$$j
r.: května 1584, stvrzující konstituci Tovaryšstva je

„Assur—ach-iddin': „[bůh Assur bratra daroval“,

aseendentlzpředkové
__pokrevněspříznění
poooklení vzestu ném. či0kolení
přímé (linea
recta) jest nepřetržitá řada ploditelů a _zplozenců,
ve které tito rodem od oněch pocházejí a všichni
přímo neb nepřímo od společného kmene. Pokko
lení to je buď vzestupné (linea recta ascendens,
superior), aneb sestupné (1.r. descendens, lnferlor),
dle toho, zda pozorujeme tuto řadu zpříznených
od zplozenců směrem vzhůru k ploditelům & spo
lečnému kmeni aneb naopak, a odtud jméno a-ů
a descendentů. Přihlížime- li jen k zplozený rn, jsou
Thirhakovi
('l_l_1_a_ra_kovi,
z.__však na třetím tažení
všichni plodítelé ascendenty (předkové), vzhledem
svem
a, kploditelům, jsou všichni zplozenci descendenty
Bible proti_n
a nejnovn.1
uobjev
66813" n.__Vz]gauroux-Podlalm
Takdescendenty
jsou synové svých
a dcery,
vnucí aa vnučky,
Chacaremávétt.,
L'XÁ(Gen.
Zag/13230,
pravnucl atd.
předků,
otcové
'.4 Asarmoth,
apww, jedenllbf..
z potomků
jektanových
102 (potomci).
1 ar. 120).jektanovci obývali poloostrov arabský.
(matky), dédove,
pradédovéz
svých
Potomci A--ovi bydlilí v jižní Arábií, a dle nich potomků.
Rakouský
o. o. atd. ascendenty
. už1_váob
syn
nástupce 681—
Senacheriba___(_;tsKrál__
král aassyrský
r. ? 193315.
(tu ve 3734),
Vulg.
jest „Asor lladdan“) usadDil
ekolonisty z východních
provlncil v Samařs
po svém nastou
eni na trůn dal znovuzříditi v bývalé nádheře
město Babylon, je_ž otec jeho byl zničil. V jednom
nápisemmezi
poplatnými
jemui' -í
k_ráliuvádídse
takévkrál
judský Manasses
(Mi--na-s
šarja- u-d.i)
A. bojoval proti aethlo skému a egyptskému vládci

území tozmiňují
sluje Hadramal_l_t;Strabo,
Ptolemaeus
a
Plinius
se o nichop od jménem
Xatoauw

nimz,
Xaraauy'nu,
Atramitae
(něktůeřibadatelé však
Chatramotity
rozlišují
od Atram

Asasonthamar v. ngaddi.

A,sbach benedikt. opatství v diec. passovské,
zal. 1127 biskupem bambergským Ottou, zrušeno
1803,v<_íř_ívč_j_ší_kšgš_terní,
nyni
bvyl

farní chrám vystavěn

dobně, jako právo rímské, jzwrooznačení 14-či slova

rodiče“, pro descendenty pak slova „deti“ (srvn.
big 38. 10). Mají-li sourozenci společné, bezpro
střední ascendenty, t. ] téhož otce a matku. slovou
plnorodíse(germani),
mají-lia jen jednoho společonéh,
zovou
polorodými,
společného
otce—
_ consanguinei upakrevenci), majl-li toliko
společnou matku—
_ uterini (ve starém českém právu

Asbai, Itór. 'Ezba', LXX 24405411,tak nazývá se jednobřišní). V _právu římském bylo manželství
mezi
descendent;
..D
syn Asbaj“ ), de
ritu
nupt.12.),__aascendenty
v právuzakázáno
círk.je o(l.
okreven
v l Par. 11“ otec aarajův __(_„I\laar___jč
čte se „Faraj
aleArbi“
na par_allelnim
ství přímého
pokolení veřeanoprávní, vylugujicípře
kážkou
in infinítun
zdá se,místě
že 2K
místro
„ben-'Ezbaj“
čísti
dlužno „háI'Arbl“_.
— z města Ara

Aseenez 7-13WB' LXX'Aa'zaváfg, první ze synů
Assb_el, kbr. 'Ašbél,L X'Aapfjl., třetí syn Ben
jaminův (Gen. 46'"), od něhož pocházel rod Asbel
Gomera, syna jafetova (Gen.10“', l Par. 13). Vjer.
ských (Num. 2635). V 1 Far. 8 uvádí se A. ja 51'" uvádějí se královéA . spolu s králi A. a Menni,

Ascensío Domini — aseitas
z čehož vysvítá, že ..4 na tomto místě značí národ
a krajinu poblíž Armenic, anebo Armcníí východní
samu. Talmud jerusalemský a babylonský i tar
gum vykláda'i 11. ve smyslu „Asiet'; středověcí
Zidé mínilí, e názvem tím označení jsou Germáné
(mínění to přijal Knobel a spatřuje v A. název
„Skandinavie“); nepochybně juso to Askaniové
(v nápisech klínových „Ašgúza", „Iškúza“), obý
vavší Myríl, Blthyníí a Frygll.

Ascenslo Domini víz Nanebevstoupení
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Ascolíus v. Ascholíus.
Ascylusv.sv.
Asdod
AzvóAcisclus.
Asebaím, Íl/II'O.haccebáím-— gazely; ve Vulg.
1eEsdr. 207mylně jako jméno místní; v. Phoc he

eAsedoth,n1'|W\ŽŠ(pl. od :|ng

:svah n.

úpatí hory
n. ohoři, kde p_ramen_yvytékají).
]. A.
Fasga
Vulg.33)s.123,1310:t1horý
Fasga(cir.
Vulg. Deut. 37 449: „ad radíces montís Phasga“,

čes. překl.: „po
ohd orou Fasga“). Béře-li se LXX
Anscensío lsaíae
Ascenslus
v. Ba v._čl. apokryfy str. 514.
jako jméno vlastní, značí místo 'Ajun Můsá_— pra-_
Ascerus, opa_t_kl.dnauostrově Croylandu v Anglií,
Mo žíšovy,
jež Músá
z horytekou
Džebel
Nebo vy_t__ekají
usmrcen 870 při vpádu Dán"uv. Miglia uvádí jej lrnen
:: ú olím
ádí 'Ajún
do Mrtvého
os. 1 0, 12s neznačí město, jak Eusebiuso rse
mezi svatýmí; Bol./audiu! jej pominuli, podotýk_a__
jíce však, že někteří dávají mu název „ctihodný“. domnívá, nýbrž jak z kontextu vysvítá, údolí by
asces e v. as
střinami svlažovaná, pravděpodobně příkře_spada
jící svahy pohoří judského kMMrtvému moří.
ascetcrium v. asketeríum

ascetika v. asketi
aseitas (a se) jest abstraktní výraz z konkret
Ascíslus sv. v. Acísa
ního: ens a se, bytost sama od sebe, durchsích
selendes Wesen, avrouaía (aůróg st'vat). Kontrěrm
Asclas za(Ascl
aš, s .
ník v zaAntinoe
v_Egyptě
cís.iokleciánau(dled.11igne
Maxí protiklad k ens & se jest ens ab alio, jehož ana
log. abstractum by bylo „abalietas“. Aseítas ne
mína 11.311),
hrozných
mukách
Mart.
Rom. 23.poledna
a, v cirkvi
řeckéutopen
21. v_Nilu; znamená dle etymologie bezprostředně bytost
Asclepas_(Ask1epas) sv., bis
lskup v Gase,a od božskou samu, nýbrž modus neb status této by
půrce arianismu, pročež sesazen 330 arianskou sy tosti. ato: 1. negativně, označujícfundamen
nod0u, konanou v Antiochii. ale synod0u římskou,
rozdíl a jich
bytostí
božské—
odsveškcrých
konanou za papeže julia 1. 341, restituován; na tální
kosmických
souboru
B_ůhbytostí
není
synodě ve Fílipopoll 343 opět sesazen, synod0u ens ab allo jako emplrlcké 16se čoaa už non-ego
(kosmos), nýbrž jest ens a se. 2. osítivní mo
sardickou
343
však
uznán
za
pravověrněho.
sclepí jan Ma
., ». vMaceratě 1706, ment ojmu ens a se pozznvááme pouhou e'ho
vstoupil do Tov. Jež. 1721, působil jako professor
medíus
este nsabezse,nového
ergo terminus
nm suum
essetakto:
(S.Thom.
vSíeně, v letech 1760 73
3rp řnedášel mathematíku analysí
v kollejí římské;s
ímě1;776
. řadu drob p. 1. g. 18.a 3. ad 2),5absoluta ídentitas essentiae
ných pojednání mathematických a astronomických et existentiac—_ cssc subsistens, aí-zoum'a, & u'w,
(o
o tlakoměru,
při kometách,
měření průměru
oběžni cao užívání míkrometru

Asclepíades ;Asklepíacdes),

Fill-.h

qui est (nikoliv m ó'v, nýbrž 10 (71
tm; ďv

]. sv. mč. ve osobné 6 d)? neb praegn. &snu TDR,

Smyrně
za pronlleil.Lex
sledování, Deci_ova_;pam.
Srvn.
Sina/lu,
..mč1. února
spolu

se sv. Cajem Palatínským; pam.
r. — 3. sv.
mě. v Egypt;ě pam v církvi vých. 30. čn.a — 4.
Si.., biskup antiochíiský 211—218. Mart. Rom. 18.
října: ,Antiochiae sancti Asclepiadís Epíscopi, qui
unus íuít ex praeclaro martvrrurn numero, quui su
Macrino glorioso passi sunt“; dle některých však
ncpodstoupíl srce smrti mučednické, ale vytrpět
mnoho pro víru jako vyznavač. V některých marty
rologiích připomíná se jeho památka 6. čna. Srvn.

Stadler, Heil.-Le .1, 329

5__hsclepídíagjuš,
y
r sv.

Ex. 3, 14).

Term.
techn_.Aristot.-schol.
zní „Actus
purus“.
sr.t 1.)
rnto posítivním momen
ntem jest
ens (Viz
a se

výrazem podstat
božské, substancíelní (nejen
modální)pojem (Substanzbegrítí),n omcn—
_ numen.

Próto se od XVll. stoL ustálila sententía commu

níor: aseitas(—ipsumesse) es es sentí a meta
physica rozlí
Dei g_i/izčl.
Bůh).a jako
takovádle
1. diffe
prae
gnantně
uje Boha
svět nejen
rentia specifica
(rozdíl druhový), nýbrž toto
genere (rozdil rodový) Neboť tím, že jest Bůh

us a se :ipsum esse :esse irreceptums. plení
tudo entis, kdežto svět jest ab alio (a Deo)=

mě., spolu s Cajem Palatin habet (mundus)aliquod esse=esse partici
sv. mu
atum (partem capit mů esse)— nemá Bůh a svět
ani genus rod) jednoznačně (univoce) společný
v Drínopoll
spolu se sv.
Maximem
za
císaře Maxímiana;
Mart.
Rom. 15.a Theodorem, s bytostmi osmickými, je lk ž zó esse svaět
Asclepíodotus, sv. mč. církve vých.r,lumučen spojeno s „non esse“ č. actus cum potentia, kdežto
v době Traajanove, pam 3. čce
zó esse
božské jest
actus theol.
purus, v_ylučujícjakou
Asclepíus (Askleplos), 1. ebisku africký kol koli
potencialitu.
(Summa
. .
.
>
180; :p. několik
nám se nedochovav
spisů proti
<.:
in 3.____mm
2. Aseítas
1jsouc
logicky
Arianům
a Donatistům.
— 2. sv.,zích
zkleladat
kl. prv
m,3k němuž
nás vede
aposteriori
stická arghmeneíace ex facto existentiae entium ab
sv. Vavřincea
pam.
2. led v Bourges (Bíturicum) v VIII. stol.,
al,lo tvori
v ojmupodklad
„ipsum aesse“
Ascoli 1nPiceno (Asculan., Esculan., Ae slední
ontologický
kořen,zároveň
z něhožžpo
10
o
sculan. ín Píceno), biskupství ve střední l_talii,
žicky_abstrahuj1cím
rozumem „plnosti
rozli
unjeto a z něho odvozujeme
veškelbytí“ attri
bezprostředně
podřítzoeněSvaté
zi-ízoenéve
V. o._; 120.210k
167t ar, sto'
305ici,
kostelů,
kaplí
bu_tyttendí
(vlastnosti)
: a) rozlíšující
označující modus
exís
bytostíbožské
božskéa
pod
aoratoří,
kněží svěltských,
6b_ratr
n statně Stvořitele a tvorstvo jakožto: ens impro
laíků,
126206
řeholnic.
118 bratrs 15;řeholních,
.
ano
ductuma— roductum, independens(absolutum)—
(Ascul an.beneventské.
et Cer iniolen.),
vbisktupstvív
círk. dependens relatlvum), necessa rium — contingens.
_províncil
zr iz. v Xl.s
1818 Spo
jeno s bisk. cerígnolským; 70.115skatol., 11 iar,
62 kostelů, ka lí
oratoří, 98 kněží světských, _Veškeré tyto pojmy jsou synonyma k__dpojmuaseitas.

Asclepíodorus (Asklepíodotes),

8 řeholních, 4

trstev.

ratřai-laíkové, 46 řeholnic, 18 bra

m__productum_
— nonesse
ab (samobytí,
alio;i
ceng
n,s
jelío
ž a se“ _suum
elbstseíu)
a proto necessarium, jelikož bytost, jížto bytnost

Asel — asemítismus
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a jsoucnoste (essentia
et _exístentía)jsou
absolutně
totožny,
že neexistovati
(non otest
non

lla sv., panna v Římě, z. na poč. V. stol. (asi

s;ejejiz zbo
ožný život, věnovaný modlitbě, ka
esse);
b) veškeré
ostzatnivlastnosti
božské,
které jícím
skutkůma
sv. jeronym
(ep. 24,
Mignc a.Pdobročinnosti,
L. XX ,4.27) chválí
Mart. Rom.
6.p
se
vztahují
a) k po
atelnosti
Boha jakožto
neviditelného (invisibiiitas), nepochopirelného (in

Asem jos. 199; Esem jlos. 1529,lrór B_By, městso

comprehensibilitask)
a tudíž nevyslovitemého
(innef na jihu území kmene judova, poblíž hranic edom
tabiiitas),[I)kd
ok onalostem
božskymdlebytí

(attributa qu_iescentia: wv esse)a
:lle žití (a.
actuuosa—
__ zoů agere s. vivere) Viz čl. Bůh (vlast
nosti).jevííse v pojmu aseítas formální stránka sta
tická a(můesse)z
kosmologickéhoiideologi
ckého
ex radibusdůkazů
perfectíonum
plyno
yan 
mická z ůkazů kinesiologického, teleolloaického,
vůbec 2 kausality. Logické odvození e'ker ch
vlastnosti
ze zigákladnihopojmu
vize čl.sess.
ůh
a.S
Bernhar
de connstd ]. 5.aseitas
c. 6; Vatic.
lil. dctide.c ca.p l. ——3.
Hlubší vyklad pojmu aseitas
menovitě v zá' mu apoiogetickém proti kriticismu
antovy tlloso ie o principu kausality a jeho vý
znamu pro důkazy existence božské — obnovil

ne
skýclá,mjšozdéji přidělené kmeni Simeonovu; poloha
asemitismus (bezsemitismus_——
ochrana před se
mltismem) značí svépomocnou ochrannou akci kře
sťanského lidu předškodlivým vlivem semitským
(židovským) ve společnosti lidské.
liší se od

antisemitismu tím,že

jest trvalým společenským

stavem, v lučujictm židy z účasti na záležitostech
lidu křes anskeho, kdežto antisemitismus jest ob
časné hnutí, namnoze bouřivé', nezákonné a ne
prom šlené, kteeré brooji na edné straně proti ho

sgod
apoušti
politické
nadvlácěe. židů,hnutí
na druhé
straně
v
ak řskě
ji přip
a umožňu
antisemit

starou otázku: Možno-lí nazvatí Boha příčinou ského dlužno naprosto odsuzovati jeho národnostní
sama sebe? Odpověď jedině správná zní: Bůh aneb náboženské pohnutky, a pouze důsledny ho—
není a býti nemůže přičionu učíinnou (causa spodářský antisemitismus jest servatis servandis
etticíens sui) sama sebe; nanejvýše možno říci: prípustný. A. jest prost všech nábožensk' ch a ná
Bůh jest příčinou formální (ratio formalis) čili
dostatečný důvod (ratio sufficiens) sama sebe. Pří
čina _záporu kausality účinné jest, že jen esse

rodnostních
výstřelků
a jest protože
všestranněj
ím nkežli
antisemitismus
hospodářský,
nabádák
ře
stanský lid k sebeobraně před ničivým vlivem ží

klé (was geworden ist) z non esse (qiuod dovstva jak na poli hospodářském tak i na poli
náboženském,,pnolitickém
a sociálním,snahou
chránic
kře
fiztzientsteht)
dostatečný
mo sťanskouspolen
sebe, nikoli všavyžadu'(
byt e(esse)
které důvodm
bez počátku
ost před pochybenou
oassi
bytuje (anfa slos besteht)
Neboť m non esse milaci židů (filosemitismus). í os emitismus,

jako takové "ř nihil) nemůže dáti esse: ex nihilo
fit nihil Pouhá možnost b tí upossibilitas toí- esse)
není taktéž dostatečným úvodem vznliku nového
b tí, ergo vyžauduje se bytost jiná, která svou
č nnostt jest ratio sulficlens onoho vzniku nového

horujlci za splynutí židů s ostatními národy a vy
tvářející v každé zemi tak zv. vlastenecké židy
(české, německé, poolské atd.), prohlašuje to za
zisk, kdyžv národě zbohatlí židé přiznávají se též
za příslušníky národa pohostinství jim posk tuji
cího a když část vyzlskaného jmční vráti ve ormě
esse, toí elst apříčina účinná. Nuže Bůh, jakožto vlastenecké almužny na některý národní podnik.
prvo
(en
ns a se,
ipsum
\iz 2:)v
vy Assímilaci židů brání se jednak „Sionisté“, mocná
učujejakýkoli přechod
: non
esseesse
k esse;
násle
dovně Obsahuje koniradikci m termino rčení: „ůBh strana židovská, jednak ji odsuzují shledané zku
jest příčina účinná sama sebe.“ — Příčinou tor
šenosti,tam,
kterékdedokazují,
že se
assimilaee
mální sama sebe lze B_ohanazvati per analo jenom
v kraji žijí
žié éodařila
rozptýlené.
Kde
giam v tom smyslu, že božská bytost má vnitřní však obyvatelstvo židovské vzroste ve větším
uplný důvod své existence ve svém vlastnim im počtu, probouzí se v něm ihned plemenná soll
manentním činu myšlení a chtění. Ale iv tom smyslu dárnost a cit společné síly, za nimiž následuje
jest vyraz Deus est „ratio (causa) formalis tradicionelni pohrdání goimy (křesťany) Ve Francii
sui“ jen
iam, nikoliv univoce (jedno
židégiž
století
rovnoprávnosti
ostatními
ob any,poučícelé
se na
veřejných
školách,
značně) přípustný? išiť se od pravé causa for spožívají
malis na pr. duše v člověku tím, že forma bož ale proto přece výlučný charakter židovský si za
ského života (actus purus immanens) není ani in chovali. Zkušenost uči, že se židé nikdy svému
ormans (sc. corpus aliquod) ani informabilis (per prostředí neassímíluji (nepřizpůsohí), nýbrž že se
deas accidentales).
Buh Šest si samoon.důvodem
spíše společnost
přizpůsobí
zpravidla jen
tomu, jim.
že Snahžaassimilační
se židé odříkají
(Selbstgrund,
nikoliv „Selbstegriindung“
„Selbst vede
' =i,tnikoliv „Selbst pouze svého náboženství, stávajíce se většinou
úplnými materialisty
a atheisty,
národní
venvirklichung“ neb „absoluites Werde n"). — Sta povahytrvá
nezměněn.
Nelzeťkdežto
přehlížeti,
že rys
žid
této otáz
zky v ne očplato smu vpatristsice
jest typický výtvor určitého plemene, tormovaný

a scholastice

lí

důkladně (Č./u-Píše/15%

určitých
kterérysvtiskly
tak hlu
Theol.
(téžE
-uplat
H 6 podkovlivem
Stim Zeittragen,
v. M. Laa cFreiburŘá
a19004
zásadách
zder.-g
v povahu
jeho dějin,
příznačné
že jich
ne
něn' ch spekulativní )tilosofie i positivní theologie může žádná assimilace vyhladiti. dd přírody jest
žid obdařen velikou energií, vytrvalosti, a spíše
o ívá odpověď,
dal Kieutgen(Erist.
S. ]. u.Theologie
dPVo
[.
748 již
if. Grint/zemni
Heracl.,) smělostí nežli odvahou tam, kdes ejednáo doo
a Chr. zPesch Stin/law" (Kathol. ogm. [. 237 nn. sažení vytčeného cíle. Pro tuto svoue energii hodil
a Natur u. Otíe
S. 456), když otázku starou seenárod israelský k přechoíání a há' C'l pokladů
o Bohu „příčiněsama sebe" obnovill.— O hru zjevení božského. Ale tento základ je tě více Bůh
utvrdíl, ježto c_přelnáboženstvíz 'evené o nejmoc
bém omylu_ vývoje božské existence z essence nější z citů přirozených, o nározdlnost (nacionalis
v
pantheísmu
si.
us). Lid israelský byl lidem Hospodinovým a ze
Thom.
Summa th. viz]to
p.
-ai3.a .eigi. Contra Gent. mu
vsech národů vyvoleným, kteréž tovvědomíproniklo
l.
21—24;
Arist
Prior
Acpalyt.
cap.
1.
Bonaven
tura dist. 23. a.- I. q. 5.
ar.g 2.; Card. Franzelin, tak celý národ, že ani pronásledování pohanů ne
de Deo t.h 22 so.; Peatav., de Deo ]. lll. c. 6.,
dovedlo
hluboce šyvinuté
národnísepospo
seslabiti.
odlivýmvědomí
však ukázal
tento
Kleutgen Pliilos. d. Vorz. Bd. [. Abh. 5, Bd. li. litosti
obrněný nacionalismus při přlc
chodu Messiášově,
Abh.9 P.ohle, Lehrb. d. Dogm. |. S. 86.
kdy zavrhl israel Krista jenom proto, že se mě
Ase1,/:br.
'Acél,
LXX
'Eorjl,
Íyn
Elasův
zd
po
kolení Cisova, Benjaminovee (i ar. 837'
“, 9'3' “.) vzdáti svého privilegovaného náboženství a spo

asemílísntus
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ití se s jinými národy v jednu náboženskou spo
iečnost církevní. již za časů Kristových lze pozo
roovati v židovstvu největší pohrdání k jiným r_tá
rodům a náklonnost k úsudku, že 7.íduvůči goirnůtn
jest všecko dovoleno. Pochhybenné toto stanovisko
nacionalismu židovského sesilil později ještě tal

čerpali ze spisů rabínů druhého století. t. i. z tal
udu. Ukazuje na to, jaký podíl měli na veliké
revoluuci a jakou úlohu hrají dodnes ve všech
tajných spolcích a sektách, po Francii a Německku

Talrnu hlásá zakrnělou morálku s povinnostmi
jenom k lidu židovskému avvšttěpuje židům nená
vist a pohrdání ke goirnůnr, vzbuzuje touhu po
povýšeněm stanovisku mezi ostatními národy. Tal
mudístická morálka jest nižšího řádu než sama
morálka přirozzená a tím více nežli křesťanská.
Tato pochybená morálka vytváří škodlivé ovzduší,

božensítv za věc soukromou. Intelligentní židě
ujali se ihned liberálního učení se vším zápalem a
pracovali na jeho rozšíření. V revolucích r. 1848
vidime je všude, v tiskárnách 1na bar-rikádách, bo
jovati pod praporem liberálním a přiěiňovatí se
všemožně o to,aby liberalismus ten zaujal oproti
církvi již v zásadě stanovisko protíkřesťanskě a
ůlohu pronásledovatele. Modeerm pak hnuti soci

roztroušených, o čemž více se dovčětím ůžeme

i od jiných
podobných
jakýmiDescham
napuříklasd
Barruel,
Gougenot,historiků,
de Monsseaux,
mud, jennž byl pnsá rabiny v ll. století, v době nej-_ jsou:
Clodio jannet. — Z revoluce zrodil se liberaliss
většího ponížení
také veliké
_rozgpěenosti
proti mus, který _všude, kde mohl, rozvinul boj proti
samému
Bohu, žeanehájil
židu před
lmany, v dob
nenávisti proti křesťanství a proti celému světu. cirkvi, upíraje ji dosavadní práva a prohlašue
uej ná

ve kterém
pohgbuji
se dosud
dědIěně
vý
chovy
židovsk
generace.
Tento
ethickýtradice
typ žida
jehož vedou
protíkřeksťanské
stanovisko
do
připouští ovšem také odcchkyly, a často shledá alistické,
statek známo,
tak
é. —
Převaha je
židov
váme žida, v němž buď hlas rozumu rebo
stva v průmyslu a obchodu vykládá se často
sťanské
vzl:udí
mravní
staví,ejenž
jest hodena ruji.
vzornou
solidaritou,toLak židě
své souvěrce
Nepopirame
leč přes
to přese podpo
všecko
vši úcty;názory
ale zjev
takový
býváp
ece oedinělý
vynesezpravidla obrácenému žídu pronasledování třeba nahlédnouti do věcí blíže, abychom poznali,
se strany bývalých souvěrcův. — Dlužn -i zavrho že solidárnost ta nezáleží jen v bratrské podpoře
žida jednoho žídem druhým, aleive zvláštní or a
vati
\ýstřelky
nežspravedlivého
antlsemoltnsmu
le nisaci. Tato organisace zove se kahal, o kter m
moennéh
a reáboežn
ne'skho, a nemůžemeli se sta
noviska sociálního í národnostního doporučovati obšimč pojednal Braímann v knize „Židé a ka
íílosemitísmus a assimilaci židů, neni tím nikterak haly“, vydané v roce 1870, dokládaje vše četnými
řečeno, že by nebjla oprávněna ochranu své důkazy. Kahal jest jakousi malou republikou, která
pomoc asemitismu, jeenž chcen
poli národním, jest uspořádána a upravena dle p_ředpísův, obsa
společenském, hos odářském a naboženskem pro žených v talmudu, na zřeteli má nejen péči o chudé,
nýbrž všecky záležitosti židovské a živnostenské
váděti důsledně z sadu „vS
vůj k svému“. Duch
liberálním odkojení íilosemité i tuto snahu čistmě zvl.áště Pravomoci kahalu ne' sou položeny žádné
obrannou prohlašují za ůtísky židů, protože v hl meze. Ienově jsou povinni ýti kahalu ve všem
a
všude posslušnými, jinak by propadli trestům,
storii se mnoho mluví o pronásledování židů kře
stanya, le při tzom apomm
mčř docela, že
které talmud
vyměřuje.
Takovou
jsou tak
na
vlastně2židé jsou dodnes pronásledovníky křesťanů. příklad
peněžité
tresty potom
doČpokutou
sná klatba,
ana niddr která záležív tom, že vinnik jest
Již ve Skutcích apoštolských dočítáme se, jak
opouzeli vládu římskou proti prvnim hlasatelům boykottován celou obci židovskou, a to tak, že se
Křesťanství, kteří byli pokrevencí jejich; též v do mu od nikoho ze souvěrců nedostane pomoci, že
bách pronásledováni prvnich křesťanů vidíme židy, nikdo od něhoa nl zbla nekoupí ani mu nic ne
kterak hrají úlohu popuzovatelův a udavačů proti
o,dá ba ani
sklenice
vody ne ossti ne
tne.ho V
tom
případě,že
by ještě
tu neposlech,
klatba
vyznavačům Kristovvýrn_. A i pozdě" |, když někteří pro
ežidů domohli se vlivu v ruznyc zemicih a kni velikáa neodvolatelna, zvanát. erelm, po jejím
nesení obrací se proti vinníku ne 'íž obec židov
žectvích asijských, nezapomněli téže národní ne
návrsti. Historie nčl nás, kterak na př. Dunaan. sá, ale všickni židé bez rozdílu. imo kahal exi
který vládl ve Šťastně Arabii, všemožně kroky stuje též tak zvaný Bet-din (dům soudu). jest to
činil, aby všechna knížata saracenská í krále per rovněž tribunál sestavený dle pravidel talmudu,
ského podnítil k pronásledováni křesťanův, až ko který všecky sporymmezi židy anebo mezi jedno
tlivci a kahalem rozsuzuje. __Sporymezi židy smějí
nečněs vos'kem
Elesbaan, svým
křesťanský
v Ethiopíi,
kpři— se pouze tenkráte zavlěci před veřejný soud, jestli
táhl
a řítrž král
učinil
těmto ukrut
nostem. estředověkuapozdčjí, kdyžsamíkřesťané Bet-din toho dovoli a na veřejný soud je odkáže.
měli vládu v rukou, mohlo by se s ezdáti,
Tato organisace jest vlastnim střediskem žídův a
židé byli utísko vání a že nikterak nelpomýšleli na také je i'ch mocí a silou, která zvláště v ohledech
výboj proti křesťanství. Ale všimneme- li si blíže finančních hraje důležitou úlohu a dobře se vy
toho, o čem i tu historie nás poučuje, dovídáme pláci. Pomocí této organisace obyčejné se jim po-'
se pravý opaak toho. Na doklad tohoto tvrzení ci daří opanovatí trhy, které si vyhlédli, její pomocí
tujeme hístorii antisemitismu, židem emardeem dostávají ve své ruce i monopol na rozmaaanitě
Lazarem v Paříži 1894 vydanou („L' antiseemitísme, nejpotřebnější zboži. Or anisace mezi kahaauly r
žuuje nejpotřebnější sty y, sděluje nejdůležitější
son histoire
et ses causes“).kruhům,aaprot
Autor patrnětosedoka
chtěl zprávy, ano i politické události, které mají vliv na
zavděčiti
svobodomyslným
zuje ve spise svém, kterak židé už ve středověku
cenné plo
pa i;n
iry, udílí
stoupání
áneb 0klesání
cenyjednotli
tovarů
r zprávy
opomčrech
až do doby nynější připravovali půdu liberalismu nebo
a atheismu tim, že ojovali vytrvale proti kře vých osob a jich jmění členům kahalu, byt' bylo
sťanské víře. Aby odův odníl to, co napsal, pouuka třeba pátrati někde až na koncrsvěta. Timtéž
zuje na vnládu nejméně křesťanského panovníka, způsobem zaopatřuje jim i otřeblné sumy pee,něz
císaře Bedřicha ll., který obklopen byl židovskými
toho třeba,ys varuje
předpnebezpečím
& ztrátou
rádci. Chlubl se vlivem talmudístů na haeretiky ve akdyž
pátrá,k
eco vydělatid
a.lo Tak
na př.
středověku, i tím,že v době reformace poskytovali dává kahalei práva čili výsadu jednotlivým žldum
na majetek toho či onoho křesťana, kterého si žid
pomoci
k boji
církví.nS
chutí pak
obzvláštní
lade váhu
na proti
to, žer
nSpir.oza
to byl,
který vyhlédl, a žádný ze souvěrců nesmí se potom do
dal podnět k filosoiíi protikresťanskě, a že židé toho mu vměšovati. Tomuto propůjčenému právu
zvlášť za Voltaira rozšiřovali potu ně urážk
oproti křesťanů říkají hazaka. Zkušenost denni nás
o Kristu a Matce Boží, které, jak sgm doklad, poučuje, že výborna organisace židovská ovládá
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burs ,trhy, obchody a úvěr světovv. Lnští-li se
tudi otázka, zdaž ochranná akce před vlivem žl
dovským jest oprávněna, prospějí židům jejich ob
hájci rozhodně lépe, když nemluvi o historickém
a přítomném utiskováni židovstva, protože bedli
vým historickým studiem a nálež
ežitým poznáním
společenských poměrů dospělo by seeku pre
rekva
pujícímu objevu, že vlastně žide pronásledovali

umění; byla ctěná také jako matka slunce a ve
městě Sais jako bohyně v_álky. A. stala se před—

mětem legendca příběhy jeji zpracovány v biblický
román.
eidřív látku ltu zpracoval nepochybně
nějaký pokřtěnýcžid
V. stol.
Legenda
postrádá
však historického. neho
odkladu,
tak že
nelze
z ni nikterak doplnití stru né zmínky Písma sv.
O
nVigouraux-Padlalla, Nejnov. obj. ||, 125.)
křesťany a že zidé dnes ve společnosti požívají
češtinyM58
přeložen
na koncipražské,
XIV. stol.
jak v náboženském, tak ihospodářském ohledu Do
z 14653
)v univ.byl
knihovně
z r(rkpsy
147
povýšeného, privilegovaného postaveni. — A. es " v knihovně čes. musea, z r. 491 v knihovně klá
oprávněn po stanovisku právním, protože se ěje
štera dominik.
ve A.].
Vratislavi):
kriticky od
Vrfátkav tiskem
ČČM v dzán(1570,
Sr.vn
v mezích zákona; jest oprávněn s hlediska lidské znovu
a křesťanské spravedlnosti, protože jsme zavázáni
v přední
delodporovati
ty, když
kteřípak
s námi
jsou
jedné
viryřadě
a jené
národnosti;
podporu
jeme své, nedopouštíme ae tim žádné křivdy na
cizich A jest přímo nutný ztoho důvodu, že židé
solidárně v stupujl protl křesťanství, jsouce zorga
nisováni v ahalech avšeobecném světovém svazu
„Alliancelsraélite Universe:le“ (v. t. na str. 302). jc--lí
pak u nutným,je třebaa, abychom se jim důsledně
a v celém rozsahu řídili. jest nutno uzavírati kruh
rodinný vlivu židovsk mu a varmati se sňatků
s židy, jakož i každého důvěrného s nimi obco
vám v životě rodinném. Pole hospodářské nesmí

se ponechávati na pospas jejichssekulacl a ob

chodni styky mají se výlučně p stovati jenom
s obchodníky křesťanskými. Život veřejný a spol
kový má býti zbaven vlivu židovského a _snahy
židu po vlastních koniessnich školách nutno jenom
pod orovati, by mládež křesťanská byla vzzdálena
Školnich smích důvěrnemu styku s mládeží
židovskou. Společnost křesťanská musí se vystří
hati styků se židovstvem, pooněvadž vrozené vlohy
národní povahy, talmudlstické zásady mravního

Fsz'srščí'k,Ruk. , 24, Prurík

v časop. „Krok'z' l(887a

Aser, “WŠŠ' 'Aoóg. !. osmý syn jakobův,
druhý
služky
Lie ((jenbyli
3013
Oba synové
Ze
e,líy zeaZelíy,
a Ase
er, narozeni
v).Mesopotamíi
syrské
(Paddan
Aram,
Geea.ndceru
3525).Aser
měl syny:
amne, jesua,
jessui,
Beria
Sáru (Gen.
46l ).

akob umiraje požehnal mu slovy: „Aser, tučný
chléb jeho, a on dávati bude rozkoše králům“
(Gen. 4920). Potomci .4-ovi vypočítáiají se v ! Par

H—

73“-"..-m2 kmen israclský,n nazvalnýdlepředešl.,
hranice jeho vypisuji se v_los.192'-a i lze pje určití
kot
zaápadě Středozemní moře, na jihu
území kmene Manasses alssachar?), na východě
územi kmenů Zabulona eftali, na severu Foenície
Území A. v 'nikalo úrodnosti. —Náčelnikem kmene
.-.4ve druh m roce po vy'iti z Egypta byl Fegiel,

syn
Ochranův
(Num. bylo
lla). kmene
ři sečtení
na poušžti
Sinajské
napočteno
A. lidu
41.500
muž
k boji schopných (Num. 140"), při sečtení na po
2647),
době Davidově
čítal kkmen
40130800
lích moabských
53.400 mužů
boji schopn
'vch(Nium.

jcdnániaasvětová organisace vytvořila z plemene níků, kteří v Hebronuspolu s ostatními kmenyoD
židovského tak vážného společenského činitele, že vida za krále zvolili (! Par. 1236). Při táborení aa
byk jeho řemoženi bylo potřebí velikých spole na tažení pouští A. měl místo vedle kmene Dan a
čenských prevratův a krvavých, všeho odsouzeni Nettali (Num. 2-"', 102). Seznnam darů náčelníka

hodných bojů. Nemůže- li se společnost křesťanská kmene A. Fegiela při posvěcení oltáře jest v Num.
bez násilí zbaviti škodlivého vlivu židovského, nc 771-77.Mezi dvanácti vyzvědači Mojžíšem do země

zbývá ji nic jiného než ochranná svépoigoc asemi
tismu.v(Srvn
..čl duch.
asem
m
itismu
..
wského
T..“j
Čas.nkatol.
1896;
Rohlz'nq,Fr.
rDelitzsch
und die judenfragc. Prag l881.)
!?!.
Asemona, Mr. ÚDBE město v území kmene

chananejskévvslany'lmi
ze kmene
Sthur, syn
Michaelův
(. um. l.3")bylMezi
muži A.vyvolenými
k tomu,
losem
zemi (Num.
zaslíbenou,
ze
kmenebyA.rozdělili
Ahiud, syn
Salomi
3427). byl
Po
vstoupení do země zaslíbené kmen A. spolu s kmeny
Ruben, (Jad, Zabulon, Dan aN eitali pronesl zlo

řečeni
na hoře“Hebal, jakož
byl rozkázal Mojžíš
s831'54t27'3).
Po rozdělenízeměkmen
A? vydal levitům synům Gersonovým čtyři města:
Masal, Abdon, Helkath a R0hob s předměstími
(Jos. 213W, 1 ar. 6017475) Boje proti jabinovi,
králi azorskému. kmen A. se nezučastnil, proto
jehož(Esd
potomci
jetí
r. 250).vrátili se pod Zorobabelcm ze za v Písni Debořině dostává se mu pokárání: „..4 zů
břehu mořském a přeýbvá klidné na roz
Asena, ltbr. “JÉ/'$, LXX .,4aaaměsto vúzemi stalnna
trhaných březlch jeho“ (dle hebr. ,Soud. 517,srv n.
Sedláček, Kniha Soudcův 121). Žúčastnil se však
pokoleníjiné
_ludova,s
západně
Jerusalema; jména
snad nyn.
'Aslin.
sto
téhožodhebrejského
na DřipronásledOVáni Madianských GedeOnem (Soud.
zývá se ve Vulg. Esna (v. t.).
713).
V době
devátému
kraji jeho
říše, alomou
jejž sunov
ravoval náležel
Baana ksyn
Hus
(3 Král. 416). Vyzváni krále Ezechiáše k lidu isralel
Asenafar,
libr. míněn
WEJDAÝ'
410;
jménem tím
snadLXX'AaasvafpágNEsdrž.
Assurbanipal (668a
skému i judskému, aby přišli do jerusalema na
626) anebo snad otec jeho Asarhaddon; většina slavnost Fáse, uposlechli také někteří muži z kmene

ynéjši
'Ain Qaseimc,
západně
judova (105.154),mdpřni
jižní hranici
země zaslíbené
od" 'mAin
34Qadis.

Asena, Izbr. 11-1va

LXX Hot—ui,Nathinejský,

2Par.
'
mbolickém rozdělení země
kcmenů,o
níchžn
vedeněmm
se praví, že svaté u Ezech. 483 “ *"vyskytá se ovšem také kmen
.do Samařska
přesídlil,
bylaistétransportována
již za Asarhaddona..
Z poooklení A. pocházela prorokyně Anna (Luk.
Aseneth, DADF: 'Anrršů, dcera Putifar., kněze 230).
. Poslední
nKóreův
— 4. se vsApok.
na
zmínka ov.kmeni A.2vyskytá

heliopolskěho,
manželka
osetova,((Jen.
jež 41“
mu por
rodila hranicích před ordánskěho t'ízemi kmene mManoasse
.Menassesa
a fraima
"",-1610).

(017 ). Sna
Sichemu
srroíéremk
Bethsanynější
—5. Tajásirz22"km.
v re
iTo od
b. ll'Aorjg,
jméno
A. odvozoval
ChampolliorNí
z egypts
sék ho mvsto
území kmene Nettallyšnsnlad tim míněno
ashe-Neíth_
— noáležejicl
(bohyni)N eith,
(: služka,
ctitelka
jiní vykládají
as--Neith_—
stoleca
Neithy. Neithina);
Bohyně Neith
yla bohyní
moudrosti

městoAsor (V.A r1.)
Asergadda (Mr.ochacar Gaddáh__ ves Gadda).

asfalt — Aschhausen
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honavskeho (m0nasterium honaugíensc) založili zde
mužsk' klášter.R 974 byl inajetníkem města vé
voda tto Alemannský, vnuk císaře Otyi. Poně
asfalt (smůla skalní, kllí),ve SZ “DD, nalézal vadž
vévoda synů neměl, daroval své statky klá
se v Palestině v krajině Mrtvého moře v jamách
(Gen. MW); v Gen. 11a čini se zmínka o užívání šteem a--skěmu, který v kollegíátni štift proměnil.
jeho místo malty, v Exod 25 o vymazání jírn ošitky, Poděkováním probošta Jošta Cameraria bylo r. E588
proboštství
mohučskému.
titt
udržel
se ažpřivtělrenlok
do
.stolci
osmrti
vévody Otty
do kteréž vložen byl Mojžíš. Naproti tomu “15.3 stalo se město A. majetkem arcibiskupství mohuč
značilo nepochybně smolu rostlinnou (srvn. str. 612). ského, kde arcibiskupové často sídlili a městto
Asfaltové moře: Mrtvém
krásnými stavbami ozdobili. A. nabyl veliké důle
Asfar, Záxxo; 'Aazpág, ezeror e(či správněji ci— žitostí pro Německo sjezdem knížat zvaným a-ským
v červenci 1447, kde německá knížata rozkolu se
stelrnas)na
poušti bratr
Thekue,
se byli jud
utekli Ma
jo
a,Šimon
jeho,kamž
po zahynutí
vzdali a papeži Mikuláši V. se podrobili. K sjezdu
chabaejskéh
of, aby
unikli nástrahám
Bachi ovým dostavil se papeežův le
tMikul
zCusy,
pozdcit
(l Mach. SP);
někteřídomnívali
se, žetímniíněno
ještě kardinál Carvajal,egát
krále
římského
Bedřicha
Ii
jest Moře asfaltové neboli mrtvé, ale neprávem; zastupovali Aencáš Silvius, biskup terstský, a cis.
snad jest to Bir el-Za'tarán, 5km. jižně od Teqú'a _rada Haftung z Kapellu. Sjezd usnesl se, aby
Mikuláš V. slavně v celém. \iěmecku za papeže
v pohoří Qanán el-Za'ta rn.á
město
v území
pokolení1
udova
asi mezi Moladou
rtvým
mořem
(_los
2").

Asteld d', Jakub Vincenc Bidal,

.

doktor sorbonnský, přívrženec jansenistů, pročež
ze Sorbonny vyloučen ; z. 1745, byl s olupracov
níkem
Duguetovým
přiZ
ke
knihám
Písma sv.ó
Z;vydáváni
některé jeho
svazkyommentářů
zpracoval
po smrti Dugnetově na základě jím zanechaných

byl
musí1446
konkardáty
s kni—
žta yprohlášen,
odE
enatkterý
[V. vvšak
dubnnu
učiněné potvr
diti. Z A-u eodebral se Aeneáš Silv us ke kurtir
stům kolínskěmu a talckému a získal e pro uznání
Mikulášova. liartung získal kuríírsia saského,
i trevírský přiznal se ku poslušennstvn Mikulášo vě,
“)

ne 21. srpna r. 1448 kázal král Bedřich 111.ve

materiálií,
dokončení
jehow„Ex
lica škerému Německu uznatí Miku áše V. za peapeže.
tion
de la takozeěména
proph tie d' lsaie
(svazek
—l.)ac

„Explication des livres dcs Rois et de[vParalipo Kardinál Carvajal začal vyjednávati s králem Be
menes“ (3 sv. 1738—1740); dále .rp.:„Fxp1ícation dřichem a jednotlivými knížaty, a na základě těc1to
limttéralede l'ouvra e des six jours, melée de ré úmluv učinil Bedřich ve 'ménu národa německé ho
s přisvědčenim největší ásti (plurimorum) kuťir—
fllexions
morales“
%an,onymně
1731,
3617), „La
genese en
latin et enBrusel
irancais,
avecPaříž
une stuv a jiných knížat a-ský čili vídeňský konkorc át,
explicatíon du sens littéraie tdu sens spirituel“ který namnoze opakoval jenom kostnický, ale více
prráv papeži uděloval, nežli bylo lze po basile
(2 sv., la
Pařmethode
1732), „Explicatíon
edu
livre(3desv.,
la Gelněse,
selon
des saints Pe
éres“
t 1732) ských dekretech očekávati. Slujc a-ský, pončva ž
Asfenez:, n'Ašpenaz, náčelník eunuchů, jemuž b 1 vypracován na základě úmluv s knížat v u
Nabuchodonozor svěřil éči o urozené jinochy ži uiněných, vídeňský, poněvadž ve Vídni byl učiněn
dovské '(Dan. 13).Srvn. 1'gouraua-,Padla/1a Nejnov.
čiligsepsán. jest nejlépe otištěn u Kov/ta, Sanctio
objev y W, 242.

AshhvEduard,
exegetta1g7rotestanztský,u.
v Brí
stolu
Anglii 1797,
2.
byl zprvu lékařem,
„Explanatory Notes tand Comments on the New

pl'Aschandius viz čl. Autunský náp
scahb ch Jos
y,t
1810v chhsstu, stud.

v Heldelberce
filologii
dějepis,
od r. :.18421pr02t.
dějepisu
v Bonnu,
od a1853
ve Vidni,
estament"
(3 sv. 1849).
Ashby Richard
v himble
„Geschichte d. Westgoten" (1827),„Geschichte
d. Otnajjaden in Spaníen“ (2 sv.l, 829), „Geschichte
Ashdowne
Vilém. kazatel
Spaniens und
rtugals zur Zeit der Almoraviden
sekty
angl., 7:.17Zš,z.
;.rp.baptistské
„On the unitářské
C
und Almohadeno (2 sv. 1833
833)', „Ges
eschíchte Kaiser
Sigismunds“ (4 sv ., 1838—
—45), „Geschichte d. Uni

racter
John
BaHIt7155tlu“0(l
(anonym.1 Scripture
775 ), ADis
to
the of
Evangelists“
sertation
on St.the
_Iohnl
(1768)„,A
Key versitát Wien“ (Ssv ., 1865—88),1za spolupracov
Ashebumus Torn(ET rod ze Staffordn,
nictvt jiných učenců vydal „Allgemeines Kirchen
lexikon, oder alphabet. Darstellung des Wissens
theolog, odpůrce Víklifův, kol. 1382; polemaicše
wijrdigstena sder gesamten
Theologie
jeho
ltilfswrssenschaíten“
(4 sv., Frankíuttn.
M. 1und7ihren
—50).
(1906 spi75£ynevyd. Srvn. Hurter, Nomenncl.
Asche nbrenner Bedda O.SB, poslední op73tklá
As er Loouís (Julius Ludvíki), historickýa štera hornoaltaisského, u. 1756, byl professorem
šenrový
malíř,
pod vlivem1804,z
Comelt137;8
lovým amaloval
Kaul círk. práva ve Strauhíngu 1781—87, pak v lngol
achovým,
„. v Hamburku
také obrazy se sujetem náboženským, na př. „Sv
v. štadtě 1789—96,1.796 zvolen za Opata,z.1817;
jeho spisy mají nádech racionalistícký; :p. „Bre
Cecislie“a „rthrn
rtvychvstáni“.
viarum historiae ecclesiasticae“ (Řezno 1789),„Ele
hital
Arthur,
v Londýcnhě,„. 1807,
p,rovedl
řadu architekt
staveb chrámov
menta pralelectionum canon icarum“ (3 sv.., trau'o.
Astoh
on (Asto A,usten Aysto
uh,g cordata
a Řezno Aschattenbur
1787), „Commentarius
de obsligationiecon
rg seuuiV nd.ob
anid“ rl
5hl. Tedeu,m
6hl. motetta.
anšglLskladatel,
z. 1522;
složil mimojiné 115111.
a hl. golstadt
96), „Waas ich an den Klóssternageándert
ltór. 'Ašchúr,LXX 'Aolw, syn-pohrobek wíinschte“7(Landshut 1802)a

Aschenbroich ]indřich,

malíř v Diisseldoríu,

pzar45
pokolení
2Hessovnův
');
nazy'judova,
vás „ otcc r“Thckue (1 Par. 71. 1839, maloval zprvu (pod

egerem) obrazy
Ashwlell Tomáš, anglt.čskladatel v prvé pol. náboženské („Kristus na hoře Olivetsk ě“. „Ma
)(\'1. stol.. zachovaly se od něho v rkpse 6h1.mše
sježíškem“), potom oddal sc malířství gen
„jhesu Christe"
„Ave Maria“ v Oxfordě. části doncnau
m mše v Cambridgi a části skladeb „Stabat
cherfel
0.8 _l., 71.v Essennu 1828,
ater" a „Te matrem" v britském museu.
Wijnandsradu (Hollandsko) 1886, :p. „Grundsatze
Aschatfenbnurg; aschaftenburský konkordát und Regeln der Katechetik. Ein Leitfaden fiir Se
(Ascataburc, Ascíburgum), město ležící na vtoku minaristcn un'd unge Geistliche“ (Řezno 1885).
Aschhausen an Gott.tr, „. 1575,od 1593 ka
Aschaity do Mohanu v bavorském vládním okrese
doinofranckém. Mnichově ze znamenitého kláštera novník ve Vircpurku, od 1596 v Bamberku, od
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1604 děkan ryt. štittu v Comburgu, od 1609 bisk.
bamberský, od 1617 bisk. vircpurský; povznesl
školství a soudnictví, povolal jesuity do Bamberka,
založil univ. knihovnu ve Vircpurku; z. 22.
Aschheím, vs v Horním Bavorsku; v kostele

lion; domorodci jsou plemene tatarského a nábo
ženství většinou mohammedánského (šiité: Kirgi
zoo,vé Turkmeni, Sartové a Uzbekkové). Náčelníkem
církve pravoslavné jest biskuup, jenž má titul bi

skupahojnými
turkestanského.
jest
pověrami lslamísmus
pohansk mTatarů promisen
sv.
Emerama;
n': za'pa.m Zápaadní A., kolébka lidstva, jest
v Vlll.etra
stol.odpočívají
konaly se atd
tu 652
dvě ostatky
bavorskésv.synody,
jež
taktéž kolébkou křest'anstva. Z Palestiny šířily je
zabývaly se nápravou kázně církevní.
apoštolové a učedníci ježišc Krista nejdříve v ze
Ascholíuu
sv. (Asch
olus, . Ascoillius),
olita
thessalonský
380—
1380 metro
císaře
zvláště
Syrii (Antiochii)tk
vmích
Malésousedních,
Asii, potomt
eprve vv Evropě.
5 počá a
heodosia l. v- těžké nemoci; pain.l.t30 pros.
asiar chové, uvěc m'w ,Adlaezluv (Sk. ap. 1931), v prvých stoletích křesťanských církev katolická
v západní A--í utéšeně vzkvétala; brzo však zpu
vulg l„quidam
de Asiae
principibus",
Bible„někteří
česká
někteří
z knížat
Asie“, Sušil:
stošena
bylailhaeresemi
a scltismaty,
zvláště však
r. 635
slamem. Křižáck
mí výpravami
sice
z Asilarchů“;
yli úřeednicí, kterí každomčné na od
podzim okol'oarovnodennosti od předních měst Asie katol. církev opět přišla v západní A--i k platnosti,
rottonsulárni
aby pořádali
veřej1né
hr.
yl voleni z obbyli
anůvoleni,
nejpřednějších
a nejbo
atšíc.
jiných Brovinciích nazývali se úředníci takoví
ozbdobně
LyciarchovéitLtyniarchové, Galatarchové, Syrarchové,
Asie. Popultace A. odhaduje se na 800 millíonů,
což jest
více než polovice
celkového
počtu lid
stva.
RuskáA
|f23'r2ntiilionu
obyvatelů,
za
adníA 32 mlllionůs lndle se zeměmi k nt p'íslu
ejícími 303 millionů, ína s Koreou, lndo
francouzskou a Iaponskem 409 milloinů

ale jenAna

I.Ajest
sijské
Turecko. Z 17—18mill. oby
vatelů
14-1.mohamedánů,162.m0ZZidů
asi
3,600.000 křesťanů, z čehož jest na 700.000 katolíků

a100.000 protestantů. Podrobnejsi výčet oby
vatealstva dle vyznání podává tabulka na str.
Protestantisntus rozšířen jest větši měrou v Arménii
a v Syrii; v Palestině započala britská společnost

biblická působení své r. 1821, ale protestantismus
ujal
se vmezi
jerusalemě
r. ]s počátkan základě
úmluvy
Anglií a teerrve
ruskem
všecky
denominace anglikánské a protestantské v
stině měly společného nejvyššího hodnostáře, jejž
1.5 biř má asi 6 millionů obyvatelů, z nichž střídavě jmenovaly zmíněné vlády; později však
asi 5,350.000 Rusů (Sibir aků) a 650.000doínorodců: úmluva se rozbila, tak že anglikáni maji v Jerusa
Finů, Turko- Tatarů a ongolů. Finové, na severu
svého biskupa a vNěmcí
sv0u zvláštní.
Sibiře usedli, v očtu asi 50.000, déí sev
amo lemě
Protestantísmus
ak v osadu
Palestině
skrovný
jedy, Osťákya
gul.y jsou šamanlsty, ač většina
počet
Avmeríčtt
mají
tnissie vpřivržencův.
Syrii. Celkem
'est v Bresbýteríáni
alestině a v Syrii
2kuti,
nicchTatařt,
dle jména
onáleži
k církvi
pravoslavné
TurkoTatarové,
Kaltnukové)
v po(ša-rl
tu
21000.protestantů.
Armeníivyvljejl
značmnosu
činnost
missionářskou—„American
boa
f
300.000 b dlín ajíhu; : nch asi 68.40) jest mo na
sions". — Církev řecká čítáv asijském Turecku
hammedánů.(asiAllangolové,děl
kteříse počtem
rovna'ttse
předešlým
ělí
v Burjatya
un asi 1,600.000členů, z nícltž největší část podřízena
uzy; jsou buuddhisty a uznávají za nejvyšší svou
jest patriarchovi caříhradskému,
300.000pat
trlarchovl
uchoutí hlavu dalaj-.lamu K pravoslavné církvi antiochijskěmu
.000 patriarchovi
jerusalem
.
'vkiarmenskéviznas
náleží v Slblřl asi 9 desetin všeho obyvatelstva; tn I'
motropolita sídlí v lrkutsku; biskupové “souv To Patriarcha syro-jakobitů sídlí v Mardinu, nábožen
holsku, msku. omsku, Jakkutsku a jentsejsku. —
a ipolitický
náčelníke nestorianů
Kurd lst viz čl.
—
Katolíků jest asi ")0.000,a
ednak vypovězenců, ský
Orgams
sace sjedno
nýchk řevstanů
Antiochie" (str. 491),c,,Carihrad“rae„jerusalem".
jednak svobodných vystěhovalcův. Mají 5 farností,
Axia ruxka' dělí se adnníinistrativně v Sibiř, Kav
kaz a Asii_stře drtí

atolíci obřadu latins kéhoa v turecké Asii

ježhnáležejí pod pravomoc arcibiskupa mohilev rozdělení jsou v šest církevních okrsků, jsou to:
2. Ka kaz asi s 91/2 milL obyvatelů, z nichž 1. apoštolská delegatura caříhradská, od _jejížjuris
jest asi 3 mil. Rusů, 2 mill. Georglnců (domoro dikcí jest téměř celá Mal Asie, vyjímajíc arcibi
ldých křesťanů), ll/_,.mill. Armenů (přistěhovavších

z říše turecké) a 3 mill. domorodců mohaam
medánských. Většina Arménů kavkazských náleží
k církví tnonotysítské neboli gregorlánské, katoli
ckých Armenů jest asil .OCI), podřízených biskup
ství artvinskému. Mnoho Armenů mo_nořysitských
přestoupilo k pravoslaví, rovněž tak i mnoho ne
storianů a jakobitů, přistěhovavších se z Turecka.
Několik tisíc jakobitů a nestorianů přestoupila
k protestantismu. Gruzíni mívali dříve vlastni sxou
církev neodvislou; nyní jsou přivtěleni k cirkvi

skupství
smyrnenské
a apošt. paraleíektururltodskou;
2.
arcibiskupství
smyrnenskéa
515.800 věřícími,
3. apoštolská praefektura Rhodos, svěřená tran
tiškánům s 260 věří
rícími, 4. arcibiskupství bagdd-ad
ské s podřízenými třemi missiemi (jež bývaly dříve
apoštolskými praeíekturami): Karput (pod správou
kapucínů lyonských), Mossul (pod správou domí
nikánů pařížských) a Bagdád (pod správvou karme
litánů provincie francouzské), 5. apoštolská dele
gatura syrská (dele át sídlí v Bejrútu), 6 patriar
chát jerusalemský, emuž podřízena jest Palestina
kNazaretu a jezeru tiberiadske'mu Patriarcha
ierusalemský, jakož i apoštolští delegáti caříhrad
ský a syrský jsou zároveň repraesentanty papežo
výmí vúčl patriarchům a biskupům sjednocenych
cirkvivýchodnícřh;zpoměrjich
upraven
v motu
ropr io z 19.b
„ k nimicia
rerum“
, jež
rest doplňkem aekontmentářemukonstituce „Orien
talíum dígnitas eccleslarum".

pravoslavné,
jediným
zbytkem
samostat
ností
jest gruzínský
delegát
tnezibývalé
členy sv.
sy.nodu
Nevelikv počet gruzínů hlásí se k církvi katolické,
pro ne ostatek domorodých kněží jest duchovní
správa 'ich svěřena farářům sjednocených Arme
nův. Crkev pravoslavná má biskupy v Kutaisu,
,
uch-um Kale &ve Vladikavkazu pod me
tropolitou tiflisským
Arabie viz str.
.
3. Střední As
Tak nazývají R_'usoxe'krajiny
od Uralu k pohořl Híndukuš a od moře Kaspického
3. Persie. Křesťanství požívá tu svobody téměř
k Pamíru; jsou to stepi turkestanské a kraje za úplně, ale nedosáhlo značnějších úspěchů. Peršané
v počtu asi 9 millionu jsou mohamedáni tšiité-a
kaspické,
býzalé
chanáty možno
Chív,a Buchara
kand. Celovk
ttpopulaci
páčiti asia Samar
na osm naprooost jsou nepřistupni působeni missiOnářův.
millionů. Ruského obyvatelstva jest více než mil Biskupství íspahanské (správcem jeho jest laza
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rista) má pouze 150katolíku ritu latinského; vpe r
ském Kurdistanu, jenž hraničí s asijským Tureckem,
jest několik tisíc sjednocených Armenu a Chaldeů
a ještěn'.větší početikřesťanů
Arm
i_půso
sobí nesjednocených,
také missionářizvláště
prote
stantšntí („Churchs missionary society“ ), ale rovněž
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stan se 4 milliony obyv. jest zcela
mohamedánsky'; není tu žádné organisované kře
sťanské církve
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III. Indie a mně k 711příslušní mají asi 300 mill.
obyvatelů. Prvotní černé plémě malajsko-polynéské
vytlačeno bylo až na některé krajiny horské téměř
úplně z pevniny; nalézá se na ostrovech Andama
nech a Nikobarech. Plémě Dravidů zatlačeno bylo
do vysočin dekkonské, v jižní índii a na ostrově
Ceyloně.
otom přišlo žluté plčmě z Tibbetu do
Himalaje a posléze zíranu aríjskě plémě lndů, jež
zatlačilo
veliké
části všechnyrl
Buddhism
zatlačen zbyl
s Dravidy
na jihostatní.
poloo<trova
a na
ostrov Ceylon. Náboženství índův jest brahma
nísmus (v. t.). V Vll. stol. přistěhovali se z Persie
Parsové, potomci starých Peršanů vyznavači ná
hoženství Zoroastrova. V Xííí.— Vl. stol. musli
mové vnikli do lndie a podmanili si Bengálsko i
Dekkan. Posléze Indie podmaněna společností
Východoindickou, po níž vládu přejala říše britská.
Tím nastaly sice pronikavé změny politické, ni

koli však
e_thnošrafické.
Dle statistiky
z 'r.1891
bylo
v Indii
bra anistů neboli
hindů 207.731.,727
muslimů 57.321.164, pohanů 112314113, buddhistů
8,54
křresíanů
2.2.84380,
parsuuznačné
89904, vzrostl.
7.7.,999
.
91 počet
křesťanů
Protestantismuls5 šířil se s počátku málo í1852 měl
3vyznavačůh
vcnověljši době Zaleskěhoj:
dosti rychle
(1872z 31,8.000
1878:ale
460.
OCOO,1904jdle

789.516) Katoliků jest (dle přehledu sestaveného
Zalesským 1904) 2,127 076 (s Barmou 2,273.6).76
Ročně přibývá katolíků 0 40.000. V jižních kraji

nách nalezl katolicismus a křesťanství vůbec většího
rozšířeni nežli v kraajínách severních. Přehled

u
as katolické a počet katolíků podává ta
išielíl-(archie
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[V. Axia východní. 1. Čína (s příslušnými k ní
cn
zeměmi) asi 330 mílí. obyvatelů, hlavni nábožen
wmv ŠŠŠ _ŠŠŠŠ Š ŠŠŠŠG
ství jsou tři: konfucianismus, taoismus a buddhhís
4111211919204
|< n' no'vi
mus; z ostatních náboženství největší počet přl—
vržencú má islam (20 millionů). Missie protestant
(01 N
:—
oN
ské nemaji valného úspěchu; různé denominace
mají dohromaady dle Warnecka asi 200.000 př'Statistický
1990d Síně-%“:
52 _|:'3:0:—
Číně.
přehled
katolické
církve
v
__
-*
—»t
vrženců; nejčetnější jsou methoddisté a američtí
5v
presbyterián
Missie katolické jsou rozšlřeany po
=

www Ešaašs
.

ce é

ině,,'jež rozdělena jest ve 43 vikariáty apo

ské v Macao
rokuportu
1900
štaolsképrae
ektury;Veliké
mimopronásledování
to je tu biskupstvi
katolickým missiim velice uškodílo. Počet (atolíků
vČíně udává
se na
v přehledu
str. 687
n.), jejž Krosze
sestavil
r. l908n
základě(v.
zpráv
míssionárů.b

mála 1 million; nyní zajisté ve skutečnosti počet
ten . jest joižIsko
značně
překročen.
a Korea.
japonsko se zeměmi
příslušnýmli má 47,.812138 obyv. mezi nimiž ná

boženstvími nejrozšířenějšími jsou: buddhismus,

konfucianismus
a _šintoismus
v ja
onsku celkem asi
200.,2000 nli(řesianíi 'est toilků.

orea, kterouž 250 nedávnýchcudálostech adlužno
Bokiádati
říšeasi
japonské,
mátolikův.
10—12míl—
1011
ů obyv.za zsoucs
nichž t jest
64.070 kat
Pře
hled stavu cirkve katolické a missii v japonsku po
dává tabulka na str. 689. Církev pravoslavná má
v japonsku missie, v jichž čele stojí biskup, také
různéasisekty protestantsikěs |7000
tu působí
v japon
sku
př v(meají
encův)

3dln

inna trancouz ská (ínrdŽieZadní).
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*"

';.—

E

s

03

N

o:

š. 3.ŠŠasŠ

E -.-=.

3 £

ÉTJ

3%

gg

':==5Ě=Ěm
:h“>—o:=
*“
Wm
m E
31%

„'e =2

!

..me:!
"=

"2
E

E 2
&

(n

E!),

““as
0
.o

?:

'N

.=>.
N |.

ÍÍÍÍÍÍlÍ

__ .

Íllll

.....

553

=
“EU'—-—"E"

>Ě
.o.-

Ě'EŠ
"$.-',;
__ ""' Ě
_ Š
_ _>=N

%s
šo%
ce
D.

<

se: „š 3 953323
gggŽÍ._._':=='5
==: 2 2 23225

000 N mmax:
|: 09156.—
::::m

' ' ' '\ótótšaódg'ž

0—0:

Asie

1381111
1síin—zz'.01:0:
=omocn
.1

!l| '
Žantung
východní.
57!
16.
'375
„445
!195
520
12.500
3105
10.400
51
1.222
2350
153
:0
_—
Šantung
[4797
15.100!
15.
449
severní
m1
1251
františkáni
40
1.782
132
19.317
17
41
217
492
165
—

| |?
Diecese
230
?Macao
45
světští
1fkněží
00
?40.000
93'

5.019
00420
Čina
vlastní
?_100.997
21.194
4320
7902.470
390.017
1503
9.500
0.735
11.700
502
290
?

42.
665
7%
1.067
1.261
střední
114
6.039
125
110
1.781!
?266
210
|21
?2.422
0—
iihozáp..
Mongolsko
„9.788
2.233;
41.
687
480
677
4365
45
4.763
?337
74
1—
67
0 Mongolsko
pařížský
;4.3
Tibet
53
179
89
12
64
.241
16
sem.
20
14
2020
650
6531—
—
9 Mongolsko
již..
„18.813
39.
Mandžusko
311
990
735
2.765
21116
338
31
102
?5.926
259
7—
63 pařížský
vých..
40.
663
scheutveldšti
66
118
845
148
47
1.674
?306
8.109
15.723
662
1?10
1.304
44204
30.
Mandžusko
\TŘÍ—12024
7559
sev.
sem.
133
3.101
?14.934
10.370
31
93
857
115
275
81
—
—

501
0.540
340
f příslušející
Země
Číně
11
?12400
110
249
35.003
03.090
1.200
II
240
1.190
57
při-*
|Čína
se
zeměmi
nkí 553—7
__"
“_
"17009
7
| 436%
291
slušejicimi.
27?6.992
13.046
6.025
4.821
118.013
93.846
.1751
550
3.380
1.963
86.168

1ong
Hong
milánský
.?2.543
7470
21
sem.
2.000
13.295
35
415
10
111
73
250
12

esi
6.546!
pařížský
.65
K
481
216
110
434
91
12
.17
3.434
sem.
30
80
37
41
40
42197
9—
van6
: „-3'_
Se.čuen
1.718
1.204
589
severní
5.149
268
55
83
320
10)
75
.m3
11
40.011)
730
43
677
66
3 východní
„24.018
:„K
2.336
860
73
943
5.139
1.620
11!
156
?109
184
509
oei—
31.
„51.861
Se-čuen
82
2.009
11.173
1.568
4.340
253
17.
276
761
84
13
37
531
191
501
4—
* jižní
13.097I
„.A.
mag
1.11.11.605
4.090
514
20
494
108
170
.44
EL)
48
39
13
145
—
—
„24.005
35.
000
e-čuen
99
2.137
19.255
4.010
102
.00
10.000
29
95
41
251
4390
13
310.399
10

1a3ó%
%
Požikřtů
c'>“'Š;.=f-ŠĚ
&
Ě:kněží
.missionářů

jižní
;.
93
722;
Hunan
210
11.500
5?6616
6—
47
05
212:
_i30
17Hupeí
| “ Hupei
severozápadní
4.317
19.
12405
františkáni
25
.7.000
13
39
980
16.057
36
75
290
34
.277
—
—
východní
„23.304
"751—5
21.
9.092
220
200
41
2.823
20.000
7?2105
322
—
59 131
11upei
iihozápadní
„9.626
20.
1.592
2751
4.044
525
850
52
5.672
98
8—
91
75
27
26|
augustiniánů
3.
severní
Hunan
?576
?.3.962
27
326
-2.184
3?2—
8—í
—

„4.225
.714
219
?1407
.5.800
14
13
55
70
i21—
84
7 .F959
1.647
3.534
dominikáni
1.821
743
53
44.799
25.806
112
10
?316
1u-Kien
—
—
22
-—
' „23.618
King—si
jižní
„7.000
282
1.214
540
_30
1.001
317
25
2.400
53
180
50
s25_:0 59
východní
„15.300
3.745
646
.i-si
559
29
539
32
1.587
4.200
168
73
18
292
>!
an
9—
-Tung
8.894
pařížský
21670
.K
8461
3.360
sem.
82
201
250
56.355
636
149
?415
>.787
van
74Amoy
Kiang-si
.4.076
severní
81494
571
lazarislé
1.512
17
138
73
8.000
11.000
24
11
243
54.314
(,c-1.ang
1.053
5.633
.1.803
978
14
.2.953
47
10.020
229
97
319
335
117
o30—_

jižní.
2081
steylšti
'2
4.928
4.313
242
17.
1'
676
158
337
.1:
36.367
2.471
35.378
12
763
789
19
16
147
| Klang-nang
jesuíté
13_
5,313
39,512
7,933
37.796
9.055
191
2.327
22
95.013
364
164.088
.60
1.701
1.221
1.227
1.373
112 antung

O'“
“45:1—1;-u=
0—150'">
i:.—
2.2
„,+.o.:'*—
lián-ŽŠ:
_*Š.
“ŽŠ
|gg
*225'353
3%
5313E1š£i
'Š'É
329213535
%.Ě
č.3
38
pusobnš1_
apraefekiury
3 , .,.„wu—3
£:e:£5|%&.ššžš
|:9
„3:4
32.3.9153
1115
„20
,ze;
9.
99
112253035
&'
5si?
TW?
:o'í:
„až
?>'<g_
TĚ“
Apoštolské
__5
vikariáty
„3.2.3
_:_=
0;==
_>g_g
Míssionáři
%
tu
u

Asie

luws goodzaqau A

qohsuuqod iloup

-911 A ip„(ns
-ueuod 119111)

2470
2452

nueuod
HJMQÚSUP

křtů
_Počet

wu:

!PÁUH192011

uvííadsov

nkmsn u :)!IJAQBHL

qopugglous A

_l8_l

í—I

qmssh tmu

nous/10113 JOQOd
lPFlO

1.
949
350
175

„Limnos

110155

k

&'

('\

?" Půl—z

1620
?112

14
1877'
?823

“

žákyň
a

»o'

934_5534
?71362

„den a
qoguooqod e qoíu
mem oiuezs goood
DISHOOJEN

Masada!

ages 5?_

'U

553322“ (?)739—j665
7451
27118
70
?
72
4747
5
10

F: N

N

589

;gss

33

„E

*?
0

_
>

ší „„

N

OlUBlSuolugoqod

!:
\N

1113111412111
maca

msmnalen 852“
Masada!

DOJOLUOP
OllOJ Z

wood

Kněží
Pomocné
5in

““I

va—v.g Sl,
|—- N 0

(DI

511031190 " © “ “
missionáři
missionářů
.;

&

%

ízos7
991416
314
287
291
113
6389
?22

II

mm
') 4121

M
*?

'J opciowop 1
01.10; z

\o—

“ mm,

h

(\\

|—

"=“

B BR.
v%

336

MRI—HWK!35a©|3

;Š
©

ID

5 v %s % v s
O)%

': a:
s 3to "*in
53 š co33 00ID
... „
N
a|_3 s;
B
I.! % m

„dak e

maison moci

C'

_„A—
___.řA
__—__

% (\.

ž %
..a.3š
_0! NP_

wem-ao

“(E

(?)8
252
(?)1088-329

MJIBISOHmoci

N
_

0 a. (\W)

a í' " '

2

žákův
Počet

1035 913%!

G)

MO'DQ
...
“až & 3335
%s % N
...
co.

uagauggzous A

-o>|s ou oqoi :

:

O
32.935
ID N $
.—
.— N

N

-—|— :—

.a“ o IPÁULÍIGQOd

nous/icq: ;aqod

žákyň
a

Kiunga—řádná N'vim

uueuod ŘŠŠŠĚŠŠŠ

4I94
5757
4230

2

BAZIS? HMU/\ne!

šr

456

íuuis padzaq

108
67„

"1711
|6I6

v ...
ŠŠŠ “23% sš“
352
v—NL."vi
0-5('$—NN—
a)
“QQQEWW
83
nač-$% % %
1310
... šš
v—lnln

tempo:
IS?-Di neim

Auaípoiuoěus 8%358
4135943! 31319

1

3% %

\n

v—l

41004:
2.932
'73.305.
1.902
137
11.241
11.754
76.I47
i „

;

scv É % %

493
678
255
40
224
7.643
133
1.249

D
...

S2

8 3 3©
ID 985 :S
to
vB2N
'$
O')
... 3

v2
156'
86'
80
33
195
59
146
60
4.471!
.1
755
_ 2%

3

missmnářů'
sil
missionářů

loluaumqoauzx
Počet

Statistický
přehled
církve
katolické
Japonsku.
v

WQOd

! [

„—

R'gmmo.g_0—GŠŠŠ —CL
.
c_n-n—
(D
'—
O')
|—

v?

š
5.22
co

3. 5% se

přehled
Statistický
katolické
církve

katechu
.

:

: :

1

íP:Počet
Počet
žáků
očetkněžii
pomoc.
=,

| “92|.276
620i
1—016
77
2324115291441
63.624l

působící
vikariáty
zde
katolíků

*Počet
D
iMissionáři
ces“3
_ působící
katolíků
vikariáty
zde
'a menů
'

Apoštolské
Missionáři
Počet

24
79.
34
39
57
786i
Wl
359
i_—
—
„ b22,200
1_2___9_9_
„g_g
4540
47
595
3_
3.275
3521
16
lam
337
522
;.„
T
západní
onkin
W
.„ Tonkln
.„ L_,_aos
jižm„ Kočinčina
východní
.„ Kočinčina
severní„ !Kočinčina
západní
„ Kambodža

.*Tonkin
severní.
dominikáni
31.016
střední
Tonkin
.„ Tonkin
h'orní.
21.130
“ 'l.„
.I .východní
Tonkin
54.000
.„
pobřežní
pařížský
89.000
sem.
. Tonkin

3748
biskupství.
? .,Šikoku,
90
27s
apošt.
\'ik.
dominikáni
. '"5.252
4.235
biskupství
? .„ Osaka,
Tokio,
9.453
arcibiskupství
pařížský
162
' sem. Nagasaki,
biskupství
16.000
42846
.„ Hakodate,
Japonsko
60.560
.

Korea,
apošt.
vik.
pařížský
64.070
8.220
53
sem.
. Formosa
ldominikáni
200
2.143
27 .
knpříslušející
126.773
24.672
233
ěmu.
japonsko
země
a'

Jdi—5+6

tón—'

Český slovník bohovčdný 1.

____
\;Nóóóósddóádó
44

Asie — Askenez

690

monřolského
malajského (na
u onoho
jest
prev
ádajícim anáboženstvím
bu ihu);
dhi1,smus
u tohoto
mohamedanismus. Přehled statistický podává ta
bulka na str. 689. Celkem odhaduje se počet ohy
vatelstva v A-í dle náboženství takto: buddhistů
4-00 millionů, bráhminů 200 millitonů, mohameddánů
100 millionů křestanú 20 millionů (z toho katolíků
4'/, millionu), pohanů 80 milliou.ů — D' jiny missíí
. viz0po hesly jednotlivých zemí ( ina, indie,
japonsko
atd.). e,lSrvn.P
mm:“
v Dictionnaíre
hěol catholiq
20801111.
A.Kraus.
j., Kathde
lischeeMissionsstatistil-t
(1908),5
v'P mě
tzný\ýznam vl
Mach.eauVnazývá se Antioch lll. „veli m králem A.“
t j. _vládlnad Syrii a větší části Mal Asie. Rovněž
takárlem
i nástupce
Seleukus
Mach.
h33
nazývá se
.4.“;v jehoach
1113se 2praví,
že „Ptolemeus
všed do AntiochlieN
vstavil dvě koruny na hlavu svou:
egyptskou a asiats kou“; l Mach. 1239, ' oTrv
fonovi, že zabiv mladistvého krále Antiocha „vstavil
sobě k(our uA. “ —
provincíe římská, jež zauji

obviaverunt Domino clamantes et dicentes: Ossána
ín excelsís“. Veškery tyto hryaaob čeje vybu ely
v ne řístojné rozpustilosti; v Čech ch arcíbis up
Jan z' jenštejna (1379—1396) pod klab ou je zapo
věděl i_akpripomíná Jan\)Hus, jenžcsám ljestě thal
vohorš ivěEncyclopedias“r\,l,
ty výjevy
.! 798—
7.759mmlty M:
v z„The
lčatholic
gihk,
„?Příspěvky
k dějinámvýroční
českéhoobyčeje
div7adla“813,l484
Cméré
libra
„Staročeské

Parga/m,
vÁ CK
190„Ne starši tištěný rituál pražský—zr.1496“
Asiolí

1.3Éiongifa2501io,n. 1769 v Correggiu,

:.

1832t., v letech 1787—96žil vT urinně, 1799v Mi

láně,
místokrál ředlte
italskř'em)
kapelní
kem a180iogmenoval
18 censoremjej (studijním
nově
založené konservatoře; 1813 vrátil se do svého
rodiště; složil mše, motettaaa j., mimo to xp. ně
kolik theoretických děl hudebních: „Principi ele
mentari di mustica“ (1809), „Trattato d'armonia

ed'accompa
namento“z.(1813)aj.
Giussepge,
= 173
orregiu,
1845 t., -—2.
zručný
kres
rytec, od 1821 prof. mědirytectví na umělecké aka
mala Mysii, Aeolii, Lydii, joníi a' zgaríí.
V tomto
„166 1910-ze
zu, demii v Modeně, provedl některé náboženské ry
sm
slu
skytuje
se
A.
ve
Skut.
ap.29
2033153341372,
Rím 1,65 lKor. 1'619,'lPetr. 11. tiny dle maleb slavných mistrů (Rafael aj.)
Apok.21"141124.Odtud „Asijský“

Sk. ap. 20' značí
Asrongaber 1_?„J,-„“EŠLULXX 15010! Ta'/Icy,
Asiel Mr. Asi'él, LXX 'Acuól.,otec Sarajův;'
přístavní
na severovýchodním
pobřeží u město“
Elath idumejské
(v. t.). V skytá
se v Num. 3335
den z potomkův jeho, jménem jehu, žil v době kr le jakožto
tábořiště lsraelitů; rálové Šalomoun a o
Asilass (] :Par .435(:)-a
Ezeclnáše

tolik jako rodilý z provincie zl.

safaKtrvystatvělí zde 10 .t a ku plavbě do Oíru
Asima
kbr. 'Ašímá',
'Aamáů,(4modla,
",2249); po
loohu Aa'
nelzeAsmj,g'Aa€g.ílSyn
jistotou určití.
AslrÍ-bfslrr'Asir,
LXX
sobě
udělali
EmathštilLSXX
v Samaří
Kra kterou
1730); (3K
o modle tě není ničeho známo; v nápisech klíno jechoníáše, předposledního krále judského (1 Par. 317-

vých se nevysky;lá talmudisté praví, že měla po
dobu kozla nebo ber ka; jiní míní, že to byl bůh jest však poch bno, nemá-li gřeklad textu hebrej
ského mistzoní,
tiynové jechoni šovi byli Asir, Sala
5..
“
ynové jechoniášovi zajatí (t. j.
ásmán vihel
Babyloně)byli Salathiei.
2. syn Kóreův
aslnarii, též aslnicolae, ctitelé osla, nadávka, z pokolení evi (1 Par. SW); týžv Exod. &" na

DOUŠttĚ'e
jiní vykládajiánjméno A. z perského

kterou
stíhali pohané
anejprve
židy (los.
F:l.av zýváase
(lP Aser. .syn Abíasafa, bratra předešl.
_ContraApionem
11.8),apak
křest'an.y
znázorňu
jlice
akřesfanů
oslí].hlavou.
Vypravu
otom| stevník.
Nil,/c:, KaAsia,61
Asi; (:Stv.n
lekař),Mar
světec syrský, pou
ertulloiataí
(Apolog. sXVi,
Ad nationes
X e'.M),
nucíus Felix (Octavius lX. aV Vl.ll) První z nlclh
Askalon 1117?ng LJ\ X 'Aaxálwv,assyr lsqua
zmiňujese
c.?o
podobném
obraze.
"i'akov težtéž
byl(i.na
czen
r. lpotupněm
(Jarruccim
'l.
himaAšqalúna, jedno z pěti předních měst Fili
v Rim na stěně staré budovy při jihovýchodním štínnských_.(jos 13) mezi Gazou a Azotem Kmen
_luda ho sice dobyl, ale za nedlouho zase ho ztratil
svahu palatínského návrší s vzyryt'm npisem:
Soudc.119;srvn.$oudc.1419,1Král.6",2Král. _12")
„Alexamenos
klaní
se Bohu.“
str. "257.
Srvn.
Biltztwrkí—
Tumpaf/L,
Archaíol., 1.
str.na27n

ředpovědí prorokův čelící protiEFilištínům připo
asinorum esmtu název oněch dní kdnn ve mina
výslovněatake A. (Amo ,Sot.
Zach. 9,
ržš04 47). Město A. bylo hslalvnímsídlem kultu
středověku provozovaly se hry, kde vzhledem k dě
\—

Lůum
jistá úloha
přikázána
bylaOoslu,
od rům,
bechyněDerketo
(Atergatis)
elňuopltatlněř
A
džbiblickym
hrytynnazývaly
se „hrami
oslími“.
svátcích
zado y pers
rsék 'lyrům Bylo
r. ssr.
vánočních provozována byla — zvláště ve Francii— Ptolemaeovcům, od Anttoach lll. podrobeno říši

hra prorocká„ Processus prophetarum“, jež vznikla
zdramatiiusovánimPseudo- Augustinova spisu„ Sermo
contra uPl..
daeos,
lpalganos
os de symbolo“
([Vignt,l
XLll,
11.17) Vetní Ari
vystupoval
také Bi

leea

5 svvou oslící.

syrskei jonathas Machahejský dvakrát vytáhl proti
A--au, ebyl od obyvatelstva přijat pookjně a se
slávoul velikou (1 Mah 10921100). Za doby římské
ožíval A. samosprávy pod římským ptc.tektorátem

apř. vBeau Elerodes Vel.., jenž se v A--u narodil, ozdobil město

vaisu) znázorňován dramatickým výjevem útěk do
Egypta. Při mši sv.b_ylosel postaven u oltáře na
stranu evangelni, po introitu zpívána píseň poči
nající slovy: „Orientis partibus adventavit asínus
pulcher et fortissimus sarcinis aptissimus“; na
konci mše sv. misto „lte míssa est“ byl ve zvyku
tento obyčej: „ln fine missae sacerdos, versus ad
po ulum, více ,lte, missa est', ter hinhannabit; po

nádhernými stavbami, a míval tu nepochybněi sídlo
sv ač městto pod jeho vládu nenáleželo. Odvěké

neéřátclství
Židů
A-ským
projevilo
se ve
vá ce židovské
r. GgmtoiKr
,kdy Židé
A. vypálili;
za to A-šti pobili 2500 idův A--u bydlících. Nový
útok Židů na A. odrazili imaně. \' době_křensfanské
bylo v zl-u biskupství (Gaie/II,Series
řa
adu

biskupů
lett31|5-940);v
Xl.l stol. přeloženo
do
Betlema; z A.
bylo pak jen ebiskupstvím
titulárním,
pu
us vero
více hin'“ham
,Deo gratías'
ter lrespondebit:
,Hlnham,
hinham,
V neděl
i květnou
jímž jest dosud. Ve válkách křižáckých Gottfried
veden byl v průvodu osel bud' živý, anebo ze dřeva z Bouillonu zvítězilu A--u nad vojskem egyptským

vyřezaný a na p_odstavci s kolečk
evnněný; na Balduin Ill. dobyl A-u 1153; 1187zmocnili se města
Saracění; 1191 dobyl ho Richard lvi srdce, 1270,
-něm
bývala vpož ljez
upevněna
mnohdy
Spasitelova
votníecku
velikostí.
Hošiz-pěváciiigura
(bo
nitantí) poskakovali před oslem, zpivajíce anti 0/11sultána
sqa . Babarse bylo zbořeno; nyni rumovišrě
Askenez v. A s e e n e z.
fonu „Pueri Hebrcorum tollentes ramos olivarum,

askese
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askese ]. Pajm
jest umění vésti vi pouze doporučené. Podle učení řeckých theolo ti
není však skutků pouze doporučených, které
tčzný apak
spasitelnýll
světa
asketika
est nauka oboj
tomsto duchem
— 710x710;
znamenala \\ eků tělesné tuženi a cvičleni, kterého
bylo třeba k zápasu a běhu \) závod.
oněvadž
sv. Pavel přirovnává život křesťanský k běhu
o závod,
obdrželiv křesťanství
korunu neporušitelnou
(l
Kor. 9“abychom
přeneseno
slovo a. na
duchovní život.1:'Často se a. vyměřuje jako cvičba
v křesťanské dokonalosti. Výměr ten jest zajisté
nejasný. Dokonalosti lze buď rozuměti evangelické
vaškz ahrnuje v sobě i skutky přiká
zané církví (jako půst), a mimo to vykonávání
evangelických rad samo nelze zcela vhodné na

totiž bylž, pouze
rady, a který
ne přikázán,
ponévad
každý předmětem
skutek ctnostný,
člověk
může vykonati, jest prý přikázán. (Důvody jich viz
pod si.svědectví
Rady a sv.
Adiaph.ora)
de stačí
proti nim
jasné
Pavla I oZd
r.725
(Oj \annách.

a nahodilé
.. . A. širší
skutlky,
více
sou, zahrnu'
kterýc e jei0takové
třeba ku
plněníkteré
při
rozených přik záni, které by i ohan konati musil,
ikdyž jeho stanovisko nem as etické. Do užší a.
.patří skutky boje proti duchu světa, které nejsou
předmětemzákona řirozeného, at jsou priká
zané at jen doporučíme. Na př. nekrásti jen v šir
ším smyslu může patřili k a-i, pokud první stupeň
o'e proti duchu světa pohybuje se v oboru plnění
ona řirozeného neboli nehřešení proti němu,
ale nik o takového skutku nenazve prostě aske
tickým; kdežto, kdo se postil \' pátek, vyk
konal

zvati dokonalosti,
křesťanskou
naproti
hanské
zaloxdfaům, leda
pokud
práve zahrnuje
to, go
\m
se od této liší; — nebo lze mysliti opravdu na
dokonalost, t. ]. srovnalost s ideou, kterou usku
tečniti mámee, — a tu se jeví a. jen částí, ovšem
nejvíce do popředí vvstupující, ana zahrnuje v sobě
a užší,
ten jest
(positivuě)
cvičhu v ctnostech pouze lidských, a to lidských skutek
předepsán.
— 3.ačkoli
Do skutek
úzký edk/ad
a. jako
vůbeec
veškera účast ve vy upitelském díle Kristově, tak
vných
našem
stavu lapsae
jako stavu
padlých,Žealekvuykope
(naturae
reparatae).
skutky viry, i dobrovolná dokonalejší zakládá se na vůli Ěoži,
náboženství, spravedlnosti, moudrosti samy sebou jenž zajisté mohl lidstvo ušetřiti trpkých následků
nepatří k a-i, snadno každy zn.á V genetickém
výměru a. bylo by tedy vyyviknoutípád a v ou prvotného hříchu, když Syn Boží zaň zadost učinilh,
bezto vlivů
ro hodlinás
se jen,
pro abychomBoha,— jak
žádalďáblových
na andě
peni lidstva. Odtud snadno dospějeme k v měru a—žádathina
vlastnímu. Účinek pádu, kterým stále působí na lech. Proč Bůh, když nás 7. moci satanovy vysvo
směr našich snah, jmenujeme kráttce duchem bodil, dopouští ještě, aby kníže temnosti mohl nás
opět a opět pokouušeti a ohrožo vati? Na tuto
světa.
Svět
(a
jeho
součástka
etělo)
skrze
hřích
starou
záhadu
dáno
mnoho
různých
odpovědi.
Ori—
uapadl v moc satanovu, tak že
'žžprá\em 7.ve
knížetem tohoto světa. Duch světa jsou zásady, jimž genes, spiritistě a j. myslí, že pykáme za osobní
nás světoosnovaný nae oismu, honu po pomuep hříchy, před tímto životem kd sl spáchané, a oči
cích statcích a požitcích, neúprosný v boji o život, šfujeme se -jiní přisuzovali ohu nedostatek buď
učí. jen abychom potirall tohoto ducha světa, pře
máhali zákon těla a tim vítězili nad ďáblem a mimo
moci nebo
lásk
ýkzy
Správná
odpoveď se
jestsvobodně
že Bůh
přirozen
úkol
— rozohdnouti
měli tak účast v díle vykupitelském (spasitel
030 ha -—vytkl člověku též úkol vykupitelský;
ském), díle Kristově, ponechal nás Bůh ve stavu
„přirozenostl padlé“ následkem pádu Adamova, částečně jižéjvrá"\, kde měl člověk podstoupiti boj
ďáblema zvít
r.,425)
pak ziti
po vp něm (viz člěAnděls
ojenissKri
když nás hř-išnosti tohoto pádu zbavil skrzes s.v sdvojnásobně
křest. Askese má tedy za obor bo' proti duchu steem každý z nás má potuirati ďábla s„jako slabý a
světa, účast na vykupitelském díle ristově. Vý smrtelný, jakým se sám učinil“ (Anselm). Bůh chtěl
člověku — dles vého obraazu stvořeněnmu -—když
měr a. musí a) zahrnouti všec|„yka jediné skutky, padl, dáti účast při \qykuthelskémdíle svého Syna,
které
se bojio
asketickýminazývat.
, které
se jenž se snížil k našem
kto muto
nášeji; b) musi je j.odnášeti
k nej
mu dnému stavu a v něm
poslednějšíum a vlastnímu účelu, který mají. Proto
ďábla (Fnřemohl.Ne
ably bylo
člověku jakožto
nelze a-i vyměřiti jako umění připravovati se, aby svobo
ému tvoru tedy,
umožnčno
rozhodnutí
se pro
chom byli hodni království nebeského. Jest sice Booha — k tomu není třeba slzavého údolí — aniž
pravda, že a. hlavně nás k tomu připravuje, ale proto, aby _ukázal Buh, jak bídnými se stali lide
ne sama jeediná; a mimo to tím byn ebyl v.;tčen po pádu aj etim k poslušnosti naklonil — k tomu
by žádostivost těla málo prospěla — nýbrž, aby
účel pronýbrž
a- i niejpodstatnější:
du .ltem člověk ve své slabosti \itězil nad ďáblem, pone
světa,
npodružný, t.vítězstevl
j. erýnad
z pocstat
něho a hlavnihlo účelu a. vyplývá, pokud kdo dobře chán ve stavu _hmoty pou \\.é K tomu jsou po
voláni lidé v šichm, a proto i nezbytná podmínka
ngjjuejeproti
tělupostu
a světu,
dobřejestse vždy
připravu:nc
na k plnění tohoto úkolu všem jest potřebná, totiž
účelem
samého
vítězství
kterou bla,
se spojUjemc
Kristem
nad hmotoue
— účel
se amilost
ovšem
mů (řinis ?eris)
konalení
sebe. postlcíhotoho
v_vmaposvěcujici,
ujeme z moci
abychom ss ním
boo
patrno, jakžseb “Zarin mýlí, pokládaje a- i pouze jováti mohli. Mimo to však láska a vděčnost k Bohu
uk nadpřirozenému sta\\\
a ke Kristu Pánu, přání, jemu se co nejvice při
osrvčcujicí (Asketizm t. 1, 2.

n.

vybízí
následovati
sebezapíránim
\ \\ v ednotlivce
cech, kde Bůh toho
nannás nho
Podo ně nelze a-i definovati jaksorprostředek, podobniti,
zabezpečili si milost a věčnou blaženost: v ráji
dá; k tomu odhodlávaji se šlechetné duše vsech
byl by mohl člověk i bez booje s tělem a s du časů,aato jest smvsl známého rozjímání de re no
Christi v knížce Exercitia spiritualia sv. lgn ce.
chem světa
blaženosti,
sledni
příčinadooajltlúčel
vzhledem a k tento
úkonůjesta po_ o se týče další otázky dogmatické, pokud a. jest
K lásceese pak a. odnáší takto: Láska Božiajest svobodným dilem lidským, zda se asketa od hřiš
vrchol dokonalosti tvora. Může býti jednak po ného člověka liší pouze větší, účinnější pomoci
hnutkou ke skutkům a., jako u Knsta Pána; ale
Boží, jsaneni
jinak(snstlejné
jako druhý
— roz
„ hříšným 1906,
46 —466).
skutků těch asketickými nečiní; může býti odměnou řešena
zanně, když se za to, že jsme se v něčem pře 4. Duc/1a Život asketický neznamená život prostý
radostí, zasmušilý, životní energii ubíjejíci. Naopak,
\\miolž1li,rozmnoží
v nás jich
láskanásledkem,
k Bohu, a ale
poněkud
ebýti i přirozeným
cilem hlavním a zákla dním tónem nálady křesťanského
není, poněvaadž
a. není
totéž asketické
co snaha askety má býti povznášející a oblažujici radost.
poůžčeelema.
dokonalosti.
ligya.
Skutky
Máme ovšem pohnutky i kzzármutku když vz
mohou býti buď přikázané, buď svobodné neboli meneme si na své hrichy, nebo na hříchy cizí, na
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však stav vylučující vyšší hodnosti a důstojenstvi,
co
ož arci není protí\a, nýbrž jen negativni starto
visko. Každý asketa však ustavičně obnovuje pevný
úmysl, „ceteris paribus“,
není zvláštní
okolnosti, která _bypřekážela, když nepřispěje jeho
sláva více ke cti Boží než “eho pomtížení
i-l
vati více pohaněni, zneuzn ni, pohrdání, výsměch
jneyst
smuten,
oprávněnost
k abychom
takoveto a potupu, ba „ceteris paribus“ více si přáti i to,
álad.ě
005sipoznáváme
může srdce ižádati
více, než
byli dítkami Božími? Tuto důstojnost máme, jsme-li co k tomu vede: nedopatřcní a pod., netěší se
bez těžkého hříchu, Bůh nás miluje jako své syny.
7 uznáníse,a když
pocty,onýbrž
z opaku,
ne
nnoutí
nekdo raduje
urazí, se
zneuctt,
odsoudí,
Lpi-li naší
na duši
všednníhiichž,
ty nemohou
ra
dosti
překážeti,
proto e ani
v neskonalě
kráse
nadpřirozené takořka mizí.
dbychom sami pomluví, n "brž spíše, když nemá příležitostí kpýchu
no „ceteris
nastává
pakažz,dě
v sobě neměli žádné příčinyAk rka osíí, nám zá potírati.
dyž Bůh dopustí
nějaképaribus"
pokoření.
Tě příležitostí
použije asketa, aby vzpirající seetomu přirozenost
leží předevšim na Bohu, aprotože jest světěžjši,
radostnějšim
přijetím
pokoření
přemáhal, jeto
lásky
hodnější
případ,
kdym ájistotu,
žejeho
pokořenímneubude
bre —
to námnež
stačí;my,a
mimoBohu
to jennse
tu vede
tužbuvž
míti tím
můžeme, ab byl 'ešíě více ctěn, jeho vůle aby
Bohulislávy.
jinakpříčiny,
však jest
nám vždy
šetřiti svésctí,
nenízvláštní
abychom
jí nešetřili,
Leště
dokonaleji,
větší obětavostí
stranystavěti
svo
odných
t_vorů se s plnila.
Na tento se
základ
Kristus
pokládá
za
samozřejmě,
že
se
člověk střežme
máme veskery city a tužby s č „ln caelestibus
výsměchu
(Luk.a tím
1112).
to lze proti
si vymý
debet esse habitatio tua et sicut in transitu cuncta šleti
možnginých
pokoření
se vZaodporu
pýše
posilovali Nejúčinněji se však cvičíme v pokoře,
tlerrena
sunt aspicienda“
ím Chr
l.) —-Sklíčenost
m sli, (Thkm.eKemp.,
pokud jest nedokona
losti, zakládá se jedna na přilišněm spoléhání na jak řečeno, poslušnosti Nějaké poslušnokstla tudíž
cvičbžy
v
po
oře
vyžaduje
celý
řád
'kd
sebe, jednak na nedostatku důvěry v Boha.
nožěh úplně samostatný člověk jest
loučendlea
Praxz thx/am—Ua. Troojím směrem vede svět svě všecko lidstvo sdruženo u větších i menších spo
vychovance: hověním smyslnosti, láskou k bohat lečnostech. Povinnost oslusnostr však nesahá da
ství a touhou po uznání a slávě. Asketa, následuje leko, za to ctnost. Nejen že lze člověku zavázatl
Krista, nejen správným způsobem od írá pokušeni se slibem. někoho \e všem, co neodporuje vúli
k hříchu, ale béře se směrem opa ným: odpírá Boží, poslouchati, jako řeholníci se tím vzdávají
smyslům lahodné požitky i nezakázané, zbavuje se moci rozhodovati o věcech sami a uplatnění svého
zbytečných statků pozemských, vyhýbá se poctě já tím pokud možno znemožňují, ale člověk může
i uznání; ano zálibu svo má v t,om co je nepří i beze slibu u věcech, které mu nikdo poručití ne
jemno, protlvno, bolestno, v chudobě a v zneuzna může, řiditi se přáním svého představeného, ale
nosti, opovrženosti i pokořenosti. Toto ebe jen u věcech dobrých nebo lhostejných, kdy opaak
mrtvvení však není posledním účelem, a roto často neslouží patrně k větší cti a slávě Boží. Slepá po
ustupuje vzhledem k větší cti a slávě oží, když slušnost nedbá toho, proč se něco přikazuje, ale
jest
Kr'sta
samého
na vidí dobře, zda dnejpřekáži tomu !)řikázánt nebo
svatbspojena
v Kánis aopakem.
na hostině
lmonově
— vidíme
atak my
ššlzzájem, a zd
opravdov Kpovinnost po
se ocitáme v okolnostech, kde společenské polsta
5 echnouti, či jen doořoruučítelnost. de jest hřích,
veni naše
(nechceme-lio
p_oustevničíti),
naše se
i všední,
tama kde
není se ovoleno
i když
to nařídí,
neporou goslechnouti,
1 nebo porouči
bez
práce
ke cti
a slávě
ží
konané, nebonebo
podobné
ohledy (na ř. uklidněníomysli, zotavení) pribezdě
oprávněnosti,
tam Boží,
řídili nýbr
se přáním
ku
větší cti a slávě
spíše knesměřujlcím
opaku, není
čují nássvětskými
votiti to co
jedpřijemno
spojeno
se cti a dokonalost, nýbrž nedostatek ctností. —
de'in a
jinými
vý_ho
am
mi. Kcvcí|
ktakověho
důvodu není, tam křesťanský asketaš zapírá sebe. O dějinách mnišství viz pod tímto \'řadnýmslo
To pak jest 1. vždy,_ kdykoli ho skutečně něco
vem; o bludech,
týkajících
se" ismus
a. v. pod
vř. sI.
enkratítě,
amerikanismus,
moder
o zajím
Betka, co mu jest nepřijemno. Neboť co ho stihne
výchzzásadách
ruských
chlystů !.\n'.stat
jehoslávě
vůle,Boží
to než
mu opak
posílátoho;
Bůh2.a vždys
to jests eza
vždy (srvn.
rass. D.
russ. Sekten
Dor .o 1chl ,stech
304
kezvětší
pírá aspoň úmyslem svým, . nikdy nevolí to, co
334.) Zcela nesprávně pochopil kresfanskou a.
jest příjemnější, pohodlnější,protože je to při Schopenhauer, jenž své „antikosmické“ snahy —
popirati vůli k životu — vkládal v nauku Kristovu
3.něnkdy
kvoli dobrovolně (srvn. T. [. Butkevíč, Pessimízm Šopen auera i ego
i(emně'íc
proto,
že toje zá
to sravnenie shristianskim asketismom, \ rav. Obo_zr.
co ši,
jesttlpohoždlnčjší,nýbrž
nepřijemnější; co avše
akolikrát
te —
leží na okolnostech, ve kte
terých ží e, jeho stavu,
561—6
abývasjl sedymnohé spis
zdravi atd. Půst dle sv. Františka aleskeho (_j.P.
(),tců menujeme zvlá
Má xmmo;
%amus,l,
229)dle
neníiehož
pro toho,
kdo nemáíll,chuti
k jídlu.
íněný oděv
sv. (Bohum.
čl 23)
ne (PG. L XIXv)“;spísly Hešsychiovy(PČ. XLIll), Augu
onna-Barthelet, S. Patris Aug?
hodí se ani pro osoby stavu manželského, ani pro stinovy(
stlni doctrina(Morall.
ascetíca)x,xCassianovy
jPL. Xll šp'
x.v —Zileralura.
ty, kteří jsou jemné soustavy: pás však neb aspoň Řehoře\'el.
náramek í dle novějších (Grundkótter 1891) hodí vědecké: óuarcz, De religxíone _(Qpp.t
se pro všecky. —Chudoba ovšem jiným způsobem dizr, De pertectione vitae spirit. Par 1856—58;
zachovávati se může v stavu řeholním a jiným ve
Fr Nheumayer,Idee
der askeííschen
Schatfh
1856; _Tul Ma)£f,
Die christlicheTheologie.
Askese.
nep osebe,
prostřádá
své pohodlí,
aniž dobré účely,oa
uh
světě.
Ale i tu
asketa pro
lhr Wesen u. ihre histor. Entfaltung. Freib. 1894;
hodlpírjinyych. — Pýše, kterážto jest náklonnost lid 0 Zakk/ar. Askesse u Mónchtum9. Frkankf a.
ská k uplatnění svého já,k povy ení svého já na
1897
(prot gl.
.); 2 V.
8. t.V11);
Sa'lavev,
ravdanieD dobra'l
1898ě.l,
(Soč.
Fr.O Luiz.
kírchl.
trůn božský, odporuge asketa nejvíce oddaností Lehre von den evangelischen Ráten, Paderb. l
cizí
vůli, ale
t. j. _poslu
p_říkla sebe.
nám dald
Spasitel
i přimonos—tí,jejiž
p—okořo váním
. Zmn'n, Asketizm po pravoslavno--hristíanskomu
bohatství k chudobě dobrovolně se obrátitl lze
učenijul.,
Spb.
1907.
ZŠ)ními.
uvád
d
ím
jen
Exercitia
aspoň některým — řeholníkům, — ale staav hanby,
w. oÍgmz'cez
ajoly P.a jako
Tomáše
[((mp.
necti, dobrovolně voliti, sotva komu lze; ovšem Zpiritualia
ltou knížku
násled. Krista
návod
po
svou křehkost,lnanezabezpečenost své spásy (srvn.
Thorn. Ke
em ejcn
l, c.21),
závažnější
vybízíalenáspohnutkškradostcíf.g
k ní ůh (2 K jsou
Hilarem datorem diíigit Deus), nejen prospěšnost
jeji jest patrna ztoho, že více ke cti a slávě Boží
vykoná, kdo s radostí své povinnosti plní, než kdo
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byly
nmohě synody,
v Gangře obyčej,
ve lV.žestol.,
spisyná\od
Lgtzyckzdlm(Lancicius;
zvláště konány.
všechny, a jako
podrobný; 2 nejnovějších
dvž se jako
roozmnožoval
křesťané
ak
prakticz
vé)
dobr doczesn
ch. dílem
aby přísný
život vedli,
dilem
aby unikli
pro
následovámm,
odebírali
se na
poušt
a samoty,
zn.T1907; Rzymnči,
?. Ryba'k,Wartosc
Křest. askese,
Olom 910
(srvn. asketi
“pá/e. povstala nová forma asketismu, totiž stav pou
askese &jeji avýznam p_ro kazatele &zpověd stevníků, z něhož se vyvinul sta\ mnišský. Vývo
nika. Znalost a. obecné jest kazateli a zpověd jem stavu mnišského zanikl pak stav prvotních
nik_ovinezbytně potřebná. Nepostačuje zajisté, aby asketů, ježto stav řeholní jest stavem po křesf.
knněz na kazatelně a ve zpovědnici jenom pověděl, dokonalosti se snažících. alc název asketů zůstal
že křesťanská mravouka, že zákon Bož' žádá na
osobámvedou
řeholním neho
světským,
přísnější
Schutz/zm
Morrgn
Ind. nábožný
Monch
člověku, ab v dobrém setrval a ve spravedlnosti život
se rozmáha až k dokonalosti, a nepostačuje po
tuml
09050; DicO
Zátkoler,
u. Mónchtumi
(1897);
thmbuclter
cnA.und
Kongregationen
der
hříšníkovi,
že jestbpovinen
varovati
se hříchu
e75
Da
as Asketentum in der ersten
avěděti
příležitosti
k němu,
bojovati proti
zlým
žádo kath. Kirche
stem a náklonnostem, odpírati a brániti se všemu Zeitdes Christentums;li'.N1edzíalkm.rkí.Asceci
pookušeni tčla, světa i ďábla — ale třeba jest i po
rzeczy_wisto$ci i w woyobražni wspótczesnych
věděli a častěji znova vštépovati, kterak spra
vedlivý může a jest ovinen utvrzovati se,aby liwteratów1artystów v Pr egl. katol. 1892. Sanrxóur,
počátcích
v ak
1911
jak
ummnišstva
(dannnjgtov)1kmistoke
konání askese
v dobrém setrval a dokonalosti prospíva1.Ka O asketeri
zatel zajisté gmábýti vůdcem a rádcem věřících, příhodné, klášter. Thhesaurus linguae latinae, vol. ll
16. monasterium.
zpovědník vudcem a rádcem jednotlivců v boji di: Asceterium Gloss l\.'.
proti hříchu, vůdcem a rádcem na pozemské cestě Archisterium Gloss .,168 1zarchisterium mona
k Bohu a blažené věčnosti. Neboť ipři dobré vůli sterinm graece videtur antiquitus corruptum ex
není člověku snadno poznávati, jak by boj proti asceterío. —2. V Konstantinopoli znamenalo aske
m za času Justiniána _s oiečnost, která měla
svým přirozeným náklonnostem a slabostcm, proti
rozmanitým pokušením, proti škodným návykům pohřeb prmázeti (Novell. 5 ). již Konstantin Ve
vésti měl, a které prostředky by je v upřímné liký učinil tam nadací, aby všecky pohřby mohly
se konati bezplatně. Latinské asceteríum různí
snazenějeho
by oj
proti zlu středověcí spisovatelmé přetvořujice psali: archi
štast
vedFodporovalycltolik,
dobré že
zdárné
pokračoval,
mravní život svůj zdokonaloval Takto-li jest kazatel sterium, arcistcrium, acistarium, acysterium, assi
všem vůbec a zpovědník každému svěřenci svému sterium. Dosud užívá se jména archisterium

dle individuality

a morálního stavu jehovvůd

cem
rádcem
„nadato,
co b moudrým,
tito lidé neukládaje
mohli sn a stneížádaje
“(Jan
1,6 12), budou jŽehonaučení praktická,

slysšitclimne

(vasketika' est nauka o křesťanskéaskesi, to jest
nauka o ěum(ní,vvésti
bojs|ednak
du
sekvitčzuý
se). a spasitelný
ěm' je

vplrlaktick
životšponejdůležitější
em částí
a dodává
celé křesťanské
dokonaulostikresťanské
cvičbč v ctnostechk vlastniho rázu; mimo to_ ak na
uka ojako
pomůckách
k askesi má
z větší č sti ztýž
obor,
nauka octnostech
křestanských,a
lost jich jako pomůcek je prakticky důležitější1než
poznání ctností bez tohoto vztahu. Proto se
str.at“11.2
Srvn.4Skočdopalz, Pastýř. bohoslovíl,SHM
402, jímá asketika též šíře jako nauka o křesťanské do
528;
konalosti vůbec neb aspoň jako vědeckyu spořá
dané
navedeni k dosažení křesťanské dokonsalosti.
askesis
gfaflké
(čo:ěqoi;roatptácerí)
zoves
t.tPal
ladia (Hist. Lausiac. c. 14_)
cké zaměstnání
oproti práci fysicke, ruční, ježvbývala cizincům do jedná tudiž otom, 1.v čern záleží křest. dokona
xenodochia přijatým od mnichů nitrijských přidě lost, 2. které jsou překážky křest. dokonaIOSti a
lována. Hosté tací, kteří buď duchovní nebo hmot kterak lze je odstraniti, 3. které jsou prostředky
k dosažení křest. dokonalosti, 4.0 ctnostech bož
nou prací
byli, Kraur,
mohli zůstati
v xeno
dochiu
2 ažproslpěšni
3 léta. Srvn.
Real-EncykLl
ských am
mravních. ale
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praktickánaučeník
ému
dobně mnozr rodičové, dítky, otroci již v starších životu, nebo ojednnávaaji toliko o některém před
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7. Ki íže, z. 1591 ](Cesta na horu Karmel), Ludvík
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(Řeh. ncjpřímějším
111.73) Dlou
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asketických předmětech. Asketické spisy pro jedno Bveums.
ayer (Griindi. Erwágungen ewiger Wahr
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Par.N."(Jrou
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vory mnichů o dokonalostí), řehole sv. Basilia dae praecipua impedimenta. Aug. ind. 1793; Me
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Be de Ponte S._|.:. 1624(Meditaciones, Medítatíones
Syrský nagsal
znamenité
asketické.
rengo sus v Trieru,z. 1125 Jan zFecampu,a.zt.1079. _depraecipuls fidei nostrae mysteríis, de hispanico
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Sal., 2.1622
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vmeirop.
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et

ei (:O itione (.t 1607),

ratio de

reiigionis per M. Lut erum retormatae origlne et

in Germ
nia et 'iAca
Dania
ask.
dlilžtsv.
Alfonse:
Modlitba,
BůhP.láskly
neti— progressu
ASHáŠ, Vulg.
Asliaa,libí.
hodnější,
Důvěrné
obcování
s Bohem.
jul Ey

Ešeli'ae,

arda Osv. přijímání1904. P. Do ss Ad., Perla otec Satana, písaře v době králeújosiáše (4 Král.
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Aslo — Asmodeus

233), týž ve 2 Par. 349 nazývá se Eseiiáš '(Vulg._ původu perského, uznává přece lilnlo ickou nemož
Eselias
os,t by z daéva vzniklo hebr. dai.
okud nebude
Aslo n. Oslo(Asloen., Hasloen., Osloen. dioee.), perský původ slova Ašmodai A. cpřen o pádné"ši
důvody, bude vždy možno viděti v aramejskm
někdejší biskupství
v Norvéžsku,
metropoli
drontheimskou,
zřízené
ve století pod zaniklé
ve *WCWšt aph éiovou formu od kořene 'lDW:
stol.
zahubiti, tak že Ašmodai=Zhoubce (srvn. Zjev. 9,11
_ Apollyon :Exterminans). — Kd
dbyy
Asmodeus, z latinského Asmodaeus 'lob. 3B_
— Abaddon—
'Aquo'óav;rukopisu B (vatikánského)_ — Aa/toóaííc snad svým časem se nalezlodostatečných důvodů
ruk0p “ (sinajského)_ aramejskémuNJDWN pro persk' původ slova Ašmodai ak by se dalo

v hebr překladě *'IDW'R (Viz Neubauer, The
Book of 'lobit, Oxford 1878 str 6. 23.), est ďábel,
kterýd e.Tob 3"lm usmrtil před dokon ním man
želství sedm mužů Sáry, dcery Raguelovy, v Ekba
tanech (v Medii).
tohoto tvrzení svatopiscova
třeba dobře rozeznávati to, co slyšel Tobiáš

mladší vypravovati:

zcela dob e mysliti, že Židé vypůjčili si od Parsů
jeu
knoeýja označili
em o Dnes,kd
démonovži
kůdci,k
iž předjim
tímpoje
měli.
jest nám
známo, žejiži značně
Babyloňané
a Assyrové víme,
mšlži
svoji
démonologll
vyvinutou,
že čelní národové na nízkém stupni vzdělanosti
stojící mívaji představy o větším očtu duchů

že prý oněch sedm mužů zl'ch, není nutno zacházeti kvysv tleni vzniku
d monologie židovské až k Paaůrsm, a ton

méně

byloood
ďábla vzplanul
usmrcenoláskou.
ze žárlívostí,e
plfuíněvadž
ďábel
k Sáře
(Takd
ko.p B_ v našem případě. Dle výroku Tobiášova vnřeckém
1615: xai wolíoupat yi) síoslůwv lino a'vwlezal-luhu;xai textu (neschváleném ani svatopiscem, ani Rafaelem)

ofěngóugot,ó'u óamóvtov (pileí nutily 8 ovn Ašmodai byl démonem chlíípno stl,
nl
66 u: u" or,-díra nl.11? twvngo uyówwvalnij) komu neškodil, než tomu, kdož chtěli stee rou

V následujícím napomenutí, které0dává Rafael To obcovatí. Naproti tomu však v Avesté Aéšma ne
blášovi Silin, potvrzuje správnost toho, že ďábel jeví se nikdebýti démonem chlípnosti, nýbrž
usmrtil sedm manželů Sáriných, nepotvrzuje však v celé literatuře perské jak starší tak no

násipouka
li a
pověsti,
že se takdceři
staloRaze eiově;
žárliv za
osti,
plynoucí vějši kvystupuje
z lásky ďáblovyk
důvod,proč
k čemužAešma
již význam jeho asjména
takAešm
ma ve význam obecném znamená totiž
smrti trestáni byli, uvádí afael dle textu oVulgaty zuzje.
chlíipnost zvířecí: „ti zajisté, kteří násilí, nes ravedlivý, ukrutny' útok a pod. Proto
v manželství vcházejí, že o a o sebe i od své mu též n hož. literatura perská přičítá zkrva
vené kopl, nikde však se nepravi ani o Aešmovi
mysli odlučuují a své chlípnosti tak hoví jako kůň
a mezek" (6 7). Dle rukopisu B archanděl nařiz_uje ani o daevovi kterémkoliv, že Slmiloval ženu něja
9' "a 82ttřeba prl
a předpovídá:
6" "9 mu cru 51015149775ci; 10Vvvjuqnura, kou -—pK uozměnl Tob
hnul/„ tíwgav ůviuaua'twv xai Emanuel; ano 177:zay hiédnouti k 0121', kde si Rafael osvobozeni sám

jejic-

óía; mu wů 171mm 1017ízůvo: mu' xamínsrg, xm"
(Ramadánu—lat u; óamo'wor zni qzsú “star, xai ovz sobě připisuje (ne kouři, aniysrdci, ani játrám ryby):

šnavclsúanaz tór alwva tov alwrog A když půjdeš
do ložnice svatební, vezmeš řeřavého uhlí kuři
diového a položíš (na ně část) srdce a jater ryby
a budeš kouříti; a čichati bude to ďábel a uprchne
a nevrátí se na věky.) Tak se také stalo: "i". &&
áawgánřq ró óamówov 177;mapa:, e'quev el; ta atw
mza Alywnou, xui :" :]oev aítů ó ů'yye'loc (Ba,) Text

„A
Pán,a vysvobodil.“
áru,Z manželku
synanyní
tvéposlal
0 odmne
ďábelství
toho vy
svítá, že 6349 mluví o účinnosti srdce a jater ry
bich proto7 tak, aby se nedal Tobiášovi p_oznati.
(Selórt
v zur
vyd.
Schuster-Geschichte“.
Holzammrov
č
Handbuch
biblischen
pozn. 3.) Kromě toho líčí bible 16le 84 též vliv
modlitby novomanželů a jejich zdrželivost na vy

a. („Ab
ns demoncm
fuit Raphhael
Veiga?vmmnohem střcl'zlivěji
podávábudou
slova játra
Rafaelova
angelus,A--qui
ad suigeitum
jecoris propter
merita et
když zapálena
_rybi, puzeni
orationem Tobiae fu bat daemonem“. Cornueiius
zahnáno
budeuďábelstvi“, a liči szlomení
pide.) Neni te y nutno považovati kouření
blovy: „Tobiáš.
ujater moct
a vložil :“
ji na uhlí živé. Tehd Rafael anděl ujal ďábelství srdcem a ját
za úkon účinnosti svou podobný
novozákonným
svátostem
(„lta
placuisse
Deo,
ut per
a přivázal je na poušti hořejšího Egypta“ (82-3
\.3
V pozdějši literatuře židovské vystupuje Ešmadai haec corporaiia tamquam per instmmenta quaedam
supranaturaliter operantur in tugandum daemonem,
oávdi
kouzlaďáblů,
a čáry,
jehož
vy
jarko
náčelník
který
zná zuřivost
budoucí snadno
věci, který
quaemadmodum
per potestas
sacramenta
Ecclesiaeeraba-p
dae
cohibetur
et maxime
vraci strom aboří doomy, svádějicí ze'ména k o moniorum
hlavnim neresatem. (Talmudt traktát Gitlin list
b, tismum“ Estíus in Tob.8 ), nýbrrž stačí v'„celém
Pesachím 110; Tarrum ke azateli lis.) — Tvrdivá úkonu viděti s Hagenem jen 'znam symbolický.
se, že bible si vypůjčila svojí představu 0 A-ovl („llloigitur signo exhibítovirtute angeli dae
z nauky Zoroastrovy. Za důvod se uvádívá hlavně mon apprehensus arce
. . Lexicon biblicum ],
jméno A., které se prý odvozu e z aešma daeva, 3.1 450.) Ano jest možno snad i říci se Seibstem
vyskytujícího se často v Avcst & znamenajícího (n. u. m.), že Rafael mluvil z důvodu svrchu uda
tolik co „ďasa chlípnosti“ (Milka). Naproti tomu
neho (ab; panujícího,
se neprozradil)
dle tém
názoru
tehdy
však jest namítnouti: V Avesté vyskytá se sice všeobecn
který jen
včccm
připisoval
slovo Aešma, nikdy vša ve spojení se slovem akousi moc léčivou, kdežto ve skutečnosti všemo
devva. V nábo enšké knize perské, zvané Bun
oucnost Boží
účinek tzpůsobila,
dříve
a poslušnost
Tobiášovakdyž
se byla
osvědčila.
deheš (XXVill, 15.
e), psané jazykem pehlevi, nalézá zbožnost
se sice slovo Aešmšeda, kterýžto tvar před jak jest rozuměti 83 že Rafael ďábelství přivázal
pokládá avestské Aéšma-daeva, slovo to, které na poušti hoře'šího Ě 'pta, to vylíčil již sv. Augu
:X
2, Mig—ne Li, 668) v ten
podle theorie ideogramů pehlmských by_se mohlo stín (de Civ.
vysloviti Aéšmdev, avšak Kniha
jest () né
smysl,novomanželům
že byl vliv jeho
tak že nemohl
koiik stoleti starší než všecky knihy psané více
koditivzdálen,
(„eius potcstatem
no
cendi ab angeio esse cohibitaín atque penatam)".
v jlaz 1kuk pehlevi!
de Harlez
již Nepravi--ií se, že byl svržen do ropasti pekelné,
tomu, že Msgr.
z iranského
slovapoukázal
daeva ne
molhla v hebrejštimé vzniknouti koncovka dai.
ěje se podobně jako v
. .,
ďáblové
ic nezapuzo
[(o/m!in(Uber
jíldische Angesitolo
r%e7&7.6),
u. Džimono
Kr sta tprosili, b jim nepřikazoval
logíe
ihrer die
Abhángigkeit..
ačkoliv p_ropasi(Luk.
vvstoupiti
oalz arahdo
se chýlí k názoru, že hebr. .ziýstduch Ašmodai jest nice krajiny (Mk l5m),
abnýLrž aby je poslal dzo
astáda
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Asmonaeovci — asperges
vepřů (Mat. 831). — Lila-alum:

Gamety, Histo

Aspeltu v.
Aspendus
s, Aichsgalt
někd iskupství v Pam lii (Malá

rica
crítícaPař
inížroductio
in U. T.
11.ss. er
il 1..
str. Asie); Gamy, Series 450, uvádí řadu bis upů : let
382, et
2. vyd.
l;897 Reunli
v Tubine
Quar
taíschriít 1856, str. 422—445; Gutótrlet, as Buch

bisk. titul. jest první slovoantifony,
a.sspergsyní koropíš,
Tobia str. 191 nn.., 204 nn.., 225 nn. Hagen, Lexikon 325—787
bibííen l, Paříž 1905, sl. 449—450;
an der; kterou se začíná krásný obřad kropeni lidu svěcenou
Gyhe:: vesl.Víglc>113rouxově
fascylv,
a31104 Díctionnaire

de la Bible

vo
odou
u,jen

jests oučástkou hlavní bohoslužby ne

dělní v kathcdrálníoch, kollegiátních a farních chrá

Asmonaeovcív. Machabejští

ech.
byčejn
něs ecelý obřad zkrátka nazývá a.
Příslušné rubriky a ritus obsahuje římský rituál a
Asnaa, Mr. se členem Hassená' áh, LXX 'Aoava. missál. Každou neděli má kněz (ať celebrant ná
sledující hlavní mše, af jiný kněz) v sakristii dle
Synové A “ vystaavěli po zajetí bránu rybnou na
předepsaného
světiti při
očistnou
(aqua
severní
straně
jerusalema
(Ne m
B?..fl
ša,k(v.jak
IS), které ritu
se potom
a. užívá.vodu
Pouze
na
se
zdá, není
jmeno
osoby, nýbrž
sta Scnaa
t.) íustra
se členem.
Boží Hod velikonoční a svatodušní odpadá toto
Asola (Asula, Asulus) Giovanni Matteo. svěcení tam, kde na Bílou sobotu a vi ilii svato
hud. skladatel, kněz, n. ve Veroně, byl kolem 1578 dušní svěcena byla křestní voda, poněva ž v těchto
kapelm
níkem v Trevisu, 1581 ve Vicenze; vydalve
kostelích jest při a. užití svěcené vody, kteráž při
liký počet zdařilých skladeb (mše, neešpory a p.).
obřadu
křestně
vody ještě“šasi-ed.:
přimíchá
sv. svěcení
olcjů byla
odde.brána
včtšinou
A soils ourt s cardíne, hymnus v laudách doby ním
vánoční, vyňatý z básně Coelia Sedulia (v. t.) na tato svěcená voda i jíudy běře k a., pokud vůbec
počest narození, života a smrti Kristovy. Počáteční stačí, a jinak se očistná voda světívá kdykoliv dle
písmena strof jsou v pořádku abecedním (carmcn potřeby, což ovšem předpisu o nedělním svěcení
abecedaríum). Hymn
nsu tento naalézá se ve všec vody neodpovídá. A. se koná před hlavní mší s_v.
každou neděli, nikoliv o zasvěcených svátcích, při
hymnariich rukopisech
a brevířích od
(vyjímasjtíc_
_kartouzský) v fi
turgických
XI.

Asmus, zkráceně jmeno mís
sto Erasm

As010 v. Cittan va
Asom kbr. 'Ocěmo1. šestý syn lsaie, otce Davi
dova (IP r. 2'5). — 2.5syn Jerameelův z potomků
ludovych (1 Par. 225). 3. jméno města (v. Asem).
Asor, Wigo? (od kmene chácar, odkudž chá

cér=osada, ves). jméno několika měst paaiestin
skyc.h I.A., Hasor,Heser ('Aawo),Předni
ev

něné rnsěto
Chananc'
jPežjosuae;J
ra_|i
_labinoví
odňal
a spá llců severních
11l “', 13,
|).2"
děleno bylo kmeni Neftaíi 0(1.05 1930) Za času Dech

bory jiný ]abin, král A., podrobil si lsraelíty se
verní, kteří paak od jecho moci naalezalis epo 20

pašthaji-li l(130
těhodne (S. R. C. 31. julíi1665, Decreta

Qězpjinym
3., akne
to'z em
celebrantem
následující
muše.tedlyn
('.
e.pt
1681, Decretae auth.

1679). Pontííikuje- li diecesní

biskup, odpadáa. Celebrant oděn jest Iiumerálem,
albou,
pluvíáíem
barv oltáře
dne; dovoleno
těž bezcinřulem
pu viálu aobřad
konati.
kněz od
loži híret, be'ře aspergil, klekne, intonu'e antifonu
As erges me, pokropí třikrát přední ást oltár
táře
(ni oliv mensu), uprostřed, na straně evangelní a
epištolní, potom sebe dotýkaje se asgergilem čela,
povstane a pokropí assistentv, bpo případě ostatní
kněze
na-šli Rejcsvěltsějši_
liSvátost
oltářní,přítomné.
nepokropí \'ystave
se oltář(
11885,

et, až je Barak vysvobodil (Soud. 49"— 1 Král. 199). Dcc_reta auth. n. 3639. dub. ZS.).RPak nlássleduje kro

atomuon A. opevníl (3 Král 9-5), Theglathíaiasar

ho
dobyl Mac
(4 Khráí.1529).Posiední
o .4-uvy
se
dějevv1
116'
' “ :jonathas zmínka
Machabejský
trhnuv časuěc: rána od jezera genezaretského na
„pole A “ svedl tu vítěznou bitvu s vojskem De
metria ll. Nikatora. A. leželo nepoch bně mezi je
zerem gcnczaretským a Kadcs Nefali, nedaleko
jezera Bahra! el--Húle, snad nynějsioTellel- Khurcibe
nebo Tell el-Harra
s na jihu území
kmene _luda ( os.15w23); oloha neznámá, snd

eni lidu, a to buď od vchodu presbyteria, anebo,
rak u nás jest 7.v,ykem tím způsobem, že kněz
rojde prostřední lodi a kropí lid na epistoiní,
Edyž se pak vrací, na evangelní straně. Mezitím,
co se děje krop ení svěcenou vodou, zpívá chor
antifonu Asperges me, knězem intonovanou, začáe
teční (3.) verš 50. žalmu Miserere, Gloria Patri,
načež opakuje antifonu. Totéž modlí se při kro

peni tišečas;
celebražntpřidávaje
i více
veršůa ze
žalmu,
stačí-li
žpak se vrátil
k oltáři
chor
do
deire mezi hirbet-Main (Maon) a leíl
zpíval, zapěje tři versikle, na něž chor odpovídá.
modlitbu Exaudi nos Domine, kterouž obřad
(Aradl. — 3. Asor nov e, Mr. Chácór hadattáldl
(Jos 1595),město v jižní části území kmene Juda. končí, načež následuje hlavní mše. Antiíona A.
žalmu
u, a to 9. verš (vloženo
Nazývá se novým na rozdíl od ředešl. Poloha me vzata jes
neznámá. — 4. Jos. 525, Vulg.. „ esron, haec est

pouze: Domlne). almístaprosí, aby ho Hospodin

Asor“,čes.
Hesroon,Benjamíníty
t.j. Asor“, vnKar
io ze pokropiíďzopem
a _obrn
rnhyíseo,tak
aby nad sníh
byl
zbílen.
čišt'ování
dčlo
dle předpisu
zákona
—5.
městopř.
obývané
nvárattu
pokropením, při němž užíváno svazeěku yzopu,
jenž byl ponořen do vody (při očišťování malo
mocných smíšené s krví . Toto okropení před

zajetí
(Neh.113;),_
snad nynější Chlr et Hazzúr se
veměodjeru
alemamezBeitHanínbíaaNe
Samvil. —6. u5je r. 49533043. v proroctví o Ara
bech napomínaji se ti, kteří bydlí v A-u, aby prchli
Nabuchodonosor
na chácór
ně udeří
aa se
A skrylí,
zpussntejelikož
LXXč
čte chácěr místo
a
přeekládá aiv/Íri.-překl.
aledeyský, syrský a Vale.
překládají A. Někteří mcyslí, že to bylo město nebo

krajina v Arabi; ale zdás ,že

obrazovalotedy
očištění
od hříchů
krev Kristovuu.
Antííona
vyjadřuje
vroucískrze
prosbu,
aby
duši naši od poskvmy hříchův očistil a svoummi
lostí ji tak ozdobil, aby se skvěla spravedlnosti

a svatosti. těž
Prosbu
odpuštění
verš za
Miserere
mcikajícuímuhříšniku
vdůvěře
mínění jsou tu obsahuje

Asor- vsí an
v Asarh addo
obyvatelea
(chacěrim).
AsothAser
habr.(1P
'Ašvárt, LXX 'Aaíů, syn ]eflatův z po
kolení
aspastíkos .oikos 7(áonaouxó; oí'xog),řecký název
1. hovorny v _ženských klášteřích (=., sa
ato
ri_um), jakož | 2. místa vedle kostelů kalthedra'l
ních, kde biskupové a kněží přijímali návštěvy

(:secretarium, receptorlu m.)

v milosrdenství Boží zpívá se pakeuihned Gloria
Patri (toto v neděli smrtelnou a květnou odpadá).
Od velikonoční neděle až včetně do svatodušní
zpívá se místo Asperges mc antifona Vidí aquam

aDomo
mílsnto Miserere
Deus též
pějenase
Confitemini
kteroužmei
dobu
paatřičných
mí
stech nvkl dá Alleluja. K těsto antitoně Vidiaaquaam
použito slov proroka Ezechieíe (47, 1), který u vi
dění spaířil proud vody vycházející pod prahem
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aspergil — aspersorium

chrámu, tento proud čím dále se vyléval, tím více
rostl & všude přinášel život a urodu,a no i vod
Mrtvého moře jeho blahodárných účinků zakusily.
Dle výkladu sv. Otců znamená tento pramen oží
vujici vody milost vykoupení Kristova, kterýžto
pramen se ustavičně prýští v církvi Kristově. Po
Vidí aquam následuje první verš žalmu 117. Con
fítemíni Domino, kterýžto žalm jest úchvatným
chvalozpěvem na nesmírné milosrdenství Boží.—
V modlitbě Exaudi nos Domine prosí církev, ab
Ho
ospodin seslal svého anděla k ochraně všec

shromážděných
ve chrámě
při bohoslužbě.
Oracea
osahá půvo
oemd
do nejstarších
dob církve
naživalo se jí vlastně při kropení nemocných v osu 
kromých domcch (habitantes in hoc habitaculo),
jakož se jí posud při zaopatřování nemocných
tíživé. — Kropennívodou _přia. jest svátosttna a proto
též, kdož ji zbožně přijímají, stávají se účastnými
účinků této svátostiny. U'stědřuji se jim milosti
Ducha sv
eho ochrana pro duši a pro tělo,
zvláště pak utíěěluje se jím pomáhající milost Boží,
která povzbuzuje k lítosti nad hříchy a k lásce Boží,
a tím zjednává očištěnní od všedních hříchů ano,
pakli se snad člověk v těžkém hříchu nalézá, při

kdy proti křestní úmluvě provinili. Církev oslavuje

po celý rok vzkříšení
Páně,
nejvíce všaktv dobč
velikonoční;
proto siitéž
přejeahyv
b
věřícíjestě vroucněji a zbožně l jak tajemství vzkří
šení Spasitelova, tak své vz říšen
ní skrze křestní
\oodu oslavovali a vděčně vclcbili očištující :: oži
vující pramen milostí Boží, který se z nejsv. Srdce
Páně vyprýštíl. S tím se krásně shoduje antifona
Vidi aquam l žalm Contitemini Domino, jaakož
i nařízení, dle ěnhož se na neděli velikonoční a
svatodušni při kropení užívá vody oddělené při
5\ěcení
křestne
vody jest
0 předcházejícíchs
eví iiáíích.
Na mnohých
místech
zvykem
dpo
kázání společné modlí tři božské ctnosti sanelb ob
novení křestního slibu, načež následuje a.; zajisté.
velmi vhodný zvyk. Tu a taalll děje se též kropení
lidu svěcenou vodou po bohoslužbé v neděli l ve
všední dni; zakládá se to na obyčeji, avšak není již

úkonem
tom.
lll. liturgickým.
n. 129-— 35. (Dc Hadi, Líturgíae s. Išraxis,

asper l, asperglllum viz aspersorium.
asper
tas popull
—nevlídnost,
aspersío
viz aspergvizsaffabilitas.
aspersorlum (česky kropáč) 'est nástroj ke kro

pení svěcenou \'oo.dou Líturgíckkgknihy římské Pon
pravuje
pokání, mllostí
aby se Boží
s Bohem
usmířil a jej
takkáirmému
uše posvécujlcl
nad tiflcale a Caeremonlale Episcoporum, užívai slova
snih byla zbělena. A. uvádí tudíž věřícím živě na aspersoriu m, kdežto v litur ických nihách
pamět, že se mají Hospodinu blížiti se srdcem či francouzských (missálech) užív no bylo slova

stým anebo aspon kajícim a tako covati nejsv.
A. úzcevěřícum
souvisíznovuzrození
s liturgickou na
Ososlavou
aobiět
ři ominá
křtu neděle
Ne
dě e jest popřednč zasvěcena tajemství vzkříšení
Páně. Uctíváme-li toto veliké tajemství každou ne
děli, máme si vděčně uvésti na mysl své vlastní
2 mrtvýchvsvstánl na křtu sv., kdež jsme z hrobu
a smrti hříchu byli vzkříšení vodou a milostí Du
cha sv. k novému, nadpřirozenému životu. Svěcená
voda, kterou kněz lid krr,opí priipomíná křestnt
vodu a vybízí nás, abychom trojjedinému Bohu za
milost sv. křtu deko vali, křestni slib obnovovali a
slzami upřímné lítosti hleděli smazatí, čím jsme se

aspergillum.

Aspersorium zhotovuje se buď

z kovu nebo z rostlln.

Kovové aspersorium má

držadlo, zakončené dirkov
anvou koui, v níž jest

houba. K některým úkonům liturgickým (svěcení
kostela, svěcení oltáře nebo oltářního kamenne,

žehnánl
a rekoncillace
hřbitova,
žehnánít
kostela
nebo
veřejné
kaple, žehnání
zvonu
ůj)
řede
psáno aspersorium z \ětviček rostlinnýclh,SthysSOPu,
nebo buxusu \'
clt starších a v některých
zemích dosud (na p. v Belgll) užívalo se asper
soria s držadlem kovovým, na jehož konci připev
něna byla koule dřevěná, v níž zadělány byly chlupy

zvířecíjako na štětce(v. o.hr237); težzbývalo asper
sorium zakončeno ohonem některého zvířete, zvláště
chvostem liščím. Odtud německé jméno eíhwedel

(Wed
del:

ohon, cauda) a francouzské goupillon

(goupil
:liška,
vulpes).
aspersorií
v době
go0th Velmi
k yvkusnénbyly
ajlm hlavy
byla
podoba šišky pinijové nebo jedlové náenboartičoků.
Kněz nebo biskup užívaje aspersoria při úko
nech litur ickýchkropí'jím bud' osoby nebo věcí.
Krreop ni ěje ' vždy sm
měrem shora dolů, ne
zdola nahoru nebo způsobem křlže; jenom biskup
vstupující do chrámu, nebo celebrant při „Asperges
me“ kkropí
aspersorium fysicky
zdola smě
rem
čelu,sebe
jeho pozvedaje
se však aspersorlem
ne
dotýká. — K čestným právům (iura honorifica)
diecesních biskupů, kardinálů & kardinálů legátu
patří podání aspersoria (porrectio aspersorii). Bí
skupovi diecesnítnu, přichází-li po prvé v slavném
průvodu do chrám
mu kathedrálního, podává se asper
sorium řed hlavni branou chrámovou (ante por
tam ecc esíae), jindy u hlavních dveří, když vstoupil
do kathedrály anebo než z ni odejde. Podati asper
sorium biskupu diecesnímu v katnedrále jest prá
vem a povinností
prvniho hodnosráře
kapitoly
thedrální
(prima dignitas),v
|nýc1 koset
lích jeka
to
právem a povinností správce ]toho kterého kostela
(rector ecclesíae) Hodnostář kapitoly kathedrální
Eodává
aspersoriuma biskupu
npo—
ou
|baje aspersorium
potom rudiecesnimus
ubiskupovu;úklon
dobně činí ti, kdož maji hodnost praeláta, kdežto

ostatni
aspersorium
klekajíce
ko
lenem. godámjí
lskup přljav
aspersorium
kropí jedním
sebe a pa
ak
počínaje hodnostárem, kter' mu as ersorium podal,
Obr. 287. Aepereorium. (Mínistmnt držící šlělkovíté aspersorium

pl'l svěcení vníly; dle rvtiny \ .Ritunle l'ragense'z '

ma.)

kropíkanovníky
kathediáln kardinála všemmy přítontine.
—
Přicházíli do kathedrály
legát, jenž

Aspetti — assekurace

zasdtupujepapeže (personam papae repracsentat),
odvá á
u íaspersoríuitíg
biskup
díecesní biskup
líbaje
aspersoríum
ruku egt v.u
Je--11díecesní
také kardinálem, očekává kardjnálalegáta, ale asper
soríum podávál egátoví první hodnostář kapitolní,
kterého kardinál- legát vybídne, aby aspersorium
podal kardinálu-biskupovi __oíecesnímu,ktery však
této poctyočc
neEr
íjme.
ala, kterýn
není
legátem,
ává
biskup |„dílecesníu
hlavní brány
velechrámu, avšak aspersorium na rozkaz bískupův
(íubente Episcopo) podává mu první hodnostář
kathedrální kapitoly.— Bískupovl mimo jeho die
cesi a biskupům titulárním podává aspersoríum
správce kostela, v kathedrále některý z duchov—
ních (sakrista nebo ceremoniář). Přichází-li světící
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v Salamance 1557, latinsky v Římě 1588 a potom
častěji bylo znovu vydáváno, zpracováváno“ a korn

ehoríscanonícís etnora_tíone“
(Špan.
vmentováno),„
Saragosse 1">60,1alinsk
580), „C
meŘnít.ín ca ),
l.nter
l.q 3.“commentaríi
O(v Coím1>ře1544,
<
„Deverba
regularíbus
tres“
(v Římě 1576)„, Comment. dc usurís“ (t. 1585
:>), „De

anno juhilaeo et indulgentíís omnibus“ (t. 1576),„"De
alíenatione rerum ecclesiastícorum“ (t. 1573,) :De
reditíbus benetícíorum“ (t. 1568), „ ommentaría m7
dístinctiones de poenitentia“ (v Coimbře 1542,
v Lyouě 1569), „Consílíorum seu responsorum libri
quínque íux__ta_
ordinem decretalium dispositi“ (Lyon

1591). Zem 11586 vevvrnsoké
u894 let. Srv
Huf/cr,Nomenc1.1113(_1007),344—

Aspon &, někdejší biskupství v (.ialacií pod rne
bimsckup
auxílíarís)
do díecesního
kathedrály, konal
aby tropolí ancyrskou; Garm- (Series 441) uvádí řadu
m (epíscopus
a v zastoupení
biskupa
úkony pontíííkální (t.j. svěcení kněžská nebo svě biskupů z let 344—869.

Aspren (Asprenas,
Asprenus)
cení oleju,kathedrálul,
kostela, oltářů),
přivítají
jej alespoň
dva neapolský,
kol. r. 42 od
sv. Petrasv.,naprvní
prvníbiskup
kanovníci
z nlchže
jed podá
mu asper
stě do Říma obrácen a pokřtě, kol. r. 5_jeho
od
sorium.
sovu díecesi a biskupově cest
světící nebo titulární příjavše aspersoriuní kropí s.v Petra na druhé cestěj eho do íma ustanoven
ennom sebe, ale nikdy okolostojící. Prmázejí-l-í
iskupa
dleeesnlho
jíní abys
bískuspově-hosté,
jím
_podatl
aspersorium,
dotkli muže
(por
rectío per contactum), zejménae je--1í tak zvykem
Hodnostářům světským nemá se
dávati asper
sorlumk
ut,1 ale má se jím ( áti aspersoriem

biskupem;
v důsto
23,d1e
jiných
33 1 'enství
ta. M ltomopůsobil
3. srdle
na.jedněch

Asspruck Fran tíšek. azrltatníkm
kovolíjec a mědí

rytec, pocházel
Brusselu, byl
činným v clsare)
Augšpurku
1603, pro zarciknížete
(pozdějšího
Ma
tyáše zhotovil 1603 stř brnou sochu archanděla
Michaela, r. 1601 proved řadu mědirytin„K1istus
zvláštní p_okropenl (praerogatíva seperatae asper a 12 apoštou
olů“ dle Agos ina Carracciho, při nichž
sionis).
ak
predpisuje
římskýkpontifikál,
aby
bi
užil
n0\e'ho
způsobu
svého,
t.
].
spojoval
čárovou
skup díecesní uvítav panovníka nebo panovníci
u hlavní brány kostelní aspersoriem je pokropil rylbu s rytbou puncovac.
(accepto aspersorlo, aspergít eum, deínde alíos in
Asrael,
lxór. 'Asar'
el, (1
jeden
z pokolení
judova
Par.4ze_synů jabeleelo
genere). Dávnýoobyčej v tvořil ovšem v některých vých
Asr1e1,/1br. Asrí'él,LXX 'Enagjl, syn Galaadův,
zemích zvyklosti uchyln, dle nichž zejména pa
pra\nuk Manassesův, praotec čeledi Asrlelských
novníkumtl
podává
seeaspersoríum
!(
dotknu katolickým
Nár0,k který
si zvláště
v dobáchmtakě
star (Num 263'), jímž spolu s jinými rody z pokolení
Mahassesova vykázán yl úděl v zemi zaslíbené
ších
_čínílí, ab
1m podáváno
bylo hodnostáři
as ersoriumsvětští
kd tlmutí,
byř gasto
příčinou los. 17'—',V.:ng „synové Esrie1“.) V 1 Par .7"
stížnost a sporů. Biskupové bránili tomu ukazu
ltlg. „Esriel“) nazývá se A. synem (t. ] pra
jíce, že církev neodpírá hodnostářům světským vnukem) Manassesovým — dle mínění Humme
práv čestných, ale že dlužno i v tom míry dbáti, lauerova jest A. prvorozencem Manassesovým
aby posvátné obřady nepozbývaly významu pú z manželky snad e ptske a praotcem kněžstva
vodního; postačuje aby laikove tací spokojení předmo žíšskeho. (Srvn. ffúmmtlauer, Commenta
byli jsou-li zvlášt a před'í ínýmí aspersoriem od rius in lNumeros 17 n., Das vermosaische Prie
kn ězeepokro ení, nebot cír ev od radávna dbala stertum in lsraesl, Frýburk ]
a.nctorun|
A.
_
toho, aby sv cenou vodou od kn ze bylo kroo
M

Assav sa.
Assaph v. Asaf.
assaríusv as

peno
kropení
totoněkomu
nebyloprokazovala
původně ustanoveno
tomu,a aby
se jím
poccta.
(Pontificale Romanum: De Ecclesiae Dedicatíone;
de Altaris consecratione; de reconcíliatíone Eccle

Assaven. díoec., někd. biskupství St. Asaf (v. t.).

síae et Coemeterii.

1 Assebur uRosa munda jullana 71.1672,

Rítuale Romanum, Tit. V111.

.
3Caeremonia1e Episcoporum: lib. [.
uveřejnil su
Cap...2nn5;3Ca..np15
.3..;.....et4líb1|1cllln protestantská visíonářka; vidění bejí
Speciesprote
tacti
A.";íeněkteří
2;.c. X1. n. 2. Catalaní, Caeremon. Episcoporum, perintendent Petersen ve__spíse„
Commentariís íllustratum. Romae 1744. Tom .1. pag
s_tantštl
ji k sv. Brígittě,
jiní předtheologové
ní varovali,přiromá__va_11
z. po
108.
a2338RŠ1.90Congre at. Decreta authen
Mr.kmene
ečlenem
opevněné
tica; ___Romae12898—
.220š0,13,
.584, 2; n. moěst edím,
územi
Neítali Haccidím,
(105_1935),jehož
po
1. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst, Herder, lohu hledali někteří na západním břehu jezera e
nezaretskeho. Ale LXX četli „Hacorim“a řelo ili

698:118051,12608;2229,3;201
1897, 11.B.
.
.S.S95.
476;
Liturgía
111.,quae

Van dn Slappm, „Sacra

A8 ettl 'Iiziano. sochařm. 1565vPad
dově,z.1607
v Pise: v průčelí kostela s. Francesco della Vígna
jsou
kolossální
Mojžíjeho
iš“ a nezdařené
„s
ave1“;
v adověbronzové
provedl sochy
řadu
zdařile“ších soch a sošek pro chrám sv. Antonína.
Asp Icueta Martín, vyníkající kanonísta a mo

„va název
Tuuí“wv.
[l_ummelauer
míní, seznamu
že A.vfos.19_35
měst
sa,
nýbrž nadpis
opevně

šech měst t rských, jež ak \ jos. 19“-39se uvá
d_jí, a žetu íž místo „M sta hrazená gjsouq Asse
See,rTyrských
Emath. [jsou.]
.".“ překládati
dlu no Města
hrazená
Sent: ath.
0-9.

assekurace (assecuratío) čilímpojištění

js

ralista, ». 1493v .avaře, odkudžz ván bl Na smlouva, kterouž jednassatran (po lštovatel)
varrus, byl professorem kanon. práva v *olose, se za\azuje, že straně druhé (pojí těnci) na
vSalamance a v Coímbr
bre,v80v.r
svého věku hradí určitou, předem již stanovenou škodu, kdyby

tato jí (pojištěnce) stihla, nebo že jí za určitých
odebral
se do
kdež
důvěry
pa ežů Pia
V.ŘÉa, hoře
XlILpožísvalo
& Sixtacvelike
V., jichž
byl okolností určitý obnos vyplatí nebodůcho dvvyplá
;.:p Manuale sive Enchiridion contessari— ceti bude, za to platí po
o'ištěnec 0pojištovateíl po
orum et poenítentlum (vyšlo po prvě španělsky celou tu dobu, v níž pojí tění trvá, ročně určitý,

assekurace církevních budov
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ředem
stanovenyobnos
čili prémii).
stav věcí
bylvyb ší buď
pojištování
vůbec
neaprříjímal,
aspon
pojistné
stanovil.
jesta
cit na
istina vydaná
pojištěnci (pojistné
na důkaz o uzavreně
po  nebo

išťovací smlouv ě slujepojistka (poilice).

pojíšťovatelí
samotném,
abyoz
oz,nači|
které
za rozhodujieí
(proto
klade
otázk
); okolnosti
vysi-alli
ojišfovatelem může býti kdokoliv, ač má-Ií takové má
jmen|, že eventuelní škodu nahraditl může, zpra teedy svého zřízence, který pojištěný objekt ohledai,
vidla
však
nějaká po obchodnicku
:! odpověděl-í pojištěnec
ve
ená spo
ole írn$bývá
no t(pojištovna).
Obává-i
| 5sestu
po dle
pravdy, lnelze
na němnavr'předložené
ec žádatl amu
onotázky
může
ve svědomí svém zůstati klidným, i kdyby se do
íšíovatel (společnost pojisťující)i,šže_eby případnou mníval, že snad to neb ono říci měl & neřekl. —

Hledíce k závaznosti

uzavříti smlouvu, arciť

nebo
u se
jiných
pojišov
ašteluese
(pojisťuiících
společností,
což
nazývá
popoijištu
áním
t víme, že člověk mající uplné, neztenčené dispo
škod
dučástečně
sám nahradíti
nemohl,
buďzpzcela

sični právon
ajeetkm svým, smí, ale nemusí
ny m. Zvlá tní druh polišfovám jest pojišťováuí
vzá em ně kde soubor všech pojištěnců jest zá se pojístiti. jinak jest však, spravuje--lí někdo jmění

cizí (na př. poručník jmění sírotkovo); tu zajisté
roě/eřt svy'lm vlastním pojištovatelŽp-r. Právvní o povinen jest každé nebezpečí od jmění svěřeného
m rjědnyEyleo1
v
va lCl ze 0srnouvy
posuzui
se
1.288pop ovacíednak
díle odvraceti, nebo je aspoň dle možnosti mírnitl, a
proto jest povinen jmění to, možno-Ií, porstrtr
ředmztráta
kětem
stanov
té které0 pojištůrujr:íspolečanžosti.
pojišťovacísmlouvym
ebýtik ždá možná
dbyy tak neučinil,
byl dby izan hradou
řípadnoupovinen.
kodu
a po přrpadě
neb nejistá věc; jednot vě všakapojišťuiící ústavy zodpovčdcn
označují předem, co po šfují a na tom přestávajr. Avšak ípři vlastním 'mční muže býti někdo po
Dle nynějších obvyklost lze se pojistítí proti ško vinen pojístíti se, přeclvídá-rn
lí, že by případná, po
dám vzešlým z požárů, krupobití, povodní a jiných
nehrazená
škodaabídu
nejen jej,
i jeho
ro0
dinurn ohla
v chudobu
uvrcalle—
Po vin
živelních pohrom, proti ztrátám vzniklým nemocí jištěním
neb pádem dobytka, ztroskotáním lodi, poškozením noostí z pojišťovacísmlouvy vzešlé vílžíobě strany.
zboží při dopravě, krádeži, kolísáním cen bursov
povinen
jest nahradili
sapon ve
výši stanovami
určenéškodu
(nebotcelou
nt
ních papírů, povinným ručením atd.; lze zajistiti si Pojiošfovatel
peněžitý(od bytný) obnos neb důchod pří úrazu, které pojišťovny dle stanov sráží několik procent,
nemoci, nezpůsobíiosti ku prácí, nezaměstnanosti aby pojištěnec v každém prípadě měl jakousi, byt'
i jen malou škodu, a tím odňata mu byla příleži
alzep, pojistili
lze postarati
o pozůstalé
v případudůuúnhrrtí,
sobě se
nebo
jiným doživotní
chod tost zisku z pohromy). Poojitštěnec povinen jest
(pensi) neb zaopatření ve stáří. — Smlouv poji
předmět
ř"jakoby
pojištěn n'cbyl;
šťovací čítají se mezi smlouvy odvážně čili smlouvy hlídatí
vzn
níká-lí
během pojištěný,
času
ípravděpodobnosí
ne
o včc nejistou (aieatorius contractuus, v. čl. ten), bezpečí, povinen jest dle stanov ohlásiti vsča po
aé jimi jsou jen do jisté míry a podstatně se liší jišfovně zm
měnut u. — Pro praxi &zpovědnici zvláště
od specifických smluv odvážných (sázky, hry a
důležité
jestu
pojištění
požárové,
jelikož
právě
při
myslně nebezpečí neb zkázu priřvo
lotteríe). Pojištěnec nevydává se do nejistoty, om olzez
...

nýbržznačně
právě nebezpečí
obráceně, měn
nejilsté,
ale přece
jenmírn'
hro
zící
v jistý
sr',ce ale
poplatek.
při na
jednotlivé
smlouv
hraje
o věcPo
ooáišfovatei
vážnou arcitI
řebíraje
sebe povinnost
hradíti eventuelní zna nou škodu; avvšak čím více
má v témže odboru pojištěnců, tím více ukniá
podnik jeho nahodilosti a nabývá jakési ravidel
nosti Na základě statistických dat a jinýc ze sku
tečnosti vzatých okolností vypočítává se ravdě

díti (t. j. zůmyslně zapáiítí.
Byl-11 poožár někým
třetím založen, jest po rš ovatel povinen hradíti
škodu, ale může se hojíři na žháří; žhář pak
vinen jest restitucí oojíšfovateli, a utrpěl-l-í po 10

řzel'nějakou, pojištěním nehrazenou škodu, íto muto.
aožil-ničím
ll však
sám ab
pobjištěnecpožár,.
pojišto
vatel
vázán,
la-i pojístěnánení
suma
(po
něvadž žhář nebyl vyp trán přece vyplacena, po

jištěnec stává se obmezeným držitelems sumy

podobnost té ktarě škkaody, dle toho ur uje se nesmí si ji podržeti, nýbrž est pojíšťovatelniresti
tucí povinen. V obouupřípaticch íme: „po'rišíova
pojistné,
které v ak neukládá se dle
zlomku
“,jelikož dle přirozeného práva jemu n eží;
ítané pravděpocíobnosti,n"nbrž
značně
výše,vypo
tak

je--lí žhář veřejně znám, nebude nemožno restitucai

že společnost pOjišfovací. prijavši pojistné 'ednoho
roku, ztoho
en šokoješt
dyě tahoto
režii) mohl.
tu provésti,
arclt žhář
má- 11žhář
tolik,
aby restituovaoti
snadno
za latí,ne rýbrž
získá.roku
Protoa právě
je--li však
neznámý
a chceli (což
jest vzájemně ojíštováni nelvýho
onděíším, elikož chopítelno) neznámým zůstati. bývá mu za nat ich
zisk z něho pvn ouci připadá zase *pojíšt ncům. poměrů nemožno restituovati pojlíštovateii, jímž
Z téhož také pd'ůvodu veikosratkáři mající značně,
v různ 'clr krajinách a zemích roziehě
z pravidla se nepojištují, jelikož pojístnn,é
z ob'ke tů těch platiti musili, prevyšu
podo nou škodu. Ale „malému muži“
dobrodiním, jelikož mu umožňuje, že nemusi „sá
zeti vše na jednu kartu“.
učně jest nám zkoumati dovolenost pojišťovacích

smluv,
připadnou j'gichv závaznost
znich vyplývající.
olenostis a mpovinnosti
uvy po
jzišťovacívyžaduje se, aby pojišťovatel stanovilpo
gstné
ku pravdě
odobností
které
kody, přiměřen
zvýšeně potud,
aby rc ic
se kryla, tézávodní

kapitál se ůrokovai an utný resenní londs etvvorřil;

jest společnost,
mající
apparát;
jelikož
pak restituci
prosvů
se ckancelářský
zadržetin esmí,
n_e
zbývá mu než restituovati almužnamí “nebo při
spěvky na obecně dobročinné ričely; a kdyby ne
mohl restituovati cele, aspoň tolik by musil vrá
titi (třeba i ve lhůtách), co ještě vrátiti může.
inak platí i o něm všechna pravidla platící o drži
teli obm sluěm.— O assekurací po stránce mravo
učně pí í: S arar, Theol. mor. decaalog V,
s. r,I
Alp/lom,
911;
Le/zmkuhl,Grip/ert
'l.heol
1131; heoLdmor.Delil,prae
cep_tis,61
(1 1vyd.) ll, str. 1174 (hledí však jen ku právu ně

meckému)a j.

řas/.

assekurace církevních budov. jest ve vlastním

hezprávně jedná pojišťovatel, žádá- li příliš vysoké
mu apatrona
a přifařcnců,
ripadě stále
i benefi
pojistné, aby znnačných dividend docílil. Druho zá'
ci to,
y kostelní
abeneficíátnípo budovy
hyly
stranně vyžaduje se, aby pojištěnec, smlouvu uza
nčili p_o
jištěny
přiměřenou
prémií
proti
víra' e, dle pravdy a skutečnosti u,dai nač se ho assekurován
kozdám
otěž
platí
o kostelních
zvonech
coelém vnintř
rním zařízení chrámov ěm a věcech
pojí
tovatel
ptá;
bezpšráví
dopouští
se
pojištěnec
a,hřeší kiame-li pOjšťovatele udáním nepravých ibohoslužebných vůbec, zvláště takových, které mají
nebo zatajením pravýcch rozhodnnýcho okolnosti, značnější cenu. jde--lio buudovy kostelní a farní,
možno-ii za to míti, že pojíšfovatel znaje pravý hradí se výlohy assekurační (pojistné) z postačí
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telněho jmění kostelního. Nestačí-li jmění to, na
uae
exstant, graece,
syriace, latine invVl tomos
islril)uta“,v
lmě 1732—1746v
stupuje pa_ktatáž zákonná konkurrence, která platí
o stavebních v lohách vůbec. 'lak rozhodl c.k.
pocházejí od
jehoVl.
krajana Maronít
Benedikta,
a sv.
d,dtéhoža jessuity
ilem odjPetra
eho
správní
soud 2384. dna 1_885
28802se, 1„že
1884;
srv. synovce Á. Štěpánna Elvodmia(níže pod čisL 3. uve
Budw inskič.
zu pravi
sseku
račni poplatky povinni sou platiti, kdo masji nej deen.ěho) 3. „Kalendaria e_cclesiaeuniversae“ (v Římě
6sv. 1755sqq.), zaujímají však encirkev slovanskou
bližšíkonkurrenční
zájcm na udržov
ni pojistných
budov,povo
tedy nebo řeckoruskou („Kaiendara ecclesiae Slavicae
titíž
činitelé,
teří dle zákona
láni jsou je znovuzřiditi. Kostelni a farní budovy,
náležející pod patronát matice náboženské, mohou sive Graeco- Moschae“); 6 jinych svazkův o řeck' ch,
syr ských, anne kých. egy
gyptských, _habešskýc a
latins_kých
svatýchkterý
s několi
a jlll nu
mi30.
rukopisy
za
se rovněž pojistiti
mámení
stačí-11.
Nedostačuje-Ii
však)z_e
m to, kostelního,
neizze je na
účet hyn
lo požárem,
část Vatik
srpna 1768
maatice náboženské nelb jiného etátu assekurovati.
4. „ltalicae
bí
bliotheca Vatic.“;
je tohistooriae
plněk scriptores,
ke sbírce ex
Mura
V tom smyslu vydán již dvorní dekret zedne zachvátil.
toriově (v Římě 1751—1753op4 sv. ), 5. „Bi liothecae
27.
1828 č. 28.305,
výnosem
ministerstva
kultuříjna
a vyučování
ze dne
5. ie npak1887
25.560 apostoL vatic. codd. mscr.Catalogus,
ím 56
stanoveno, že „pro budoucnost farníaa obročni jakož až 1759 3 sv., lV. svazek shořel; 6. „Bibliotheca

ichrámové budovy na útraty matice náboženské iuris or_ientalis canonici et civilis“ (5 sv v Římě
(1762—1766); 7. „Rudim
catecheslchristiana“
(vmĚnta17linguae_zarabicac ocum
ef
uzavřeny byly, obnovení jich se více sáti nemá, Alois, synovec (nikoli bratr, jak někteří píši)opře
že však jiným konkurrenčním faktorům se na vůli ešlehoo, n. v 'lri oli, z. v ímě 1782, jako prof.
zůstavuje, aby 0 poiš ění svého zájmu obzvláště východnlch jazykův; jeho díla js u:1.„ oedxli
se postarali“. Srvn. sděleení c k. místodržitelství
ecclesiae universae“ (v imě 1749—1766,
v Praze ze dne 13. února 1
3
rdin. turgsicus
_m
. 2.
sacrls ritibus
disser
íměo1757).
3. „De
„Commentarius
theologico
listě pražském z roku 1889 str .68. — _Vmnohých tatio“ _(vndao
diecesich rakouských má
riv Riunione Adria
a canonico--criticus de ecclesiis, earum rcverentla et
tica di Sicurtá při konsistořích zvláštní oddělení asyio atque concordia sacerdotii et imperii“
vRimě
1766.
4.
„De
Catholicis
seu
Patriarchis
pro pojišštováni církevních budov začež odvádí
z přijatých prémií určitá procenta k církevním účc
us“
(v Ří mě 7csommsentariushisto
De synodo
lům. Při k. a konsistoři pražské zřlzeno oddělení rico-theol
vohaldeorum_cet
Nestorianorum
takove roku 1874, ktter éž odvádí určitý příspěvek dioec nnadicssertatio“ (t. 177675 5.Šynovec jo
tondu svatovojtěšskému k podpoře duchovních; seta Imona a bratranec pře ešl. těpán Evo
,z. v Říměl7 8,2 stu
srvn. Ordin. list 2 r. 85 r.28. V Ty roolsku a dius A., u. v Trio
Vorarlbergu zařízena r. 1881rzvláš1ni pojišťovací doval v Římě v maronitské kolleji, stal17se arci
společnost, mající za cíl nikoli zisk, nýbrž vzá biskupem apamejskýgi v Syrii in part. annásstupcem
svého strýce josefa imona jako kustos knihovny
jemnou rychlou a vydatnou podporu
dk.
se
více
a že tudi
ž po vypršení
lhůt,
na p_oj_ištovatinebudou,
ja cž dosavadní dotyčné
smlouv
pojistné

.—

0a_s_s___ejrurac__e_
po stránce

vatikánské,aabyl

národohospodářskě

viz

jmenován členem král. velko

britske s olcčnosti nauk. Byl činným při vydání

děl sv. E rsěmasvým strýcem a podporoval jej při
p Assel_t Hasselt)
der, jan, činný
vlámský
malíř v dání dila „Catalogus codicum mscr. hibliotheecae
[v. stoletívan
(1364—1396),
v Gentu,
aticanae“. Samostatně vydal: 1. „Bibliothecae
Ěrovedll
v kapli
ediceo-Laurcntianaae et Palatinae cond.dmanuscr.
Marie malby
v Kortryku
a j. sv. Kateřiny při chrámu
orientalium catal." (ve Florenci 1742,25 v..) 2. „Acta
rtymm orientalium et occidentalium,
in duas partes distributa, ubi etlam acta Simonis
Stylitae c bibiioth. apostolico--vaticana in 1 cem
protraxit, chaidaicumtextum recenssuit etc.“ (v ímě
7
52v .), s latinským překladem. —4. Posl ední
vanskou
zvláště(u.v
pošlo.
Nejznamenitějši
sou:vlkimě
A. znamenitý A.
imon, rovněž proslulý orien
josef
fŠimon
Hazrúnuv
Syriil
1768); studoval v maronitské kolleji v Římě, byl talista, u. v 'lripoli, :. 1821 Padově; bl vy
za dok ora theolol e povýšen a stal se úředníkem chován v maronitské kolleji v Římě; skon iv svá
při vatikánské kni ovně. Papež Klement Xi. vy studia, působil 12 let jako missionář ve své vlasti,
y potom nazpět povolán a dostal učitelskou sto
pravil ej do
ypta a Syric 1715 za církevnímia
lici východních jazyků na semináři v Pado v,ě vě
\;)ětdeckvmi
a později
17351717)
Klement
Xll.A.učinial
.! účelyvýpravy
(1715—
přinesl
150, noval se s velikou pili studiu arabštiny a osvěty
tzOtdruhě (lr735—-8173) _pa
ak 2000 východních ruko Arabův; :p. „Saggio istorico sull' origine, culto,
pisů, mezi nimiž byl i rukopis glagolsk', o němž letteratura e costumi de ll Arabi avanti il seudo
níže _'.promlu\ime Mimo to přinesl ve lky počet profeta Maometto“ (v adově 1787), „ atalogo
mincí a jiných převzácných starožitností, jimiž
codici (vmanoscritti
Naniana“
, 2 orientali
sv., 1787 dellg2 bibliotheca
,_ „Globus
římská musea obohatil. Byl potom jmenován ku do
stodem vatikánské knihovn, čestným komořím a coelestis cuíico-arabícus Veliternl musaei Borgiani
kanovníkem u sv. Petra ve atikáně. jeho literární
illu_stratus“
alcune monete
he del (1790),
museo di„Descrizione
Stefanode dlMainoni“
(1820)
působení bylo tak výtečně, že gej vrstevnici očí
Srvn.
Hurler,
Nou_tencl.lll2
327,[,487,
874,
Palit
v Cabro
ově Diet. (1895)'217h
d'arch. hrt.é
2973
n.
spisovatelům.Jeho neznamenit idila jsou
„Bi L.
tali
vším Orientalis
právem C
k ementino-baticana,
nejuče nějšim a _nejpiln
jším
bliotheca
recensens
Assemani codex glagolíticus, Evangelium

Assemav.
_jasse as-sem'ani..— [syn] Šlmonův), sanctorum
Asssem ni(arab.:

p_jijmeni
rodinyvelikých
syrské ze
sjednocených
aronitů,znamenitě
z niz několik
učencův
zaslou
žilých o církevní literaturu vůbec a východní a slo

manuscriptos codices syriacos, arabicos, persicos,
turcicos, hebralcos samaritanos, armenicos, aethio
picos, graecos, aegyptl os, ibericsos_malabaricos,

assemaniannum,
též vatikánský
zvaný,
se chová ve vatikánské
knihovně,
a sicep0n_ěvadž
cRa
čkěho
č. 1. -.4
dlev Črnčiče
pak17ggdčod 3..c
Byl
od jos.pnd
Šimona
erusalemě
jednoho

jussu __e_t
munificentia
“(3 svazky,
vdeŘimě117.28)
je tuClement
otištěulomlnožstvi
dříve mnicha rozkolnickěho oupen a vatikánské knihovně
neznnrná
mýcch výccohdnich spisů. Německký výtah z to darován. jest psán na hrubém, ale přece ještě prů

hledném pergam ě barvy nažloutlé. Jesto ]
hoto
předůležitého
Aug.raemi
Friedrich
v Erlangách
1776. dila
2 sv.podal
2. „Ep
SyriPfeiffer
opera, listech skoro !. zv lexikální osmerky; několikolistů
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z konce a ze středu chybí. Byl psán asi dvěma
písaři, nejstarší, t. j. okrouhlou, téměř kroužko
vítou glagolící in continuo, čili bez dělení slov po
většině stran o dvou sloupcích, jež 28—30 řád
důk
obsahuji. Pozdějl bylo do něho leccos připsáno
ikyrillicl a to nejen po krajích, nýbrž také na

školu, v níž pěstováno bylo studium lat. 3 saských
knih. Pozděi stal se A. opatem kl. bangorskěhoa
biskupem s erbornským; :. 909, Přičiítají se mu
„Chronion sive Annales a ]ulíi Caesaris in Britan
niam adventu" a „Gesta AeIfredi„' regis , ale není
jisto, zda jest skutečně autorem těchto spisů. Srvn.

Hurtcr, Nomencl. (

3, 883.

místě vynškrábaných
textu,
příkladn
s.tr 6. Omčástí
stě prvotního
kde a času
kdy jako
bys na
Assereto
Asserto 9,Joachim,
malíř
psán, nelze nic určitého říci. ]est asi starší, nežli italský,
u. v SAxareto,
anově 1600,
provedl značný
Ostromírův evangelistář, jenž pochází z let 1056 počet obrazů a treskových maleb pro různé chrámy
neb 1057, a možno jej klásti as1 do prvé poloviny janovské.
Asserlus v. Asser.
Xl. stol. A. 6. obsahuje nejprve čtení sv. evangelií
Assermet |Frrnan.t Ma a.0 S. Fr.,anc doktor
skoro na celý rok d e obřadu řecko-slovanské
církve od velikonoc až do Bílé soboty (l.
sorbonnský,
dlouhýzapočal
čas theologii
v kon
ventě
svého přednášel
rá uv Paříži;
vydávati
dílo
z nichž
však
chybí),svatých
pak menološ
čiliBožích
kalendšř
se
čteními
na 49.
památku
a sv tic
od „Cursus theolodgiae scholastico--positivae“, jehož
1. září do koonce srpna
. 1 —154); konečně vyšly 2_sv. „De Deo uno eiusque attributis“ a „eD
no, De Deo (:,reatore“ Paříž1713);„Trac
většinu synaxáře čill 'čet nedělních a svátečních Deoytrin
atia
perikop : evangelií. elý rukopis přepsal a vydal tatus slcholastico--positivus de divin
Frant. Rački nákladem trossmaycra,
R. Ecclesiae“ (2 sv. Pa říža17 5; potírá
bisk?d*akovskěho,1865 v Záhřebě pod názzzvem
bludy
rv.n Bajovy,
Hurlrr, Janseniovy
Nomencl.!lajinlýclhOneoaugustinianů).
„Assemanov
íll
vatikanski
evan
elihstar“
s
úvodem
asse rt—orlcký_ tvrdící, jistící? v.6s7oud.
o 119stranách a snímkem; po
ějan Črnčió
assertorium iuramentum viz ři'saha.
s latinskou transskripci v Římě 1878 pod názvem:
assessořl u diecesniho soudu církevního \ Praze
„Assemanovo
izbornoPhilologie.
Evangelje“IV.,(Sn7'n.
Fagzážv
Archlv
fdr slavische
3,548
Sý zovou se oni kněží, kteří na základě rozhodnutí
kara, Úvod do Písma sv Nv.
kn 5,322—323.) ordinarlátního ze dne 8. listopadu 1869, a po rez
„Navedení daného k. a. duchov. soudu
Assenberg Šob., frater laikjesuitskč kollc'c v Ko
ednoho roku jakožtoodůvěr
líně n. R., vstoupil do Tov. jež. 1625, z. 167; malíř diecesnímu“ na
květin; od něho pocházejí nepochybně dekorativní nici resp. porotci počtem 15 (12 z diecesního kleru
a 32 kleru řeholn
tnho) od arcibiskupa pražského
malby
na klenbě
chránmuNanebevzetí P. M. v Kolíně. jmenováni jsou , aby k závěrečnému přelíčení ve
Asseneth
v. As
věcech trestních od arcibiskupa, po případě od jeho
Assenslo (Ascensitus)1Mic,hael
Španěl, gener. vikáře takový počet jich vybrán a povolán
. „Instructio curatorum“ )(Sara ossa 15251). Srvn. byl, jenž by se rovnal počtu soudních radu, kteří
Olaf/er, Nomencl1.113(1906 34%.—
hael, pl'l tomto závěrečném přelíčení zasedati budou.
F. prrovincie
aragonské,
lupravil
vydalaccen
nově Assessoři tito, při jichž výběru k závěrečnému |i
doiloSFrantiška
de Robles
„Copia,
sivearatio
tuum omnium fere diclionum difficilium, turn lin čení určitého případu trestního má se dle mož
guae latlnae quam_hebralcae, nonnullarumque ae
nosti snad
přihližcti
k námitkám
žalovaného
protai
carum, sed raectpue eorum, quae m Bibliis, re nim
učilněným,
musí býtiodvzatí
do přísahy,a
Viano et
artyrologio romano repcriuntui " (Sa
přísluší jim(ďrávčsttak
jako radům
soudním
právo
hlasovací.
rd litpraž.1869
str. 233;
„Navedení
ragossa 1621, 1628).
Asser (Asserius jan, 71. v Menevu (odkudž dané praaž. k. a. duchov. soudu v záležit. sporních
79.80.
CÍL
zván byl „Menevensis“,) benediktin kláštera sv a trest.“
Davida ve Walesu, učitel a přítel anglického krále
assessor konslstornl bývá někde ncjvyššírz die
Alfreda. K jeho podnětu založil Alfred dvorskou cesních vyznamenání, někde opravňujekpřítomnosti

Obr. 288. Assisi. Pohled celkový.
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při zasedáních
titulem,
dokud konsistornlch—
vyznamenanémujindy
neníbývá
přidEouhým
len re
ferát,
který Assessoři
ho opravňJe
k účasti
na jednání
kon
sistorním.
0 znaků
zvláštních
nemívají;
jen sem tam vymohli jim biskupové právo nosití
fialové cingulum.



Assche van, Augustin,_ architekt, 71.v Gentu
1826, z. t. 1907, vystavěl m. j.tkos el aklášter angl.
panen v Melle a kostel a klášter milosrdných se
ster v Quatrechtu ve slohu XlV
V. stol., provedl re
staurování celé řady starých chrám
(Asícuds)b sv,
kol.Assicus
450, pam

biskup eltinsky' v lrsku
Assidejští, Asslddebové(nulami-„„Dl'llplj_

zbožní), strana v národě židovském horlící pro za

chovávání zákona a proti vníkajícímu heillenísmu,
.acha
(Gesch. des jíid. Volkes“ ll 404) ztotožňuje je 5 po
zdější stranou farisejs
assi atlo benetleil otuolikco provisio, collatío
obročí církevního (c.
8) V.
beneficri,
obsazení
benetícía
neb
sgnnles
d'jan,O t;)lrrázdlnlěnéhot
Cist., opat kl.
nizellského
v disec. namurské, :p. „Vííes des personnes illustres
en sainteté de l'ordre de Citeaux“ (Douay 1598,
1606, 2 sv.); „Coffret spírituel rempli d'epistres
melliflues de saint Bernard" (t. 1619), „Fasciculus
myrrhae e scriptís s. Bernardi et quorundam
alíorum abbatum collectus" (t. 1630), „Antidotum
salutare contra pestiteros mor-tos malae linguae“
Obr. ana. Assisi. Hořejší clu-inn sv. Františka.
(Antverpy 1633).
Assisi — italské město v Umbrii, 53380
telů, sídlo biskup, mnoho chrámů, několik kláštyerů. a proměněn ve státní ústav v chovávací pro syny
námým o všem světě stalo se A. jako rodiště učltelske. - Chrám sv. Frantí ka je na vých. cípu
sv. Frantí ka Seraf. — A. jest místo prastaré, od
města Asssísi; na aprotě
nár y.(S
západě,
stojí
ozuje se z latinského adsidere (při někom se obsáhlýkostel
klá 'ším
tcr konci,
sv. Klá
Chiara.
děti, přiléhati), poněvadž je přistavěno k úbočí vy Kostel jest gotický ze Xlll. stol. Podr hlavním olt
sokeho vrc
rchu. —--A. má 010hu řekrásnou a ro řem v nádhernémmoramr, kryptě odpočívá tělo svě
mantíckou; nejvýznačnější bodyjeeho jsou svatyně tice ve skleněné skříni, oblečené v řeholní roucho.
sv. Františka
v.lKá
městě, vnendaleké Por Poutní chrám Panny Marie Anděl é(S.
cínkuli pak Paanny Marie Andělské. Nade vším vé María degli Angeli) jest od města asi hodinu svzdálen
vodí stará tvrz RoccaaMaggiore, s níž je a leží hned na levvo od nádraží. Uprostřed nádher

přerozkošná
podívaná na
okolníkrokems
krajinu umbrij
— A. připomíná
každým
ran
tiška; uplynulo více než šest set let od5 vystou
pení tohoto Serafina, ale vzpomínka naň provívá
dosud jako sladká vůně všechen ten líbezný kraj,
údolí,
hory, nic
město imokolní
dědiny,sv.nivy,
úbočí a
ale Hla
aklášleer
Frantiska,
rozsáhlá to budova s mocnými substrukcemi, vy
padá z daleka jako veliká pevnost; leží uprostřed
mohutně stráně, obklopen sady olivovými. Lid říká
zkrátka „San Francesco“. jsou to však vlastně
chrámy tří nad sebou, v nespodnějšim je hrobka
světcova, jehož posvátné tělo bylo nalezeno roku
1821; jest to nádherná mramorem vykládaná krypta
soltářem. Svatyně tato byla postavena teprver 1821,
kdežto druhý chrám nad kryptou ,jakož i třetí nad
tímto postaven již v letech 1228—1253. ba horní
chrámy tyto jsou nadšeným hymnem na světce,
jehož posvátné ostatky pod nimi odpočívají. Ko
stel spodní, obraz to Frantšikův azemí, 'e pro
vanut smutkem, chudobou a zkroušeností; chu
dobu, poslušnost, čistotu znázorňují symbolické
obrazy na klenhě. Horní chrám je světlý a pro
strann', nádherné obrazy Gíottovy a Címabuo
ovy
předv dějí mistrovským ojetím vyjevy ze života
svatého patriarchy. Klá terní tcnto trojnásobný
rn sv. Františka je jedním z nejvýznačnějších
členů vdějlnách rozvoje nového malířství. Klášter,
přiléhající ke kostelu, má překrásné chodby, pěkné
malb), rozsáhlou jídelnu. Byl však r. 1866 zrušeen

ného
rcnaíssančníhokoélbka
kostela osto
cgidůnepatrná
kaple
,Porcíunkula“,
sv. Františka.
Chrám ten je překrásně vyzdoobenaukazuje se tu
mnoho amátek na sv. Františka: jeho cella, místo,
,. do
cumrel, zahrádka růží bez trní a j Krom nej
památnějších
chrámů
jest pozdně
tu ještě románské.
bísěkup
sk
ýdóms v:těchto
Rutí na
z doby

(před 1140), se křtítelnící, v níž byl pokřtěn
sv. František, a mnoho jiných kostelů. Rodný do—

mek sv. Františka
rovněž
proměněn
ve chrám,
zasvěcený
Panně kelarii
(Chiesa
Nuova).
Na
hlavním náměstí je římský starobylý chrám „della
Minerva“ se šestimmohutnými sloupy slohu ko-_
rintského v průčelí; je proměněn ve chrám Marí
ánnský

míána,

Mimo městské hradby jc kootseel sv. Da-j

ebyl původně klášter sv. Kláry akde

světice snažící
žehnajícsenejsvětější
Svátosti
Sa
racény,
dobytí města.
— zalpndiladnes
ještě téměř tím, čím bylo před sedmi5 lstoletími.
Staarý hraad je téměř v rozvalinách, ale vzhled
města jest ustavičně týž: dlouhé ulice vnoubeně
starobylýmiodom
my. — V A. je také klášter německých

sester
(„Suorepro tcduetsch
mají
zvláštníkapucínek
dům s útulnou
'k .e,“) které
. cpra
staré biskupstvi.Prvn1 slmě křesťanskévštípil tu sv
Kryspolít,
prvnímmá
biskupem
sv. Rufln, mučed
ník.
Biskupsh
35 fars bylasi28.500vvěřícími,
64 kněží světských, ]
holnlch, 8 mužských a
18 ženských klášterních dOIIhlů.U kathedrálního ko
stela sv. Rutína je kromě děkana 12 kanovní kn. -—
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assistence božská — asistence farářova při sňatku
výrok Spasitelův k Petrovi u Luk. (22, 32: . .já

V
Praze Z\alyAnežk
se „čežký'm
Assisim“
od' jsem prosil za tebe, aby nepřestala víra tvá, a ty
blahoslavené
eské na
Františkukláštery
založené.
áu 0 A. a tam ších klášteřích přinesli
dle někdy obrátě potvrzuj bratry své) a mluvě o „tomto
Beckovského — do

rahy nčkteř[ čeští páni, kteří charismatě _pravdy a Vll'y nikdy nepřestávající“.
spotrech
o insptraci
Plsmav skytuje
evýraz
na své římské
požuti město
navštívili.
klášter
blah Anežky
r. 1 tozalože
ený byl Pražský
prvním čas
stéji. Někteří
t_otižinspiraclytu
shledávali
pouze
klášterem klarisek v krajinách severních. R. 2/11.
v ne ativní a.,
prý zamezeny všecky bludy

assistence božská, assistentia divina, a. Spirt-

(lat. přítomnost, pomocná přítomnost v bibflid,nic více; názor ten zamítnut sněmem vatik.
de 11.3
3:Knihy Písrzneacírkev
máobsahují
za posvátné
a(Defi
kanlonické.
ro,to že
Zje
(v. t.)povolaným hlasatelúm božské vení bez bludu).jiní zase rozšiřovali inspiraci i na
nauky při určitých výkonech učitel. úřadu v zájmu sloh a jednotlivá slova bible vůbec, proti nimž čím
tím více převládá názor, již u Suareza (De
spasné pravdy poskytované. je to mimořadná „mi
tus Sancti

božská, Duchu sv. připisovaná) v dogm
matice zove

se charisma

lost zdarma dávaná“ (gratia gratis data) ve pro
s_pěch
posluchačúv
a gříj
jemcu
zjevené nauky,Po
by
jim
neomylně
a vhodn
byla
z rostředkována.
jem a vliv její není sice řesn vědecky ani věro
učně vymezen, ale povšec mě značí a) záporně, nad
přirozenou ochranu od bludu a nepatřičnostl,

fidedisp. 5, sect. 3) vyslovený, že na slohovou
stránku vztahuje se pouze a. v naznačene'm dvojím,
záporném a kladném významu, aby totiž svato
pisec svým
slohem vyjádř
a svými výrazy pravdu božskou
správně
a vhodné

assistence (assistential) in mortis agone kviz

agonie

.

kladně, nadpřirozené
přispění -a
co do
správnosti
assistence farářova při sňatku. Sněm trident.,
ab) přiměřenosti
v projevech
mravoučných,
bez ujmy přirozených podminek lilasatelových. Ta chtěje chrániti veřejný charakter manželství a umož
kovýmihlasateli'sou proroci, svatopiscl St. nlti důkaz jeho existence, stanovil dekretem „Ta
a N. zákona, cír ev na sněnmích a v obecně na metsi“ (sess. XXIV. c.1 de ret. matr.), že tam "kde
uce, papež jako hlava církve, vykonávaje úřad tento dekret jako zákon sněmu trident. byl náležitě
prohlášen, lze pokřtěným platný sňatek uzavřítijen
pastýře| a učitele
všech. od
křesťanů
(Vatic.
' se tedy::
Zjevení
(v.De
t),eccl.
j u přítomnostiefaráře(biskupa), aspoň jednomu snou
benci vlastniho, aneb kněze farářem (Ordinariem)

t.) v nové
rším
významu,
totiž
oznamuje
nauky.
Liší se také
od prorocké
inspirace

dclegovaneho,
ma2
3 svědkův.
fará
řova má
ysluneb
t. dekretu
ten Přítomnost
účel, aby projev
která
světlemnové
a p_opudem
jednak vůle man .el.s"isté a trvale byl konstatován acirkví
nauky nadpřirozeným
nové zjevuje, ednak
i znnáméhhlásati

.dává,jakožiood inspirace v užším významu. kontrolován. arář resp. jeho dele át
ájest tedy jen
totiž hagiografické,

již Bůh povzbuzuje a řídí svědkem církve (test-is anthoriza ilis), a prot
svatopisce, by jeho nauky napsali. Vztahuje se pak jako při každém svědectví, jest nutna nejen jeho
přítomnost fysická, nýbrž i mravní, t. j. ab jed
apravdy,
hlavněa na
(ústní
písemný)
projev
takto
jestnebo
poedsl
nim člán
cm v božské
úkonu nání nejen byl přítomen, nýbrž je i svými smysly
posouditi mohl.
oto účastenství farářovo pri
Lak
insčpirace,
a konečkně
ive nebo
vý sňatkuzovemeassistencí, jež je buď aktivní
ladeZjevení,
nauk tak
v ukon
enčm _Zjevení
s menší
větší jasností obsažených, jejž podávatí povolán nebo passívni.
K podstatě jeji není vždy an
nutno vedle předpisu trident., aby farář při
neomylný učitelskýt úřad církve a papeže. V těch zbytně
rojevu vůle manžel. nějak spolupůsobil; stačit
případech va.pjakož
to Sněm
charisma
uřadu, jenž
ne osoby,
nastupuje
atnost.
vatikánský,
výraz
latnostibezmanželství,
je--li
sňatkubeztoldikoaztrpné
a. divina uvedl ido definice papežské neomylnosti přítomen,
litu
urgického
roucha,
upo
(De Ecel. IV. 5), „ochranu Kristovu a a. ucha vúli m.,anž neudileje požehnání atd. je--lidjen 2tímto
svatého“ zove „principem neboli účinnou příčinou způsobem farář sňatku přítomen, mluvíme o ass i
neomylnosti“, poukazuje (tamt 2. a 3.) hlavně na

stentia

passiva. S a. p.Rspokojujese však ctr
assistuje. Apošt. stolice,
vycházejíc ze zásady, že
menším zlem je sňatek
sp. a.., než sňatek 7.ne
dostatku formy trident.,
t. j. znedostatku přítom
nosti farářovy, neplatný.
dovolu'e ;. a. 'en při
sňatcích smíšených, uza
víraných
jinak
vždybezáddispense.
ado

voluje [ při sňatcích smí
šených, jestliže snou
bencúm dostalo se di
spense, aby byl farář
snatku nejen prítomen,
nýbrž i po vůli manž.sse
jich dotazoval a sňatek
jejich jménem Božím a
církve potvrdil a jemu
požehnal, či, jak krátce
se říká, snoubence oddal

(a.act1va,c:rkevmod

Obr. 240. Assisi. Spodní chrám sv. Františka.

davky, kopulace). Tato
činná účast farářova, jak

assistence svědků pří sňatku — pří zásnubu
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! žádá pravidelně sněm trident. ve zmíněném de
i osoby nepokřtěné jsou per se schopni, aby byli
Lretu a rituál římský (tit. Vll. c. 2), není jenp
svědky
19; lnstr.S.C.
de Prop.
hým svědectvím uzav eného manželství, nýbrž 9.
pro sňatku
1.822) (cN3.
Než pří sňatku
osob katolických
i liturgickým úkonem. e však tím nepřestává tato z důvodů na snadě ležících není dovoleno za svědk

účast v odstatés ébýtl jenssvědeckou a farář

není udě ovatelem ssvátosti manželství, toho důka
zem 'sou kopulační formule různých diecesních
rituálu, jež tuto jeho svědeckou vlastnost nezřídka
lépe zdůrazňuji, než formule rituálu řim. ego con
jun_go vos in matrimonium in nomine Patris et
Filií et Spiritus s Amen“. ento názor o účasti

přibírati
nekatolíků, pohoršení,
leč jen z příčinbvelmí
vážnýc
na zamezení
ježb
z odmítnutí

svědku
mohloy
29. lístoop.takových
1672; 5.vzníknoutlr
C. de ro.pag
19.(.srp. 1891).
Schopné a vhodné svědky _si stanoviti jest věcí

snoubencův.
Oba svědci
musí býti
vůle manž. zaroveň
a spolu
sou gitomni projevu

kněze přl odda vkách má í církev řecká (Zim—man,

assistujícíml,
jak toho
žádá unitas
act-us
C.
Das Eherecht der oriental. Kirche, str. 135).Druhdy sňatku
de Prrop.
2 červ 1827)
Assistence
jejich,
právěS.tak
nezáleželo na tom,z zda farář assistoval sňatku jako farářova, cnesmí býti pouze fysiccká, nýbrž
i mravní, t. j. sv

má-li o svědectví býti řeč,

dobrovolně
donucení, asnažil_jsaoblou
zen,
projev aneb
vůle znepozorova
ti atd.,li se,_nkdyž
byl mají nutně vlděti aneb slyšetí, co se řed nimi
přítomen a projev vůle manž. znamenal. Baaijme děje, tak ab jistě z toho na projev v le usuzo
novitě vyobcovaný aneb suspendovaný farář, dokud vatí mohli. roto musí viděti znamení, vůli manž.
projevující, aneb e'slyšetí případná slova. Vyjímáse
stovatí. —
řičin
ně té staly se de retem Ne te ovšem
eby seeesňat k konal v zastoupení
smere“
úřadu(2.5
nebýtp
sesazen,jimž
mohlodstraněno
platně přisňatku
pp1907),
býtim assi
ne
neb
nevěsty
avšak i tuZcparojevzástupcův
musí bytí
svědky
konstatován.
aassístujísnatku
bezpečí, hrozící za jistých okolností latnosti ženicha
sňatku z nedostatku formy trident., někter změny. dobrovolně aneb z přinucení, neohrožuje vedle
Nový zákon žádá totiž pro všecky sňatky osol) zmíněného dekretu trídent. latností manželství,
katolicky pokřtěných aneb konvertitů, byt i zase
grávě
tak
jako
mu
není
na
z
vadu,
odpaadlých, v celé katolické církvi, jakož ipro
íli úkonu toho nepozorovaíi, nebot kdyb
ráv se
tímsna
do
sňatky smíšené katolíků s pokřt
rtěnnými neb nepo kazují, že vědí, oč sej edná. Deklct„ e temere“
křtěnými (pokud tato smíšená manželství 7. tohoto (2. srp. 1907), terým forma manželství nejnověji
zákona í'nak vyňata nejsou, jako tomu v Německu byla upravena, nemá o svědcich žádných ustano
a v Uhrách) aktivni assrstenci faráře místa oddavek veni; platí o nich tedy ínadále,_ co o nich stanovil
aspoň do té míry, že jsa projevuvvůle přítomen,
„Tan-nelsi“.sňatku
Novýmpou/.e
jest jen
ustavnoveni
čis.
musí k němu podnět dáti, to souhlasu manžel. se dekret
Vlll. o možnosti
předs
edky tam,
vůbec č.není
a stavdekretu
ten již měsíc
trvá, ca
že vedle
Xl. kně32et
thěož
„Ne tem
dotazujež a jej přdíjímaje((„___“etemere
ll.stanovr,
n. N. 93).že kde
d._$
k Oplatnéžassistenci krfatrz'lřobvě
je třeba aby v držení

jestvvtomto případě svědkům
mspolu s manželyrza

úřadu svého se již nalézal, nebyl veřejným dekre to ručiti, aby byl sňatek řádně v matrikách jak
tem jmenovitě z církve vyobcován aneb suúřadu oddan' ch tak křestních zapsán. jako není přítom
svého suspendován , je atmo, že za všech okol nost arářova aneb jeho delegáta úkonem juris
nosti dnes k uzavření platneho sňatku přítomnost dikčním aneb úkonem ze svěcení pl noucim, tak
í vlastniho faráře vždy nestačí (a tím je dnes farář
jim
neníbez
anikněze
assistence
svědkůpřítomností
i v pripadu,
kdyby
sňatek
jen v jejich
se kona
neb
ordinarius
místasňatku),
nýbrž en
tohoto který
minku tormI
uvedeným
požadavkům
vyhovuje.
timo
žádá Přítomností svou naplňují jen podm
týž dekret, aby farář ku přijetí projevu vůle man podstatně žádanou ne en zákonem církevním, nýbrž
želské byl pozván a dožádán, a ne násilím neb u nás i občanským. Fšřítonmost a zápis svědků do
velikým strachem k tomu donucen, z čehož plyne, matrik žádají v rakouském obč. zák. s 75., 77. a
farářova.)
že pouhá přítomnost, jež by k dosvědčení sňatku 80. (Literaturu v. při čl. assistence

stačila
a sspokojovala.
níž druhdy dnes
v mimořádných
církev se
k naplnění případech
ormy tn“
dentské o přítomnosti farářově pri sňatku nestačí
a bývalá a. p. církví nevyhovuje. (Srvn. Nanedzm
nejdůst. episkopátu českého o uzavírání zásnubu
a manželství dle dekretu „Ne temere“, Praha 1908;
Soldát, Úprava překážky pokoutnosti dekretem „Ne
temere“ v Korres ondencl katol. duchovenstva č.8.

assistence (přítomnost svědků p__řl
zásnubu.
V první části dekretu „
mere“ stanovena
právní forma pro platně uzavírání zásnubu, které.
zásnub dosud postrádal. Posv. kong're ace Con
cilií nepředpisuje tím uzaiírání zásnu u, nýbrž
určuje jen způsob, jak zásnub uzavřen býti musí,
má-lí miti cirkevně-Ě-rávní účinky. Pokud týká se
následovněk:t„Jenom
za
až str.
12. 444 násl.;
; ari
, Grundzíige
K.-.Rs
ll.
„Sc/mi,!zcr
Kath.K des
.-R.skath.
2r.l4
n.; svědků,
snoubenínařizuje
mají sedezaretpl..atná
erá bylatauza
Aluma Derma, De sponsalihus et matrísm. Theo vřena písemně listinou, podepsanou tstranami a buď

tus
30es
logia eBrugger_|_sls)l
Bruggls 1909; Caspar/v,

Český slovník bohovědny 1.

farářem aneb ordína'řem místa, nebo aspoň dvěm

Sdl
racta— s.vědk'“ Svědkem zásnubu může býti: a) Farář,

assistence llsvéldkůp sňatku. Vedle vlastního
faráře snoubencův aneb kněze jím delegovaného,
autoritativního to svědka církv,e že projev vůle
manž. se stal, žádá dekret Tametsi (Trid. sess.
XXIV. byli
c.p 1.
de ref.
abysvědci
spolu jiní,
s ním
tomni
ještě
dva matr.a),
aneb tři
nemá-ří
lí
manželství z nedostatku podstatné formy býtl
atným. Na svědcich těch ne žadují se leč jen
takové přirozené vlatností, kterlje činischopnými,
aby 0 proojeveně vůli manželské svědectví vydatíj
mohli, totiž užívání rozumu a zdravé smysly po
zorovací, ichž ke každému svědectví je třeba. Ne
mohou te y úkolem tím býti pověřeny osoby roz
umu zbavené, dčtí do
roku, opilí, slepí a hluší
zároveň.
tip
7. roce věku, blízcí příbuzní,
ženy, vyobcovaní z církve, odpadlicí, kacíři, ano

jímž le odstavce ll. téhož dekretu rozumi se nejen
rádněnýbrž
ustanovený
kanonicky
fary,
kněz,představený
jemuž v určitém
okrs zřízené
udu-_
chovní správa řádně byla svěřena a jenž je faráři
na roven postaven, af jest název eho jakýkoli.
U nás vedle instrukce česk. episk op tu má se dítí
zásnub, děje-_ll se na farním úřadě, před farářem

nevěstiným, ajsou li snoubenci různého náboženství,
před farářem snoubence katol. Farář (ordinarius)
eoprávněn ve své farností (diecesi) assistovati
zásnubu i těch osob, _jež nejsou z jeho farnosti.
by“Ordinarius loci,t . .pappež v celé církvi a bi
vikář)
jeho generální
v při
slu ně(kapit.
diecesi
To resp.
jsousvědci
úreřdní.vikář
Poněvadž
dekret o jejich zástupcích nemluví, nemohou k svě
dectví zásnubu jiného delegovati (5. C. .28. bř.
45
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1908) Místo těchto svědkův úředních mohou o uči němž opět předstoupí kardinál p_rvn'íkněz & kleče
něném zásnubu svědčiti: c) dva svědci neúředni, na prvním stupni trunu papežského iucensuje tři
o nichž plati všecka ustanovení jako o svědcích přl kráte papeže. Papež čte introit : knihy, kterou
před ním drží některý biskup assistent papežského
sňatku
(kdo jím
může,s
mra\ní přítomnost,viz
čl.a $_současná
stence fysickák
svčdk a trůnu, kardinálové všichni sestouu_píse v kruhu před
při sňatku). Svědkové ti musí' býti zásuuhu pří papežským trůnein a říkají strídavě s papežem
tomni a zásnubní listinu vlastnoručně podepsati, „K rie“ a hymnus „Gi,oria když jej byl kardinál
tak že osoby písma neznalé nejsou přípustný, což celebrant intonoval. Odřrikav „Gloria“ požehná
o svědectví p_řisňatku neplatí. Kdyby však osoby
kteří
odejdou
a„us;ednou
po epi
ole líbá subdiakon
papeži
no
ohu;
před evaangeliem
se zasnubující psáti neuměly, je nutno, aby tato g_apežkardinály,
okolnost v zásnubní listině byla oznamenána a žehná papež opět kadidlo a diakon líbá mu nohu;
k zásnubu přibrán b 1 ještě jeden svědek, který po evangeliu líbá papež evangeliář a jest opět od
by nejen jméno snou ence_psaní neznnalého poode klečicího kardinála prvního kněze incensován Ná
psal (vedle znamení, na př. tří křížků, jimiž tento sleduje--Ii po evannge_liu kázání (sermo, homilía),
vůli svou projevil), nýbrž také spolu s druhým ohlásí kazatel po řeči papežské odpustky a papež
resp. druhymi svědky zásnubní listinu podepsal. udělí slavné požehnání (viz 3 ošt. požehnání 1.b)
„Credo“ sejdou se opět ardinálové v kruhu
jen
takto. písemně
a před2svědky1 uzavřený
a ná
ležitědatovaný
(S.C.2e1908)
zásnub,
ne před trůnem papežským, recitují je s papežem,
vylučuje-li ho nějaká překážkac manželská, má cir jenž odříkav „Credo“ požehná kardinálům, kteří
kevně--právní účinky. Srvn. .Navedzm' :)ukapdlu se vrátí na místo. Po verši offertoria žehná pa
Earl—dira
o uzavírání zásnubu a manželství dle de opět kadidlo a \odu,
ersá
řimisi k vínu obět
nimu. Když kardinál celebranet okouřil oltář. je in
kretu2. posv.
kongregace“ekoncilu
„Ne temere“
dne
srpna1907
l
Sdl.ze censován dvakrát od diakona, načež kardinál kněz
assistence v řádě jesuletském jsou okresy, za
assistujlcí
kleče
___incensujetřlkráte
papeže, sjenž
sedí
na
trůně
am
mitruu
ahlavě.
ři
hrnující \' sobě vždy několik řádových provincii,
z nichž každý zastoupen jest v radě řádového ge kaji opět kardinálové s papežem sestou ivše se
nerála jedníín zástupcem, který se zove as sr v kruhu před trůnem papežským. Pape potom
stentem. A-1 těc bylo před zrušením řádu roku sestoupí s trunu a poklekne na klekátku posta
veněm před oltářem a vrátí se po pozdvíhovánl
1773 šest,
jich pět,kongregace
a tolikéž jez též
assi na růn. „Agnus Dei“ říká papež s kardinály,
stentů,
'ež nyní_
vohjest
generální
jednotli
vých a--1 a kteří majíjen hlas poradný (v případě kteří po čtvrté sestoupí se v kruhu před trůnem
úmrtí nebo delší nepřítomnosti assisteentovy může
generál za souhlasu většiny provinciálů substituo papežským. Kardinál kněz assistuiící jde potom
od olt,ářl
kardinálac-elebranta,
k trůnua pacis)
přijme
objet vrátí
miru se(amplexus
vati jiného
assistenta).
jsouupak německá
to nyní__tytoae: papeži, od něhož je přijrrou oba kardinálové dia
italská,
kterou
tvoří 5 provincii,
se šesti
prov. (rakouskou, belgickou, haličskou, německou, koni, assistující u trunu. Po „lie missa est“ udě
uherskou a nizozemskou), francouzská, mající čtyři luje papež jpožehnáni zpívaje slova „Sit nomen
prov., španělská s 5 prov. a anglická s 5 prov.
Domini benedictum“ etc. (v. a oštolské požehnání).
2 t. zv. missionárskými okresy (Kanada a New Kardinál- celebrant začne posřlední evangelium sv.
jana u oltáře, načež odejde se svými assistenty
Orleans). Srvn Hez'móuL/zer,
56,136,Zl/a'1!c'1
] “_š
KD. Orden
191 su. _Kzongreg. 11,
assistence (asolstentía) v líturgsieí. Slova toho ríkaje je po cestě $a dokončí je v sakristii. Na to
odejde
IEapež
v aévnm
průvodu
podobně
jako
přišc
Ojedinělou
události
bylo,
že papež
užívá se v liturg_i veedv01ím významu, předně ve byl
významuslavné přítomnosti pa ele. kardinála Pius X assistoval roku 1908pontifikální mší slou
ženě řeckým ritem o jubíle ní slavnosti sv. jana
anebo diecesnlho biskupa při liturgických úkonech
a za ruhé
ve v ].znamu
hy přia slavných
Zlatoústého,
niž
přislušn
(Viz přčK
K.atol
Duc části
.1 zpíval jazykem
51-) ——
službách
Božích.
Papež,přís
kardinálové
diecesni řeckým.
biskupové assistují čili jsou přítomni slavným služ 2. Diecesní biskup assistu e podobně jako pa
bám Božím (nešporám, laudám, mši), které jiný pež slavné mši sloužené bucř od jiného biskupa
nebo kněze. Kathedrálni kapitola doprovází jako
celebrant
slouží.přisluhou
Assistence
tato je tslavn
á t.j. obyčejně biskupa k hlavnímu oltáři, kdež čeká ce
s předepsanou
a čínn
j. spojcná
s výkony liturgickým
mi. ]. Papežové tv dřívějších lebrant se svými assistenty. Biskup assistuje buď
dobách bývali často přítomni čili assisiovali slav oděn jsa pluviálem a mitrou nebo kappou (cappa
ným službám Božím buď v basilikách římských magna). Celebruje-Ii jiný bisku host, neříká s nim
nebo kaplích papežských. Po zrušení církevního diecesni biskup modliteb stupnových nežehná ka
státu omezily se úkony apežskě na patriarchální didla ani vody a neudílí na konci požehnání. Slou—
basiliku vatikánskou a kaplí Sixtinskou. Assistuje-li ží-lí světící biskup nebo hodnostář, mající privi
papež takové pontifikální mši, přichází v slavném legi_umpontifikalií, nebo jiný kněz mši slavnou, řiká
pruvodu z komnat svých oděn jsa pluviálem a mi
nim biskup l_dieccsni
stupňové
modlitby,
žehná
trou zlatou a provázen jsa dvěma kardinály dia skadidlo,
n před
iutroitem,
po evange
elíu
k0_n_y.Kardinál celebrant a svaté kollegium očeká

vají příchod papežův. Papež počíná u oltáře stupni a po oííerhtooriu,udílí požehnání podjáhnovi po epi
modlitby, na něž od ovídá kardinál celebrant sto štole a) hnovi __Fředevangeliem, líbá evangeliář,
žehná voádua u ílí na konci požéhnání slovy„ „Sit
jící po levicí pape ově. Po stupních modlitbách nomenDomini'l.Assistuje-iibiskup
díecesuív app
jest incensován jenom poooffertoriu anelíhá evan
odejde apapešž kde
majeuse
po
kardinályzpívat
dia gelláře, který líbá celebrant. Assistuje--li diecesni
ednbocích 'oba ezačne
yrie“, předstoupí před trůn papežský všichni biskup slavným nešporám nebo chválám (Laudes),
kardinálové přítomni a po řadě
ělíbají pravici pa jest oděn kappou, žehná kadidlo, jest třikrát íncen-_
pežovu přikrytou pluviálem. Starobyly obřad tento sován po celebrantovi a udílí na konec požehnání
sluje „obbedíenza“ (v.t.;) kd žpolibil ruku pa slovy: S„it nomen Domini“. Biskupoví přisluhujl
pežovu první kardinál kněz, ka dá papež za jeho u trůnu" dva kanovnici-diakoni assistuiící a kanov
přísluhy kadidlo do kadidelnicc a žehná) .aPaepež ník-kněz assistuiící. — Kardinálové jsou přítomni
ský ceremoniář odnesen na to kadidelnici k oltáři, či assistují slavné mši nebo nešporám týmž obřa
kardinál celebrant okou'n'l oltář. Ostatní kardi dem jako diecesni biskup. —
Slovo assistence
ná ove' zatim pokračují v obřadu „obbedienza“, po znamená přísluhu papeži, kardinálům a biskupům
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legía pontifikallí, přísluší užívají-li pontifikalií táž
.assistence, jako bisku u titulárnímu v č. 3.11ve
dená, avšak kanovník m kathedrálnim jest dovo
lena přisluha
assistenta
chrám
kathedráápresbytera
1n.í—5. Stlouži-lí
kněz jenom
slavnou mimo
mši,
assistují mu diakon a subdiakon a přisluha presby
'tera assistcnta plu\iálem oděneho dovolena není,
leěs se zvláštní výsadou udělenou od sv. Stolice.

při

trunu

Při slavných
nešporách
assistují0 knězi
počtem
buď dva
nebo čtyrin
šest..pluvialistě,
Při slav
ných průvodech a požehnáníchOs nejsv. svátostí
přisluhují knězi .dva assistenti, oděni dalmatikou
a tunice.|lou — Caeramaníu.: Epircaparum, Alm-ale
Romani/m, De Herd/, Praxis Pontificalis, tom.
l.-—lll. Lovanii

1904; Alo/vní, Le Capeelle Ponti

a první

dleces ficie, eVenezia 1841; [)a-rem aut/zenlífa 5. R.

.,

assistencepassívnív.assistence farářova
při sňatku
assistence Duchasv. (assistentia Spiritus
S.) v. assistence hožská.

essístentí (assistentky)

v řádech a kongrega

cích, jsou rádcové představených (místních, provin
ciálnich i generálního). Ma'í býti (v kongregacích)

nejen proiess

se slib věčnymi, ale izpravidla

ve věku as on 35 let, a bydlí v domě

řlslušného

představen ho. Z generálních assistentu směji na
nejvýše dva bydliti jinde. \'zdálití se smějí jen
v nutném případě na krátkou dobu, se svolením
ostatnich rádců, avšak ne daleko. Prvni rádce
(buďto dle volby nebo co do počtu hlasů) jest zá
roveň zástupcem goner. představeného a řídí kon
gregací v případě jeho umrti, sesazení, ne řítom
m
nosti a pod. Vázání jsou přísným mlčením. statné
nutno v jednotlivých případech míti na zřeteli' | ře
holi
a konstituce
a kongregaci. (s_rvn.
dr. Kašpar,
Cirk.zrůzných
á.konodřádův
o nábož.
».

assistentí pří bohoslužbě, mínění rjlsoujmenem
tím obyčejně nikoliv přisluhujicí nižší klerikové
(ministri), nýbrž 'ini \'yššíkl erlkové, kteří vedle
nižších klcriků vy onávaji při bohoslužebných úko
nech určité funkce; jsou to zejména: 1. kn

assistnjící

(presbyter assistens) a) při

pontifikální mši, kterou sloužl biskup (ex iure_),
b) při pontifikální msi iných hodnostářů (ex pri
vilegio),
přiconsuetudine),
první m i sv., 2.
kteráoul1silouži
novo
sv
věc necc)(ex
_já

jící (diaconi assistentes)

pri mšipontifikální,

3. první z obou kaplanů při mších sloužených bi
skupem, 4. kněz nebo jáhcn při vystavováni nejsv.
Svátosti nebo při požehnání.

assistent králův, assistens

regis, titul bi

skupů olomouckého a vratislavského, poněvadž
assistovali
Brandl, Glo
opři
ss korunovaci krále českého. Srvn.

assistent apoštol. trůnku, ]. patriarchové,

arcibiskupaové
a biskupové
assižsotující
ažpe|přislavnýchukc
cchpapež
ch

(„solio pontif. asslstentes“, „assistcnti al oSoglio
pontificio“ ), tvoří kollegium, jež v „capella ponti
ficia“ zau 'imá misto druhé, bezprostředně po kol
legiu kar inálův. Arcibiskupové & biskupové, kteří
mají důstojenství a-ů :: t. anzývají sc „episcopi

cu
uria", assistujice maji pluviálaabílou mitru.
Sedisenajmenováním
stupních trůnu.
žDustojenství
a-ů
a. /.asudě
luje
papežským
(vokaci).
—2.
si

stuj' !cí kníže („stator proximusa solio Pontificis

M_axlmi") při slavnostních úkonech papežských,
laik vysokeho rodu; funguje vždy toliko jedenata
kovýto hodnostář, je--Ii vice knížat poctě:uo důsto
jenstvím a-a a. t., střída'i se ve službě. Assistu

jící
stojíjáhna.
na nejvyš
ím stupnit
ůnu po pra
vici kníže
prvního
ámísto
bezprostředně
po
vicckomořim a před ostatními praeláty di fiocchetto.
Přísluši mu incensování a osculum pacis. Oděn

.
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jest starobylým krojem římských knížat a provázen číla. '„Ačkollv soukromé s lečností ve státě se
est dvěma předními osobami svého komonstva. utvořily _a v něm dále trvaj, jsouce jeho části, ne
ůstojenstvi a-ů a. !. "est od XVI. stol. dědičným mohldvprece statní moci rozpustiti je beze všeho
v rodinách Collona a rsini.
ohle u. Vždyť na základě práva přirozeného smí
assisterium: absteríum (v. t.).
se člověk spolčovati, a stá pak "est pro to, aby
ssmann jan
řt., dr. theol., „. 1833, vysv. na chránil a zastával právo přirozeně, nikoliv aby je
kněze 1860, stal se 1888polním biskupem pruským; ničil a_odstraňoval. Kdyby stát spolky lidem zaka
za něho zřízeno bylo asi 20 vojenských far a vy zoval, jednal by sám proti sobě, ježto z téhož dů
stavěny garnisonní kostely v Berlíně, Strassburku vodu a na témže základu vznikl, 'ako spolk sou
kromé, totiž na popud přirozeně povahy idské,
a jinde; z.
v
rweileru.
která nutí člověka, aby k svému prospěchu spol
Assmayer llglnác„ 11. 1790 v Salcpurku, žák čoyal se s jinými. Stává se ovšem, že v některých
Brunmayrův
a Petra
aydnuv,
od r. 1808
při
kostele sv.
v Sabylcpurku;
1815varhaníkem
odebral se pripadech má>stát plné právo vystoupiti proti ta
do Vídně, kdež pod Eyblem dále se vzdělal, 1824 kovym spolkum, jestliže vytčený cd jejich nc
stal se ředitelem kůru při kostele skotskem ve souhlasí s mravností a spravedlností, anebo je-lí
zřejmě na ukor veřejného blaha.
ří tom však
Vídni,
1825(jmenován
dvornímkapelníkem;
varhaníkemz. a1862.
po musí bedlivě toho dbáti, aby nezasahoval v právo
sléze 1846
ruhým dvorním
Ze svých patnácti mši vydal toliko jedinou; také občanuv a nestanovil od záminkou veřejného
z jeho gradualii, offertorila j. vyšla jen malá část; blaha něco, co, by se příčilo rozumu, neboť jenom
mimo to složil oratoria „Saulova smrt“ a „David potud zavazují zákony lidské, dokud odpovídají

associace, sdružování, spolčování, jsou snahy,
kterými se lidstvo snaží uplatniti svou polečen
skou vlohu zřizovánim různých útvarů or anisač
ních. Člověk v zápase životním nabyl zku enosti,
že ve sdružení vězí síla. Čeho 'ednotllvec nedo
sáhne vůbec anebo jen s náma ou, toho snadno

rozumu
a neodporuji
věčně
platnému
zákonu1891.)
Bo
žímu.“ (Lev.
)( ll. l_ínc.
„O otázce
dělnické"
Proti zákonu Božímu a
ti zdravému rozumu
jednala skutečně doba, která si přikládala pyšně
název „osvrcenská". Bylo to skoro celé uplynulé
stoleti XIX., které_ stálo ve znamení boje roti při
rozené spolčovacr snaze lidské. Líberaismus to

docílila
posgolltá
organisace.
organisační
jest
oprávn
na, nebot
vyplýváMyšlenka
z požadavku
příro
zeného mravního zákona, jenž křesťanstvím byl
zřejmě prohlášen. Křesťanský mravní zákon ne
hlásá pouze existenci všeobecného společenského
sdružování mezi lidmi, nýbrž hlásá těž povinnost
a právo ke sdružením zvláštním čilí ke spolkům.
Bůh stvořil člověka jako bytost společenskou, t.j.
bytost, která ne sama sebou, nýbrž ve spojení
s jinými bytostmi sobě rovnými může dospěti
k onomu stupni vnější i vnitřní, íntellektuální
imravní dokonalosti, k níž řírozeností uschop
něna jest. První formy sdru ování partikulárního
jsou rodina a stát. Rodina slouží k udržení poko
lení lidského a stát poskytuje ochranu a podporu
sdruženým rodinám, na jistém území bydlícím. Ale
ív jiná sdružení vcházeti jest člověk zákonem
přirozeným i zjeveným oprávněn. Křesťanský zákon
mravní hlásá, že člověk má duševních i tělesn'ch
darův užívati jako dobrý služebník v evangeliu. ě
žití má člověk svým talentem jako hřlvnou ke své
vlastní spáse íku prospěchu bližního. Tím jest
dána člověku í oprávněnost, aby k realisaci této po

byl, Lenž
upíraltvrdil,
společenskou
přirozenou
čově
a, kterýž
že lidé jsou
odkázání úlohu
sami
na sebe,
dosažení určitého životního cíle, a
proto dovoloval státu bez ohledu na vyšší příkaz
mravního zákona, potirati všecka společenstva,
všecky spolky, jakožto škodlivé překážky lidské
kultury a společenského blahobytu. Liberalismus
se_domnív_al, že všecky společenské útvary vzni
kají_z potreb a popudu jednotlivců, kterým dlužno
p_opráti plně volnosti. Příčinu bídy své doby spa
troval v tom, že státní opatření porušovalo přiro
zeny zákon vývoje, omezujíc zištné pud člověka.
N_ež myšlenka organisačni měla v sob mocnou
žwotm_s:lu,
nedalaPokud
se mylnými
ředpo
klady
liberálnía v(proc
dy udusltl.
ovšem liberální
duch ovládal smýšlení národů a vlád, do té doby
každá partikulární organisace zápasila s nepřízní
vsevládnoucnho systemu a nemohla si vymoci pod
kladu.verejnoprávního. Místo potlačených veřejno
právmch družstev zakládány b 'ly spolky soukromé
a dobrovolné, pokud jim nebyíy stavěny překážky
z pohnutek zištného egoismu, jako se to álo s ol
kům dělntckym zákazem práva koaličního.
ež
koncem věku XIX. nadvláda liberalismu byla šťastně
potřena a dlouho ujařmovaná přirozenost lidská
snaží se nyní chvatcm uko'ití associačni touhu za
kládáním nesčetných spol ů za všemožnými cili.
Dnešm dobou jest základním názorem veřejné
mocl,_že soukromá vzájemná sdružení blahobytu a
rozvole hospodářského nikterak nepoškozu'i, nýbrž
naopak učlnně jej podporují. V anketě, která
z jara r. 1908 byla svolána do Vídně k vy racování
nové osnovy zákona družstevního, vyjádrll ministr
K|e1_nnázor vlady rakouské o assocíací následovně:

vinnosti použil
všech
dovolených
a by
zejména
uzavíral
s jinými
vhodnéprostředkův
spolky. Má-l
člověk povlnnost vzdělávatl svého ducha a pěstíti
duševní mohutnosti blížních, má také oprávněnost
ořádatí vědecké organisace, v nichž by každý
len těžil z duševního bohatství svého druha. Má-li
člověk pečovati o tělesně blaho své i svých ne'
bližších na základě božského příkazu „nczabiješ ,
má také jistě právo vstupovatí v potravní a vý
robní společenstva, kde se mu dostane výhod při
opatření životních potřeb a kde lze znásobníti ho
spodářskOu zdatnost. Má-li člověk býti bytostí
zbožnou a mravnou, jest o rávněn uzavírati spolky,
v nichž by se stejně smýš ejícími mohl se povzbu
zovati na dráze zbožnosti a ctnosti. — Prirozeně
právo člověka ke sdružování jest starší nežli státní
zákonodárství, tak že na něm nikterak nezávisí a
také jím zakázáno býti nemůže. Ukolem státu jest
chrániti přirozená práva občanův, a proto nesmí
stát omezovatl Spolčovací (associačni) snahu člo

„Bolo _o z

11 Společenstevní

jsou

skončeny.

O cene a rospěchu těchto sdruženi solidárních
zájmů zavl dlo všude totéž mínění. Společenstva
stala se zemědělstvu a živnostem nezbytnými po
muckami, drobný obchod věnuje jlm svou pozor
nost, aby mohl jich použití ke svým účelům jako
družstev nákupních, a poslední odběratel snaží se
rovněž „touto associačni formou zvýšíti poněkud
kupní sxlu svých peněz.“ V associačni snaze shle
dáváme celkem tři základní podněty a cíle: Osobní
věka, pokud
tato na
směřuje
k cíli
dobremu
nému
lahu není
závadu.
Veřejné
moci& obec
státní prospěch (egoismus), vzájemnou pomoc (mutualis
ovšem přísluší, aby vedla dozor nad spolčovací mus) a lásku k bližnímu (altruismus) Osobní pro
činnosti svých členů, a každou nemravnou anebo spěch sledují všecky útvary Spolčovací, při nichž
celku škodlivou partikulární společnost aby potla rozhodujtcr pohnutkou sdruženi jsou zištné cíle

associace -—associatio idearum
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nejenom s Bohem, ale | s lidmi. Vystu uje z oblasti
metafysickě & vtěluje se ve společens 'ch form
společnosti
také zisku
uznáni,umožnily
jestliže některé
slouče a lidských zřízenicli. jak kdo věří, tak vychovává
ním
kapitáluza_siu_h_uji
ipři svém
všeobecně prospěšné podniky, jako stavbu dráhy, své (lěli, vede svou živnost, zastává veřejné úřady
průplavů, mostů, továren anebo kulturnich ústavů. a zachází s druhými. Náboženství jest tedy plod

jednotlivých účastníků. Tyto na egoismu založené

ným principem veřejnéhoživota,aaproto propa
Kde ovšem
e noistické
vedly družstvo
skáni
monopo
na trhusnah
sv tovém,
aby ceny kblz_i ganda idee náboženské může býti zcela vhodným
diktovány ne dle potřeby, nýbrž dle touhy po zis
cílem sdrižování. Propagace idee náboženské ne
pak stalo se družstvo podoonb ho druhu (kartelv, jenommm,že ale musí byti podnětem a cílem čet
ringy, syndiká ty atd.) pravým škůdcem společnosti. ných sp_oků náboženských, protože idea atheismu
Mutualistickě (zájmové) spol_'kyjsou ty, kde společné a materia ismu také šíří se nejúčinněji formou spol
zájmy hmotné nebo duševnní vedou sp oleečniky ke čovací. ba tomto poli platí také okřídlené slovo
sdružení vttom vědomi, že každý jednotlivec stane biskupa lryn ych „Proti spolku spolek“. Středo
se ůčastným jistého dobra hmotného nebo ideového, věká doba ri nevětším zápalu náboženském za
bude- li druh druhu ve spolku pomáhati. Družstevní
útvary ke vzájemné pomoci mohou sledovati dvojip kládala v eirkvi etne řehole a bratrstva ku__pro
cil: hospodářský a mravní Ve směru hospoodár gggaci náboženských a charitativních zásad,
doba církevní,
nemůže se
spokojittol
povšechnou vlažná
organisací
a musip
ském spojují se drobné hmotné prostředky jak ka jen s nábožensky
pitálu tak ipráce; tím se znásobí hospodářská zvláštní cile voliti zvláštní prostí-edk, schválené
moc všech sdružených činitelův a usnadňuje se
rávem přirozeným_ikladným. (Nez/.r:Í, Křest. so
jim životní zápas. Ve směru mravním společenství ciologie
přispívá a ku
i vzpruženi
vědomí
k Šovzbuzenl
irenl vědeckých
poznatkůstavovského
i mravních
zásad. Sem spadá valná část spolků vědeckých, umě
leckých i zábavných. Alti uístícké spolk jsou ony,
kde neuzavírá se společnost, aby spoléeným z ni
pros ěch vyplýval, nýbrž osobám cizím, i mimo
sdru en' stojícím. Spolky tyto na poli nábožen
ském,vt deckém, chudínském'l politickém uváději ve
skutek dee, které by jednotlivci snadno ku platno
sti přlvésti nemohli — Nynější dobu charakterisuje
usilovná snaha associační, a to právě následkem
hos podařských poměrů, které se vyvinuly působe
nímpoekonomickeho liberalismu. Volná soutěž s tu
hým bojm hospodářským donutila bezbranné a
slabé 'tednotlivce k užšímu semknuti řad, aby
stejný jejich zá em hospodářský a sociální hájen
byl znásobněným úsilím v hospodářské a stavovské
organisaci. Nejdlokonalejši útvary takovych stavov
ských organisac vznikly na _půdě sociálními zápasy

zcjmcnav
nglii,dělnické.
kdež veliké
úspěchy
vy přenc
azuji odborné
jednoty
Uspěchvtyto
lze

řičísti příznivým podmínkám

snah

assocclace bratrstev

tr. ]

associacionism

vizčl.aggregace 2.na

je filosofický směr, který se

snaží __vysxětlitipsychický život associaci jeho jevu
(„
různnýcch zástupců v jednotlivostech se
liší,3 ale celkem je mu společně patero_ značek,
etré u_jednotlivých
víceživot
méněse vystu
do po
předí.i
p.sychologický
vykl dái fysiolo
gicky, 2. atomistlcky a sensuallstlcky, 3. nominali
stic
4. zákon nosti, 5. passivně. ]. Fysiologický

5

směr vystupuje hlavně u Hobbesaa je materiali
stický; též u Spencera a Bainea. 2 Atomistický

směr
psychický
život na
částky, rozlišo
„ideje“,
pravě,rozdrobujea
žeejen
možna anals
epojmů,
vánij ich na paůvodni a odvozené, jedno uhc
hé &
slo žené. 3. Sensualistícký směr přihlíží hlavně k ci
tově stránce psychického života; urne dokonce
g_oťřel,že
by byla idea, která
neodpovídala
po
4_.Non_1inalistický
směr bysouvisi
podstatnně
s associacionismem. Obecniny die něho nejsou než

nářa'dH obbes,
myšlenek
v mysli,Hume,
svázaných
náleži
Berkeley,
oba “lénem.
illové
organi— neumírčité

sačmch ve stavu dělnickém, mezi nimž nejenom
silný útlak sociální vzbudil záhy pocit nutné sebe
obrra_ny, nýbr ž i vyšší úroveň vzdělání a znač
nější soustředění v průmyslových mistech snahy
associační podporovaly. Za prřlkiadem dělnictva
založil zájmovou organisaci stav řemeslnický
azavedení
dnešní veřejnoprávní
dobou pomýšlí
] stav organisace
zemědělskěna
a závazné
ne
t_edy ouze .zastaralý, libera Iismem nadcimuutý
duch odsuzuje spolkářskou činnost lidstva, moderni
člověkj há.pe Pouze v jednom směru nedovede
ani modlerní clovék uznati nutnost organisace, to
jest ve směru náboženského vzděláni. Naše doba
jest toho názoru, že náboženství jest pouze vnitř
ním citem lidským, jenž nemůže býti vynášen na
veřejnost, vtahován do denního zápasu, a tudíž
že není ani vhodným cilem nějakého sdružování.
Povrchni a mělký tento názor vyvrací náležité po
chopení pravé podstaty náboženství. jest pravda,
že náboženství jest soukromou záležitostí pro kaž

Locke méně. Zakládá si na tom, že analysujc náš
pysychický život podrobněji, nežli škola intuitivní,
svádějíc všeecky obecniny na associaci z po o-b
nosti. 5. Směr vytýkajíci zákonnost stanovi nutnost
v psychickém životě. atoz konnost jeví se buď
v materialistů
mechanické (Hobbes,
nebo v Bsychologické
příčinnosti.
U
Hartley, Priestley)
vše
e 0 robeno mechanické nutnosti dějů. jak se
odehrávají v soustavě nervové. jíní prohlašují zá-

konnost psychického
života dějů6.
zaůneodvislou
odsměr
me
chanické
nutnosti známýchd
Passivný
aitr:_e)_l
aktivnou
dějů. (Spencer,
- Lit _e
Associationstheorien
im
__Ěopirá
(Hartley)apo_val1upsychickýc
neboDie
aspoň
nevytýká
Xthll.li_lallrhdt.Hallea. S. 1901; Lom".erm', La psy

de Pari
l'association__depuis
Hobbes
iusque
áchologie
nos jours.
ns 1
fSC/lá'nlank,
Hartley
u.

Pricstlc, Ilailei
Die Bc Hinder/_
ídes
Associationismus
in
E_.nglan
\i-lvanawkíi,
Associací
na
psichologlěesklj l gnoseoioglčeskij l., Kazaň
]

dého jednotliv,ce
že jesti věci
nitra,
jeho přesvědčeni
citu, jehočne'vlastnějšího
: néhožbu
m
associatio představ.
idcarum (či
spíše_repraesentationum),
Duše
ájako zvířecí,
a jen
m odpovídati svému Tvůrci. Ba búlábeožen sdružování
ství musí býti v tomto smyslu vlastni soukromou spojuje představy smyslné, a 1sice 1. více různých

záležitostí a soukromým majetkem nitra lidského, predstav, k témuž předmětu se odnáše icich a od
téhož předmětu způsobených, 2. předs avy před
mětů, 'ež jsou v témže prostoru, anebo z nichž
jeden jest nahoře, druhý dole atd., 3. představy
dějů buď současných anebo posloupných, 4. před
stavy předmětů nebo dějů, z nichž jeden jestpdru
hému zevně podoben nebo nepodooben Z před
stav takto spojených obnovuje duše jednu skrze

jjnak
formou nezažitou
bez obsahu,
slupkoú
ez jáb ra,bylo
včel ouhou
ncprocítěnou,
a tudíž
ne
plodnou. Ale na druhé straně zase náboženství je
záležitostí veřejnou, neboť vnitřní přesvědčeni má
přímý vliv na veřejné jednáni jednotlivce, pokud
jest
členem
rodiny, obce,
státu aupravuje
celé společnosti.
nitřni
přesvědčení
náboženské
náš styk
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Associatio persevcrantiac sacerdotalís — assumpční theorie

druhou. Avšak duše lidská, jakožto lidská, spojuje Řecku, čímž se vysvětluje, že o malou zemí jud
skou málo se staral. Dle zprávy Herodotovy (7 8)
také představy
pomyslné,a přípa
pojmcy,
šetříc
logických
poměrů
mezi podstatou
kem,
bytností
od Xcrxes po válce egyptské, t. j. třetího róku vlády
tažítuu a jejím podmětem, celkem a částmi, rodem své, když chtěl dáti se v boj se eky, svolal slavné
a druhem, důvodem a důsledkem, příčinou a účin shromáždění šlechty perské (oúlloyoviní-Amor Heg
kem. 'l'aké z těchto představ obnovuje duše jednu Qěaww'w ágíowr šnazmo), což shoduje se s Esth. 13:
skrze druhou.
'.
„třetího léta kralování svého učinil u sebe veliké
Associatío perseverantiae sacerdotalis (spolek hody všechněm knížatům . .. atd.“, když pak krá
lovna Vasthi odepřela ve shromáždění tom- se uká
kněžské
vytrvalosti)a zdokonalení
je kněžský sčpolek,
který
má zati, byla od Xerxa zapuzena. Sedmeho roku vlády
za
účel posvěcení
lenu, aby
v po
Xerxes, vrátív se z vál řecké, prohlásil Esther
volání svem vytrvali.
olek „Ass.
. sac.
vznikl ve Vídni. Rudolf Koller, spirituál tamějšího za královnu, jež roku dvanáctého vlády X'erxovy
kniž. arcib. kněžského semináře, založil ho roku zachránila zakročením svy'ní u krále Židy před zá
1868,_aby kněží vycházející ze semináře neochabli hubou, kterou jim Aman strojll. V nápisech per
v horlivosti &v plnění svých kněžských povinností.
ských jméno
Xerxovo vyskytuje
ve formě
Chša
'rvn. Vigauroux)oa'Ía/ta, se
Bible
a nejnovější
u 1880 vydává spolek svůj časopis „Kor járšá.
respondenz Ass. Pers. sacerd.“, jehož prvnim re objevy W, 580 násl. — 2. v Dan. 91 otec Daria Merl
daktorem byl Arnošt M. Muller, tehdy spirituál ve ského (v. l.), krále chaldejského; je to nepochybně
Vídni, později bisku v Linci. Spolek byl původně Kyaxares l. -— (Žfloůqgos'),jenž uvádí se v řeckém
omezen jen na arci ieccsi vídcnskou, ale šířil se tektu Tab. 1415spolu s Nabuchodonosorem a jemuž
znenáhla i jinde. Dle výkazu na počátku roku 1909
axare. se dobytí Ninive, jest rovněž nepochybně
má spolek 18.554 členy ve 199 díecesích a je roz Řřípisuje
assumpeionisté(augustiniáni od Nanebe
šířen po všech ěti dílech světa. V říší rakousko
uherské má .ve
dicccsích 8117 členů, z nichž je vzetí P. Marie), kongregace k šíření křesťan
varcidiecesi pražské 162. diecesi českobudějowcké ského učení a k hájení svobody církve, kterouž
171, královéhradecké 140, litoměřické 349, v arci zal. 1843 E. ]. d'Alzon (v. t.), generální vikář diec.
diecesí olomoucké 1040, v diecesi brněnské 137. nimesské, dle řehole sv. Augustina; kongregace ta
Centrální vedení spolku je ve Vídni (l.okr., Svato byla.1864 církevně potvrzena, 1901 z Francie vv
štěpánské náměstí č 3), v některých diecesrch jsou puzena. Měla tam 30 domů a asi 800 členů. A. pů
ustanovení diecesánní ředitelěv(v Praze dr. roz sobili ve Francii velice horlivě a úspěšně. Zejmena
nata jos. Díetí, . raem., gymnasiální professor vyvíjeli mohutnou akcí apoštolátem tisku: v paříž
v Doupovč). Llenové maji pečovati o rozšíření ské svě tiskárně („Maíson de la Bonne Presse“)
úcty k nejsv. Srdci Páně, každý den pomodlih sc vydávali kolem 30'časopisův a period. publikací,
Páter a Ave s modliíhičkou: „lesu, -mitis et hu z nichž „La eroix“ v nákladu 190.000 exempl. (ne
mílís corde, tac cor meum secundum cor Tuum'. dělní číslo „La croix dn dimanche" v nákladu půl
300 dní odp..od Pia lX.) Kromě toho zavazu'e se millionu). Po rozpuštění přešlo nakladatelství v ma
častěji, nejméně jednou vměsici. přijmouti sv tost jetek laického komitétu. A. pečovali o duchovní
pokání, alespoň každá tři léta zúčastnili se exer správu a ošetřování nemocných u francouzských
cicií, každ'v rok obětovatí mší sv. za živé a druhou rybářu, e1'. na jejich výpravách provázeli na vou
za mrtvé ěleny. bratrstva. Duchovní výhody členu špitálních lodích; pořádali poutí do Lourd, íma
jsou velmi četné, mezi nimi také prívilcj aniicípo a Palest ny (měli svoji poutnickou loď a hotel v je—
vati Matutínum cum Iaudibus již o 1. hod. odpol., rusalemt.), vykonávali duchovm správu mezi“katol.
„dummodo adslt rationabllis aliqua causa“. „Kor námořníky anglickými. Papež Lev Xlll. svěřil jim
respondence“ vychází ročně 0 10 číslech, před-_ missil na poloostrově balkánskěm a práce směru
platné 1 koruna je zároveň členským příspěvkem. jící ke spOjení cirkvi východních; a. jsou usazeni
Obsah listu je velmi zajímavý, poučný a' prakticky. v Drinopoh (se slovanským seminářem), Plovdivě,
Bratrstvo „Ass. pers. sacerd.“ lze všem kněžím jen Cařihradě (s řec. seminářem); v Malé Asii mají
šest větších stanic. Mimo to usadili se v Belgii,
doxoručiti.
. Vulg. .- „in Asson“, čer. 2/11.
' ssos 1. (17'Aooog,
překl. Římě, .New-Yorku;_také v Chile a Australii jsou
r.
do Assonu“, Sušil : „do Assu“), město a. činní. V. Cařihrade vydávají důležitý pro unioni
a přístav v Mysii naproti ostrovu Lesbu u zálivu stické snahy časopis „Echos d'Orie'nt“ (v. t).
adramyttského, kamž sv. Pavel na cestě z Korintu Sídlem generálního superiora bylo zprvu město
do jerusalema šel z 'l'roady pěšky a tam se sešel Nimes, potom aříž, Lovaň, nyní Rím. Oděv a-ů
se sv. Lukášem a ostatními průvodci svými, načež podobá se oděvu augustiniánů-poustevníků.
assumpcionistky zal. 1839 Eugenií Miileretovou
p_lavil se s nimi dále (Sk. ap. 2013-14). .4. jest ny
nější Behram-Kalessl
V 11. bylo později bi<kup D.
n za pomoci abbéa Combalota, věnují se
ství; Gam: (Series 444) uvádí biskupy z let 325 vyučování mládeže; : Francie rozšířily se do Anglie,
až 787. — 2.'Ve Vu! . Sk. ap. 27“ se č e: „cum italic, Spanelska a Amerík ; podporuji také mís—
sustulissent de Asson, legebant Cretaní" (ča-.;řakl. sijní činnost \' Orienté, k ež mají asi 20 omů
z. .' 888: „pustívše se z.Assonu, jeíí blízko Kréty“), s ústavy.—Malé sestry Nanebevzetí Panny
ale řecký text místo jména vlastniho „Assos“ má' Marie (Petites Soeurs de l'Asomptíon), zal. 1864
čaaov (komparativ od ční), pročež místo to pře assumpcíonístou Pernetem, ošetřují zdarma po do
p(řeiožiti
zdvihlíměsto
kotvy,Asium
pluli (Asus,
bližeji jsou
mech usazeny
nemocnév vltalíi,
dělnžkých
čtvrtích
velikých
panělsku,
Belgií,
Irsku měst.
a ve
rěty“. dlužno:
Bylo sice„když
na Krétě
Asum), ale ne pří břehu, nýbrž ve středozemí.
Spojených
severoamerických.
'rvn.343—
Haim.
Die státech
Orden u.
Kongre ationen" 111,
Assuerus ]. As VČ r, W'I'íjjb'íjšt, 'Aaaoóqgog, lmncr,
assumpční theorií zove arnack (Lehrhuch tier
Esdr. 4“ a F.Sth. 1111,kde [,XX má '.Aígmčěgčuc; je

to Xerxes i., král perský. Na počátku vlády jeho,
tudiž nedlouho po r. 485, poslali mu Samaritánc
obžalobný list proti obyvatelům judským a jerusa
ems ým; ale z
se, že král je nechal bez po
všimnutí, jelikož v Esdr. 40 dále o n m žádné zmínky
se nečiní. Xerxes hned od počátku své vlády činil
přípravy k válečným výpravám proti Egyptu a

un
Dodgmengesch.
466) a Loofs (Realenzyki.
!“ 57
Leíttáden d.II1Dogmengesch.
329 ai 1-906 učení

sv. jana Damascenskeho (de fide orth. V.“ 13)
o nejsv. Svátosti oltářní. Sv. Jan Damasc. popírá
jako Theodor Mopsuestíjský, sv. Cyríll Alex. a ',
že by eucharistický chléb byl pouhým s mbolem
(ráno; těla Kristova, a tvrdí, že jest ožským
(vlastně zbožněným)

tělem Páně „dl./? uůtů 16 0174414

711

Assumptio B. M. V. — Assyrie

tou xum'ount'hwyčrov“ (Mígne.1-'G.,94,1148). Chléb
totiž, tak učí, proměňuje se v této Kristovo, a sice
v ono tělo, které z Panny se narodí"10 a nyní jest
v nebi, ale ne tak, že by toto tělo z nebe sestupo
valo, nýbrž Slovo (Logos) spojuje se moci Ducha
svatého s chlebem a vínem a je proměňuje ve své
tělo, tak jako kdysi na se vzalo tělo ze svaté Panny.

Avšak toto tělo, které si tvoří z chleba,
není tělo no vé, jako ani chléb.

hrad Sargonúv“ (D_ur-Šarruken, nyn. Chorsabad).
b objevení polohy í o_zůstatků „města velikého“
íjíných assyrských m
jež od dávné dob_yupadly
v zapomenutí,
doby lí ssobě zásluh
Rich
P.
E. Botta 1842—45
H. Lavl.__
d(1845(1820),
18495—1),_\'.
1-10
rmuzd;
až
1854
7—lace), (1852), míth
(187 R_assam (1852
—

O 11-i že
praviB-Il
vůdce
vojska judské,
Sennaczlleri
jž požíváme, bova,
je toRabsaces,
země podo
obná zemi

nestává se novým tělem člověka, ny'Lrž proměňuje
se v tělo již stá\ ající; po prom
měnent (konsekraci)
„ne sou tudíž dvě těÍa Kristova, nýb
edno a
tot ž“. Tělo z chleba (proměněné) příjímá se (assu
muje se) tudíž od oovprztvtl
vého těla Kristova a
identisuje (stotožňuje) se s n'm. rvn. Gar/mrd
kamí/len, Eucharistie untl Buszsakrantent in den

úrodná a nesoucí hojně vína země chleba a vienTc,

země oliv a oleje í medu (4 Král. 18“tz, ls. 3617).

A skutečně A. co do poměrů přírodních a klima
tických Palestině vellce se podob a. Ač po větší
část roku, vyjímajíc měsíce zimní, postrádala dešfú,
byla přece dostatečnou měrou svlažována řekami
a potok), jakož' 1umělými průplavy. Bvly tu úrodné
polnosti, na nichž pěstovány hlavn pšenice :)
ersten sechs Jahrhunderten der Kirche, str. 39
nn.
ječmen, zahrady olivové, vinice; mimo to daříly se
K519
Assumptio B. M. V. v. Nanebevzetí P. Marie.
tu fíky, palmy, ořechy, granátovníky :) jiné ovocné
Assumptio Mosís v. apokryfy str. 514.
stromy; na horách rostly cypřiše, rozličné druhy

Assur ]. jith

'Aaooí-g,prastaré město, od dubů, borovic a ptatanů. Mimot okrálové assyrští

něhož Assyrie obdržela název, hlavní město říše
a sídlo královské, dříve než Ninive přišlo k roz
květu (Gen. 1011),nyní Qalat Šerkat na zá adním
břehu
jižně
praotec'lígrídu
Assyrův,
(jen.od10Ninive.
—3.——
_ Ássyríe emův,
v. t.

iu .

í cedry a jiné vzácné stromy z dálných končin dali
si přivážeti do svýchzzah.rad Různé to rostlinstvo
spatřuje
se často
uklinách assyrských.
Rovněž tak
svědčína_ polovypu
polovypukliny
a klínové
nápisy o hojností žlvočlšstva v Assrríí B lat tu

domácí
zvířataovce,
téměř
táž,oslí,
jakovýborné
v alestin
dci)
bytek hovězí,
kozy,
koně,, vel
Assurbanipuallv. Asnrbaní ípal.
bloudí, a také obvytek vepřový. Lovci assyrští
Assurím, IIb/'.'Aššúrim, LXX Aoooz-omu,arabský
údolích
a
v
horách
podnikali
honbyana
medvědy,
kmeen, jenž poc
ocházel z potomstva Abrahamova a vlvy,
jeleny, divoké kance, leopardya j.,v
potamií na slony, v poušti na divoké osly; lapali
Cetuřina
(Gen.
253); sídlili v severozápadní Arábii. ptáky a lovili ryby. Také značné bylo bohatství
s v.
Asso

Assyrie lzbr. 'liiů'B, “NWN ???? shodně nerostné,
nalézaly
se tu'akož
různé i kovy,
zvláště
stříbro,
m,ěd' železo
a olovo,
v obrný
kámen
sta
Ašúr n. Aššúr, kterážto forma přešla vební a sochařský. ——raootec ssyrů Asur uvádí
rovnně i do řečtiny (Aarmňg), a lat v_(Assur). se mezi syny Semovými (Gen 1012)a původ je 'ich
Obyvatelé .4. nazývají se v hbr. rovněžI Aššúr, což odvozuje se skrze Nemroda od Babyloňanů ( en.
\ tcxtu řeckém překládá se “xtooúowgv latinském lOl'), což obé stvrzuje se starobylými památníky,
„Assyrius“. V různých knihách Písma sv. užívá se jakož i jazykem, písemnictvím :) celou kulturou
jm
měna A. ve smyslu rozličném. Ve smyslu nejužším
Asssyrů, ježbabylons
pro_jevujíráz
výslovně
semítský
a jasně
značí územi Assyrů vlastné tak řečené, bez Baby dokazují
k' původ
národa
assyrského.
lonie a Mesopotamíe (Gen. 10'1), ve smyslu širším Hlavním zaměstnáním obyvatelstva v době míru
značí říši assyrskou, kteráž mimo vlastní 11-í za byl obchod (srvn. Nah. 3“- heebr.), a to jak s plo
dinami zemskými, tak \ s výrobky průmyslu a umění.
hrnovala země
v sob(ls.7í7_Babylonii,vMensopotamíi
a jiné v nichž Assyrové vynikali měrou nemalou, jak
sousední
711-,84'";v)
žšírším smyslu
říše ta naz 'vá se „zemi Nemrodovou“ (Mich. 5, dochované památ
o tom svědčí. elíkož pak
srvn Gen. 1 $"-). Po pádu říše assyrské označovány Tigris až do Ninive byl pro větší 10 i splavným,
bylo sem dováženo ZbOŽl z lnddic i z ostrovu ín
jménem A. i říše, jež vstoupi; na je; tmísto: baby díckýcit. Soustřeďoval se tu obchod z celé Meso
lonská nebo chaldejská (4 rá1.23 judíth 1510, potamie, Babylonie, a přes Syrii a Arabíí- šel až
_ler.
2'" Pláčm1
5'5, z.2_'__7___?3)
(Esdr. 6").
Dle
některých
íněna
jm cmaA.perská
na některých
místech
dol: E! pta.
Ale Ass rové slynulí také uměním
Písma sv. Syrie (žalntc82l8319, ls. 27l3,Z ach. 100 n-.) válečným. Kořistmi vá ečnýmí rozmnožovali zna
Týmž anebo podobným jménem označoZvaIase kra
bolía2t_stv__íe
nabytéAssyrové
obchodem
jina v severní Arabíí ob' vaná kmenem Assurim menitě
(srvn. Na.h
br..)
líčí sea vprůmyslem
Písmě sv.
t.
vlastně ta řečená jest části ny
jakožto
a lstiví
(15.33', Nh
21“ 3'lhrdí,
aj.; násilníěti,
hrdosta krutí
rutost
projevujese
i ve
nějšílto
Kurdísvtanu.
iiraníce
tvořilynanavýchodě
severu
hory
arménské,
zvláště
pohořjejíMasius,
vítězoslavných
králůvolh
assyrských.
Mimo
to
prorok Nahunápisech
tči je,a
avně ob vatele
pohoří medské,
na jihudaleko
řeka Ma_?
Záb; ač
na později,
západě města Ninive, uzinkožltolidí tělesn' m rozkoš m od
nesáhala
A. původně
za igris,
s :)ssyrskýnt

tak jako na ostatníchs an,ách z půvo
ohdntc svých
mezr značně vystoupila. Větší část .11.byla hornatá,
a jen _maláčást ejí byla nížinou. Vodstvem
moplý
'souc svla ována 'ligridem a jeho přítoky,
Malým a Velk' m Zábem a husurem
(Chóser).s Tigris .t.,o)
b)1 oddněhož
inive počínajíc
Měst
celá zeměsplavným.
ob
bdržeia

dané (3'6), co pl'p)nulo řirozen z kultuAstarty.

Nicméně u oslechli napomínání jonášova a činili

p

n. —

bože ství Assyrů, jehož původ

rovněž byl babylonský, Pismos .kromě jmen
nně

kolika božstev málo se zmiňuje.VNejvyšším bohem
—___kamsp v době

el
_pozdějšín —___t3)y1___Asur,
pom něm

uctívnna byla tělesa nebeská: l"slunce( amaš), měsíc
jméno “stimleželo na pravém břehu 'liErídu (ny (Sin), Venuše (lstar) a ostatní planety: Mars(A dar
nější
Šerkat); dle
v ísměmůže
Sv.
vůb __Qal'at
cse nepřipomíná,
ale některých
dle Hummeiauera
dobře býti míněnoojak v Gen 214,1ak zv ště v Gen. l('lN
Ner.ga|)
uv dí ]upiter(M1rd_uk), _S_z_iturn
kOŽO
Ninib), Mimo
Merkur to(Nabo),
4Kkas Isyrský, jenž
10". Mimo to uvádělíse čt ří částí „lměsta veli búh assyrský Nesroch.
Ninive" Rechoboth v podstatě shoduje se sjazykem babylonským,ná
kého“, jež vystavěl emro
(Vu
ulg.. „plateae civitatis“), Ch
hále aResen leží k jazykům semitskym, tvořc vychodni jejich
(Gen. 10"), k nimž od Sargona připojena část pátá: větev. V Písmě sv. pravi se o Assyrech, že mlu

ir
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víli 36“,
také srvn.
syrskyEsd
ndarameĚky2 (aráŠmítll,
is
a : _Král.1820,
azyk terí písma jest abecední, druhý slabíčný,t. j. že vyjadřuje
slabiky a nikoliv
jednotlivé zvuky sa_mohásek
acelé
souhlásek,třetí
ideogratický(pojmový),t..j
.e vy
obyva
ateiům
srozumitelný
číslice, v prvé řadě
(4
4.Král
1825,jet-usalemským
36"), čemuž nebyl
však není
rozumětí jadřuje, tak jako naše ara
toliko pojmy,
toliko vuhodi
druhé správně
řadě zvuky,
tak jako
ta,k že židovským
by tento jazykbAssyrů
i_lebšlnaprosto
s ja písmo
ínské aMiinter
povahu
prv
zykem
říb,uzný nýbr
že ve mnohém
od něho se lišil. ohoto jazyka aramejského uži ních dvou druhů písma. Co se třetího týče. nebyl
vaio se ve styku Assyrůssnárody sousedními a
tak šťasten;
jestít siceslabíěné.
7. části pojlmové,zj_est
také,
a to převahou,
Ro ušt však
ěnl
nepochybně také v Assyritiosamé vedle vlastního
ísma perského. Grotetendovi podařiziose 1802
jazyka
domácího.
ImO
azybk bvionský na
zývá se také „jazykem chaidejským“ (iaešónkasddím,
jména: .D_a
rlus"klínového,
a „Xerxestak ajako
podati
tak
líč k rozluštění
písma
Cham
Dan. _i); tento jazyk nelze ztotožňovati s jazy Eřečístí
kem, jenž nyní chaidejským se nazývá, aniž vzta pollion-|_později podal klíč k híeroglyfům na zá
oatry ve dvojjazyč
hovati jest název ten výhradně k jazyku sumer kiadě jmen: Ptolemea a Kieo
tinter zpozoroval,
skému, nýbrž zahrnuje v sobě jak novější jazyk ném nápise rose tkts črn i
babylonský, tak i starší sumerský. —-Mimo one D
jedno
slovo (chšajatíja)
vyskytuje
vnná
pisech
persépolských,
a domníval
se,sežečasto
toto slovo
iazyk semitský Assyrové užívali v dávných dobách že

také jazyka jiného, sumerského, enž náleží ke zcela znamená„král“.jeho domněnkab lapravděpodobná
a později nade vší pochybnost yla stvrzena. Na
jiné
ke skupině
s.ké skupině
zt _jazyků,
to starší nepochybíi
řeči má původ
svů í turan
písmo
_zvanéAklínové, jehož Assyrove užívali. “ůvodně, srovrnámutrojího písma klínového stůjž zde jmeno
jak níže zevrubnějí bude vyloženo, mělo p srno ráz
híeroglyíický:1postupem času však zjednodiušováno
tak,
skiád rozli
egouze
z jednotiivýcn
podobyže ______0__a__i_
né seskupen
ch, jež značek
jinž
vystihovaiy
vé_ci,jež
ísma klínového
po dlouhou obrazu
dobu už
ob značily.
io v zemích
východ
ních; netoliko v A-i aaBaby onii, nýbrž i v Persii,
Armenií, Syrii, Palestině a v Egyptě nalézají se
nápisy jim provedené. — Zajímavým, alev eilce
nesnadným způsobem podařilo se čísti pissm'o

Persky:
((H
(( K"
m
dt- .mja- El
l'- šp“
í- n„
Médsky:T
(člen)

Assyrsky:
Y
(člen)

»Ilš
it--

>—_>>_
"YYY?
ir

& (í— &*C/n'-

.ři-

(í»'H v
ar—

.řa

klínové; teprve po dlouhém tápání byl problem
Grotetend nebyl tak šťasten jako Champollion,
rozluštěn
Nejdříve
troo'jazyčně
nápisy iyz
persepolskě.
po
nich pak
nápisy
ehistúnskéb
základem který sám jediný znovuvzkřísii téměř zúplna ísmo,
gramatiku a jazyke gyptský, nepokročilť d Ie ve
rozluštění
písemAchaemenídovcu,
klínových. Tytoponv
n gisy
se také nápisy
adžnazývají
pochá svém pěkném objevu,a o celých třicet let až do
zejí od králů z této rodiny. 'lrojí písmo těchto r. 1836 nebyl učiněn pr ádn pokrok v luštění ná
ná isův označuje se obyčejně názvy: první, druhý pisů kiínových.'1'_eprve1836 rancouz Eugen. Bur
Bt ctí druh písma klínového, názvem „první druh“ nout a učený índianista německý Lassen rozmno
označujese klínové písmo perské, názvem „druhý
druh“ klínové písmo
mé dské, babylo
názvem r_třetídruh“
klínovépísmo
assyrrnskě
. Po

žili na základě dlouhého seznamu národů počet
hodnot abecedních již dříve stanovených Ba uči

zornost Evropy poutaly od XVl. sloletís mohutné nili ještě více: nej_e že podali téměř úplnou abe
dokázzha
že nápisů
zyk, je
eohž uiožt vprvrvntm
cedu
trojja
___azdvč_nýc_
persépoiskych,
nýbrž
zříceninybylo
v Persii,
naiéžzající
v místech,
nichž druhu písma, byl jazykastarých Peršanů, velice při
právem
domnění,ž
etam sestávala
kdysi oPers
poiis. Petr de la Valle uveřejnil r. 1621 pět značek
buzný
řazyku
Avesty,se nikoli
však sjíndřich
ním totožný,
jak
myn
ě domníval
Grotetend.
Raw
zdomněnku,
nápisů, které
v oněch
místech že
nalezl,
vil
později
potvrzenou,
dluž a___vyslov
oje čísti
linsone objevil nápisy oéhistunské, potvrdil vý
od levé stran k pravé. Leč jeho pubiikacne nedošla sledky badání Bumoutoovycha Lassenových, a svoje
povšimnutí. Ř. 1674 uveřejnil Chardin ve zprávě
výzkumy
mohl
Hero
o důležitých cestách svých po Persii nápis úplný. vlastní
dottovými.
Hincks
v kontrolovati
Dubl
r. zprávami Oppert
Vědéio se,že Persepolis vystavěli Achaemenídovci;
v stejným
Paríži 1847
dospělí,
(_zcela
samostatně,
naděje, že snaad v náplse
toho města nalezeny . k
výsledkům.
ziuštění
písma

edského.

Roziušťovánipísma druhého sloupce

budou Někteří
cenné ne
zprávy
hisctorické, svzbudila
živou
účast.
ne: pochybovali
počátku, že
by nápisů trojjazyčných pokračovalo mnohem zdlouha
vé' i nežli roziuštování sloupce prvého. Teprve když
tato
prapodivná
znamének
byla písmem,
domnívali
se, žesměsttspíše
ornamentem
jehoža byoí s velikou námahou sto jedenáct rozličných
staří Peršané užív íÉÍIiníuvšak byli přesvědčení, a značek určeno, mohlo přikročeno b' ti ke 5
to právem, že tyto„ hreb“ a „kiíny“ jsou značkami vému zjištění jejich významu slabí ného. ředpo
jakéhosi písma Nicmén nikdo neodvážil seje iu
kiádaajíce erští,
— jakksep
ozdějiv ukázalo,
správněvlastní
— že
štiti. Kaem
mpter a Cornelius van Bruyn přestali na králově
dyžpbyli
prvém si_oupci
uveřejňování nových nápisů. Karsten Niebuhr první svojí iegí zaznamenali skutky které chtěli, aby
paměti zachovány byly, poda | v druhém atřetím
p_odjai
se dila nesnadného.
Učinilt
r. 1765 3 vea v
kou pečlivostí
snímky nápisů
persépolských
sloupci překlad textu perského ve dvou ostatních
uveřejniv je, učinil je učencům přístupnými.
čelných rečech své říše, domnívali se badatelé
právem, že jména vlastní musi zaujímati stejné
sou značkami hřrebovitými ne _oklínovítýmí, přece místo ve \šeeh třech druzích nápisů, ipodařilo se
rak
že, ačkoliv
nápisy;
tyto veskrze
psány m určítí hodnotu mnoha značek Toto badání
sou poznal,
psány trojím
rozdílným
písmem.
7_.p07,orova1
ta ké, že písmo prvého druhu, skládající se toliko
ylo jím značně
usnadněno,
kdyz
byli před
brzo jmn
zgo
ze čtyřiceti dvou písmen, musí býti abecední. Tyto zorovali,
že ve druhém
a třetím
sloupci
předpoklady byly oprávněny. _Králové
inápisy perští
svoje uve
růz vlastními stojí vždy svislý klín, j, který nazvali
určovateiem (determinativem). —První, kteří o roz
:assyrsk.
staroeprsky, u1802
staro
druhéhozzpůsobu
písma zásluh
sobě do_byli,
byli: Westergaar
1844, Hincks
1846aSaulcy
1.850
vyslowl Dán Mtinter domněnku, e prvníu druh luštění
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jevil Botta zříceniny Ninive a Chorsabadu. Nedal
síce kopati dosli hluboko naproti Mossulu, v Ku
jundžíku, bývalém to královském městě Ninive,
tak že nálezy tam učíněnými obohatili se později
Angl.čané, avšak na několika místech severněji
položených byly jeho výkopy korunovaný šťast
ným výsledkem. Roku 1845 dal Botta po roce Tí
gridu na lodích odvézti a dále po moři do Francie
dopravitl prvni veliké skulptury assyrské, sám pak
řivezl 1846 část bohaté kořistí, kterou nasbíral,
ež nyni uložena jest v assyrském museu louvrc
3. Rozluštční pisma assyrského. Třetídruh skěm. Svéd Lčwenstern domníval se, že písmo
písma klínového jest ze všech ne důležitější, což assyrské je totéž jako babylonské písmo Achae
zprvu ani tušeno nebylo, a zatlačí ostatní dva do menidovců, i pokusil se 1845 o rozbor vlastních
pozadí, jakmile podarilo se vniknouti v jeho ta jmen třetího sloupce babylonských nápisů trojjazyč
'emslvi. Předpokládalo se, že třetí sloupec obsa ných, a pak i o četbu vlastních jmen nápisův assyr
uje nápis v řeči babylonské, a pozdější badání po skýeh. Nezdařilo se mu to sice, poněvadž nápisy,
tvrdilo tuto domněnku. ylo tudíž nad míru dule které měl před rukama, byly špatně opsány, nic
žito, aby nalezen byl klíč k tomuto písmu. B lo méně však přispěl nemálo k rozluštění problemu
jednak vše, co týkalo se Babylona,velice důle ito, tvrzením, že jazyk, jímž mluvili Chaldejci a Assy
jednak pak bylo v
nashromážděno již mnoho
nápisů písmem tim psaných,
nebylo však nikoho, kdož by
je dovedl přeložili. — Roz
iušténim prvých dvou druhů
písma podán byl návod, kte
rak počlnati si při
druhu třetího. Oppert hned
s očátku zjistil, že pismo
bagylonské bylo slabičné
rovněž jako pismo médské,
a že vlastni jména osobni
%R“ “:=-=,“M$
\\\'W
'
“sou i tu označena svislým
il: "1- .7/ /,f; , .
ínem. Nesčíslné množstvl
—. \WŠi?
, „. »») '
značek znesnadňovala však
s počátku pokusy rozlušfo
vací. Zatím učiněny byly ne
obyčejně a neočekávané ob
jevy v Ninive. jednatel spo
lečností indické, Angličan
Rich, jenž přebýval v Bag
dadě, nalezljiž r. 1811a v le
tech následujících na cestách
svých pořlčlm eufratským a
tigrldským v Hille,Kujundžiku
a v Mossulu střepy nádob a
zlomky cihel, na nichž zpo
zoroval neznámé písmen po
doby kllnové. Několik techto
střepů zaslal britskému mu
scu
Londýně. 'I'a emník
asijské společnosti v aříží,
]ulius Mohl, prohlížel si za
pobytu svého v Londýně s ži
vým zajmem záhadné ty staro
žitnosti a s prozíravostí pra
vého učence tušil, že by bylo
možno učlnlti nadmíru důle
žité objev historické na mí
stech, k e starožitností ty
byly nalezeny. Byl všechen
zaujat touto myšlenkou, když
na počátku 1842 vláda fran
couzská vyslala do Mossulu
Bottu jakožto vyslaneekého
než novy'
jednatele. Dříve
'
um
aulu-AJ; "')“Š'h'll
jednatel Paříž opustil, za
run—vvn
".r-lwa
\
u. „.
světil jej Mohl do myšlenek,
které v něm vzbudily nálezy
Richovy, a přiměl jej k tomu,
aby kopati dal v okolí budou
ciho svého sídla, a naplnil jej
svým nadšením a svymi na
dějemi. Nedlouho potom ob

Londýnský professor Norris, obdržev od Jindřicha
Rawhnsona opis nápisů béhístunských, podal 1852
asijské společností londýnské transskripci s překla
em a výldadem. Norris nazval řeč tu sk skou,
Oppert médskou, Sayce elamitskou, P. eiattre
dialektem ansanským; nejpřípadnčji lze ji nazvati
řečisuskou, poněvadž ji quvílivSuse. Nechat paa“
již nazývá se jakkoliv, jisto jest, že náleži ke
skupině jazyku a glutinujících a že pismo, jimž jest
psána,
slabí nejsou
né. Ostatně
naskštujicí
v
tomtojest
písmě,
posud záhady
zcela rozlu
těny. se
—

m
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rové, náležel k jazykům semitsk' m. Lówenstern
pokusil se 1847 poznovu o rozlu tění, avšak bez
výsledku: podařilo se mu určili s jistotou toliko dvě
značky. Pokus, které činil o něco později Saulcy
v Paříži, neby y šťastnější. 'louže dobou však po
dařilo se jinemu učenci francouzskému, Longpé
rierovi, přečíst; na památnících chorsabadských
jméno krále Sargona a určití smysl skupin klíno
písných
opakuLícich,y„t
mocný,
veliký“,
aniž
by často
však se
dovedl
s uplny král
ty čistí
a udati
je
jich vyslovnost. Botta poskytl novou látku k ba
dání, uveřejnlv 1849 nápis, které nalezl v Chorsa
badě, avšak výsledky stu ia nápisů těch badatele
zprvu odstrašovaly, nedávajíce jim valné naděje,
že by kdy problem rozluštěn býti mohl. Byloťna
počítáno v publikaci Boitově neméněn ež 642 růz
nýchzz.naček Nicméně vedla publikacenjeho k ob
jasnění
některých důležitých věci. Písmoz tako
vého množstv1 značek složené nemohlo býzti abe

„journal of the Royal Asiatic Society“ babylonský
text trojiazyčného nápisu behistůnského, jehož stu
diem se zabývaal od r. 1835. Bchistůn nebo Bisutún.
bý\a|á Bagistana, jest holý a příkrý vrch, jenž se
zvedá téměř kolmo do výše více než 400 metr
trů
v Kurdistaanu na hranicích staré Medic nedaleko
města Kermánšáhu. Skála behistúnská stala se jeho
přičiněnímpro
assyrioložii
čímbyltextu
kámen
rosett
ský
pro egyptologii
lea tím,
trojího
behistún
ského (víz obr. 241), iakož' l množství vlastnich jmen
v něm obsažených učinily možným, aby doplněny
byly studie, jež krátkost nápisů persepolských činila
nesnadnými. Rawlinsonpodáva esprávný aco možná
úplný text nápisu babylonského, pripo ll k němu
zároveň také transskripci a překlad. omoci
vlastních jmen, známých již ze staroperštiny, určil
platnost 246 značek assyrsk' ch. Výsledkem jeho

graceílbvlo
mimo některé
ci již
dříve zjištěné,
e mnohé značky
assyrské vbyly
polyfonní,
mnoho
zvučné, to jest vyslovovaly se rn7ně v rozličných
cedním.tytéž
Bylo značky,a
ptr/.orovánoé že
některé
nápisyznaček
obsa
hovaíy
některé
z těchto
slovech.
Písmoegyptské
klínové bylo
prvotně hierogla'ííckým,
se různily ve slovech, žketerazdála se odpovídali jako
pismo
zobrazujíc
& pře stavujíc
sobě navzájem v různých opisech téhož textu, a že různé předměty Tak byla ryba s počátku kreslena,
se dokonce různiíy i ve jménech vlastních; z toho jakož spatřuje se na některých starých nápisech
vyplývalo, že jeden a týž zvuk mohl bytinaznačen (>;
později obraz se zjednodušil, aby bylo
několika různými znameními. 1310 dále pozoro
možno psáti rychleji, podobně jako v „hicratickěm“
váno,
v nápisech
chorsabads
ých, i ve atřetím
sloupcižetrojjazy
ných nápisů
behistůnských
per písmu egyptském, a z híeroglyiu zbyla vodorovná
připojeny Jsou ke vlastnim jménům a čára, znázorňující hlavu a ocas, protatá čaramí
i_sepolských
k
m ještě
slovum stejné skupiny značek, ' příčnými, značícími tělo rybí,
;,konečně
z čelíionžý
se soudilo, že jsou to koncovky gramma
tické, a zároveň bylo tim potuzeno mínění, že stále jsouc zjednodušováno, stalo se vyobrazení
nejen pismo, n 'brž i jazyk Assyrův a Babyloňanů zcela nepodobným předmětu, jejž původně zobra
jsou totožny.
rovnáním textu perského 5 baby zovalo, a změnilo se ve tři svislé klíny prot'até
lonským vyšlo konečně na jevo, že v textu baby
,a ito se ještě zjedn'o
lonském nezřídka jedinou značkou vyyjadřuje se klínem vodorovným,
celé slovo textu perského. Užívali tudíž Babylo
dušilo kterýž
v nejpozdějším
písmu
assyrském.
est jediným
tvůrčím
živlem,Klzínnebo
ěnhož
ňané beze vší pbchyby značek, které samy o sobě, hřeb,
jako naše
číslice, vyjadřovaly
nějaký pojem, a aky
b ly jeho
nejpozdéjši
písmoSassyrské
skládá,
nebylokreslen.
žívlem
.tudíž
ideograííckými
nebo pojmoipsným
prvotním.
počátkuse byl
předmět
Tvar klínový nebo hřebový, jak jej také nazývají
ty byly na7vánoy
pojlnopisyBott(aidet'ígramlniy)nneho
jednopisy
(monogrammy).
dovedl sice roze (poněvadž se podobá klínu nebo hřebu), způsob en
znatí po
gkteré
nazpačmaly
I.;,král vylBabyloně
látkou, na
níž bylobylo
pzsáno
hlínou rydlo,
a kamene
em.
země,
n mopisy,
a..td
nepodařilo
se mupojmy:
však\ \v-pá
nalezeno
starožitné
jehož
trati jejichovýslovnost. On roozeznal | příznak množ hrot má podobu trojhranu. Rovněž i v rozvalinách
ného čísla jmen podstatných a několi jinych kon ninivských nalezeny byly četné vzory podobných
covek mluvnických pomoci důmyslný-ch pozorování trojhranuých rydel Každý tah tímto rydlem ve
a bedlivého srovnávání textu babylonského a textu hlíně způsobuje čáru klínovitou. Písmo, jehož uži
perského v nápisech Achaemenidovcův. Než všelikě vali Babyloňané a Assyrové, nebylo vynalezeno od
nich, aniž od nějakého kmene semitského. ochá
námahykterou
a veškeren
důvtlip Boiíův
() pře zelo
kážku,
mu kladla
eba. rozbíjeiy
Po tolikasestudiích
od národa, který mluvil řečí naprosto rozdil
a pracích neznal výslovnosti ani jedinkého slova, nou, náležející k jazykové skupině turanské. Tuto
ani jediné
písmeny. text
Satdcy
okusil se a přepsati
řeč nazývají
jedni
tinkou
babylonský
7. lpo
ersepole
pokusil la
se skou
(v.
kak dakkadskou,
str 209. jiní seprávněji
vpůvodusumer
zna
spolu l o překlad. Přijal 120 značek, z nichž ně ček khnovlýchvysvětlil značnou část anomalií písma
Značný počet tabulek z bíbliotheky
které
(ápoal za
jehorůzné
mínění
pojmopisy;
ostatni
pák assyrskéhp.
pokl
značb yly pěti
samohlásek
a šest—
Assurbanipalovy jest dvojjazyčný Písmo je totožné,
nácti souhlásek. De Saulcy bral se cestou pochy
av
vša k jedna
7. obouenžřeČlčtejest
assyrská,
merská.
Učenee,
tento
dvojitý dmhá
text, sg
benou, cesty
nicméněravé.
všakHincks
jeho pocígbení
na zoruje, zná-lí oně ud jazyk sumerský, že zna ky
lezení
bliněpřispělo
dovodil kstu
diem víastnic jmen, že různé značyy, nichž se sumerské maj určitý význam v této řeči, kdežto
v
assyrštíně
ho
nema
a
ji.
Tak
značka
skládající
se
Saulcy domníval,
vyjadřují
a muž
hlásku, ze dvou klinů vodorovných, za nimiž stojí klín svislý,
vyjadrují
vlastně že
spojení
jedn jednu
a téže
souhlásky
s různými samohláskami, tak na př.šestero značek,
bb-Y , značipoimopisně (ideografieky) Boha v assyr
které
Saulcy
pokládal
vesměs
za
pouhou
sou
hlásku r, dlužno v pravdě čisti r,a 77,771,11 r.,ur. štíně a čte se llu, foneticky však značí slabiku (m.
Timto objevem prokázal Hincks velikou službu V sumerštině vyslovuje se značka tato an a značí
rozluštovatelům isma klínověho, stanovilt najisto také Boha, avšak tento význam je tu zcela řiro
ljeho
slabičny.&Později
zjistil eště,
že slabí
zený, poněvadhža
jméno
nebe, kteréžP
bylo
teré ráz
se počínají
končí souhlás
ou, možno
by o symbolem
Boh sumerské
jesst Anna.
Sumerové
nedovedli
v assyrštíně psáti d\ěma značkami slabičnými: analysovali zvuky tak dobře jako E prané, ne
první z nich končila a druhá počínala touž samo nechali tedy toliko prvé pismě z n zvu néjakgoo
hláskou, na př. ram mohlo se pssáti také ra-am,
předm
m
ětu,
na
př.
lz
ekslova
lev,
nýbrž
podrželi
bir ói--ir. Roku 1851 plukovník jindřich Rawlinson, celou prvou slabiku,a oan z anna. ssyrov
vě přl
jenž dlel v Asii,. zaslal londýnskému časopisu jali písmo, jež vynalezli lidé jiného plemene, úplně,

Assyrie

7-15

eho hodnotami ideo aíickými a slabičnými
ač oliv tyto slabičné honnoty neměly v jejich řeči
žádného smyslu. Kterak povstaly polytony, ona
zvláštní komplikace pisma assyrského, patrno na
tomto príkladě: ldeogram představující dům,

„„v—J, vystovuje se v snmerštině mal, poněvadž
dům se v této řeči nazývá mal. Poněvadž však
v assyrštině dům se nazývá hit, dali Babyloňaaně
uvedenému ideogramu platnost slabiky mal, kte

rouž prejah od Sumerův,azároveňi

latnost slova
bit, kteréž měli ve své vlastní řeči. ýše uvedené -.
znamení, které povstalo z hieroglyfů ryby,vyslovo
valo se z podobných příčin chaaa nnn, poněvadž
cha jest jméno ryby v sumerštině a min méno ryby

vassyrštinč. — azykozpyt tné ba ání o ja
zykuyassyrsk m spad
dásspočátku v jedno svy

líčenými pracemi rozluštovacimí (zvláště jsou to
práce, jež podali Saulc a Rawlinson). Pr-vnl,jenž
vypracoval soustavu z jmena a slovesa a tim sta
novil prvopočátky grammatiky, byl Hindu—(1854 až

56,)on již srovnával grammatické tvary assyrské
s8příslušnými tvary hebrejskými, syrskými, arab
skýmía aethiopskymi. Uplnějši základ ke gram
matice assyrskě položil 71/ch D),-ml (1860) Dále.
pracovali v tom oboru lid. Schrader,
lid/mu!
(„Manuel de la langue assyrienne“ 1880), Pane!
Haupt, 7. Bar/l:, [ 'rredrit/t I):lzlsrc/t vydal r. 1889
v'elice instruktivní &praktickou grammatiku assyr
skoo,u kterrá
vyd
dána ve druhém vydání
(„Assyrische- Grammatik mit Úbungssttlcken und
kurzor Literatur-Ubersich t“). — V oboru exlko

graiie
rracovali:_Edwin Norrír
Dictio .
nary,0n(1872,
v),(Assyrian
F1.Lamr/„aut
(„Etudes
quelquelsparties
syllabaires
cunéi—
s ll , Sigrřl
r.
, lamy/.desGuyard
(Notes
de
lexicographie alssyrienne, Pař. 883), !";z'm'n De
hf 41

„Hp SkO1896),

W.Mun-Amal! (A concise Dictionary of the Assy
rían Language, Berl. 1894—1905,25V.)—Přehled

novějších objevných prací. Angličanhusten
Henry La
„agard podnikl v letech 1845—1-34

menité
prl ce vyzkumné
Kuíundžiku,
letech1849—1851
kopalv vNimrudu
Novém aNlmrudu,
od
halil ostatní část paláce v Kujundžiku
u, uč nil také
v Qalat- erkatu a jinde důležité nálezy, mezi jiným
nalezl dlouhý nápis Tiglatpilesara 1. a především
v Kujundžiku bíbliotheku Assurbanipalovu. Nálezy,
které nashromáždil, tvoří základ assyrské sbir

Britského musea, nejbohatší až dosud v Evrop.

Obr. “Me.Hliněná tabulka : bibliotheky Assurbnnipalovy.

grammatiky,
slovníky,
rukověti,
Assy
rové
sami, aby
se naučili
čísti svééjichž
ismoužívali
a vysvětlo
vati jeho rícsnadnosti. Babyloniea ssyrie mě'lyčetné

a dobře ogatřené
v Larse,
biblickém
Ellassaru
abylonu,bibliothek
Borsipp Kuthě
Uru,
Érechu,
Nippuru, Aššuru (Qalat Šerkat), Kalachu (Nimrudu),

Anglický geolog Loítns dokončil v letech 1853 až
vykopání paláce Assurbanlpalova, odkrytého
Layardcc.m Nalezl nové tabulky klinopisné u veli
kém počtu. Roku 1851 vyzvala francouzská vláda
Viktora Placea, francouzského konsula v Mossulu,

lNinive.Knihš
klinopisné,
ždosuddřívějšího
assyrio
logům,
poch zejí
většinou známéa
z Kujundžiku,
to královského města Ninive, kdež byly nalezeny
vpaláci Sennacherlbově a zvláště v paláci Assur
banipalově. Kromě tabulek sebraných 1850Layar

práce
a průběhem
čtyř let,
r. 1855,
dokončil
od
rylí paláce
Sargonnva
Touže
dobou
vypravena
byla jiná eště expedice francouzská, jejímž úkolem
bylo proz oumati Babylon,skládajíci se z Fulgence
Fresnela, bývalého konsula francouzského v Bas
soře, Felixe Thomasa, architekta ajulia Opperta.
professora assyrštiny v kolleji francouzské. Oppert
popssal cestu a historii výkopů veesvém díle „Ex

Eamátky
dnes k nejcennějším
pokladům
ritského náležejí
musea londýnského.
Knihy klinopisné
skládají se z cihel nebo tabulek, desek a čtverců
z pálené hlíny, které na obou stranách jsou po
psány kursivním písmem klínovým velml emným
a sporým, které byol do hlín
ny vryto, dříve než

dem a 1853—1187l4-Lottusem,byly
ještě násle
nale
zen
1873,
43 1875 na třechnové
po sobě
aby pokračoval
ve výkopeche
Chorsabadě,
již od
somi
let zastavvených.
Plac v da
se horlivě
do dujícich cestáclh87011George Smitha. Tyto starobylé

byla lvypálena.
tabulky
popsány,Každá
byly
vypáelny,
aby seKdyž
staly byly
pevnými
a trvalými.

bylano
ISO|
vánaa
listných
knihy,
jejíž
pédition
scientifique
Mésopotamic".
Výkopyt
nebyly tak
bohaty naenvýsledky
jako výkopy
v tio tabulka
celek utvor
nbčyl
spo
ením tvořila
řady ste
tabulek.
knihy
z více
ne čn
100
nive, poněvadž zřízcenliny baby10nské ybyly často Některé
(l
orb. skládalybsebulku
dvojjaz
noutabz ul.ek
bi
Brohledávány
a eožzitčj
bylšyjl
svýchnálezů
pokladův.
lavním a nejdů
mjiždávno
z učiněných
jest
blioztheky
Assurblarílpauovy)
Královská
bibliotheka
ninivská měla dle řibližného odhadu, učiněného
objevení tabulek nebo hliněnýchseknih, učiněné nej na základě nalezenych zlomků, kolem deseti tisíc
Brve Layardem a později Loítu
v inive P
c,h bezmála íiplný poklad litera
jichrš
sttudiuučenci
pomocípoznali,
pokroků žejlž tabu
učiněných
v edlivém
četbě ass
rštiny
ty tabuleknékldínopisnyc
ohřlchu
nebyla nalezena
biblio
a Assurbanipalova
neporušena.
Při ztroskotání
podá\ají jimyneocenítelné pomůcky, totiž sylullabáře, zluaon
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Assyrie

Ninive mocného
a při velikém
palzáciepukaly
žárem
ohně požáru
a bylyro
tíhou tabulky
trosek

bylonských (od r. 747 př. Kr.) — O počátcích říše

assyrskě jest známo pouze, že Ass rové pocházejí
Od té doby pak škodné vlivy pozčasn,vlhkost dešťů, z Babylonie a že založili zprvu m sto Assur, po
loupeživost Arabů, kteří nejednou prohrabávall se zději Ninive (G_en.10"); neznámo však, kdy se to
v těchto troskách, hledajíce zlato nebo stavivo, stalo. První králové, o nichž zmínka se zachovala,
označeni jsou titulem patesi, t j knížata kněžská;
vše to drahocenný
prispělo k tomu,
alzskázg'obylo
zmno byli nepochybně podrobeni nadvládě bab lonské;
ženo;
pokladaby
dosdilo
rukou
nástupcové jejich, když jho babylonské svr li (před
Idatelů
důležité
byly rozgtši:
leny
po toliko
všech kuse,
koutech
15er stabuley
y. Dle odhadu
lr
1500 p stoletím
. r.), zovou
tKakékráli
Po
chova učiněného r. 1872 obn i počet zlomků cho čínajic
XV. se
př.K
r. máme assyrskými.
již zprávy urči
vaných v Londýně více než dvacet tisíc. Tento tější. Asi do 1400 př. Kr králové assyrští zůstá
počet od té doby značně vzrostl. George Smith
al se pořádatl tento chaos, a jeho nástupce, Chad však znenáhla šířii moc svou po sousedních ze
eAssyrie v nejužším
smyslu,část
potom
' v. mezích
Nejdřívcpodrobili
sobě značnou
Ba
130scawen, pokračoval usilovně v této práci, Po vali
dařilo se mu znenáhla rckonstruovati svazky Assur
otamila částArmenie,
nnírár Meso
[. a almanassar
l. (kolem
banipalovy, avšak mnoho ještě schází k dokončení bylonie,potom |aseverní
. nazývali se králi národů“ (šar kiš
tělo veliké práce. George Smith koupil krátce před šli!
pSyn & nástupce Salmanassarův Tuklat- Adar
svou smrtí od jakéhosi kupce v Ba dadu pro šat30i0).
Britské museum kolem dvou tisíc pěti set smluv (Tukulti-Ninip,Tuklat-Níndar) dobyl samého města
Baabylona a místodržicími sv mi po sedm let celou
soukromých,
vložených
do velikýcohm
ná BabyIOnii spravoval, ale po jeho násilné smrti Ba
,ybyl r. 1876
nalev
ezeny
v jedno hliněných
z tellů (ssu
tdlnnýchpyahrbků)v místech stareho Babylona. Tyto byloňané svrhli jho assyrské. Veliké inoci dosáhl
smlouvy, jež zaujima'i obdobi více než dvou set Theglath- Falasar (Tiglat- Pilesar)l. (kol. 1100 před
let, jsou velmi cenn pro stanovení chronologie Kristem), jenžssooběopět podmanil severní Baby
králů babylonských, a podávají nám některě zají lonii a honosí se, že vládne od „velikého more
mavě odrobnosti o obchodu a poměrech kultur západního až k moři země Nairi“ (.t 1. od moře
nich a počátku dubna 1882 bylo Britske museum středozemního až k jezeru vanskému; srvn. Vz
opčtnč obohaceno více než pěti tisíci tabulek. Na gouroux-Paad./alza 111,442). Potom následoval zase
lezl je Hormuzd Rassam v Ahu-Habbě, staré to ů adek říše, až teprve Asurnasirpal Ill. 885 860
Sippaře (Setarvájm) Obsahují většinou rovněž pr. Kr.) podrobil sobč Mesopotamii, severni Syrii,
sm
mlou
uy. Francouz de arzz,ec konsu 1 v Bassoře, vstoupil na Libanon a pronikl až k mořis tředo
učinil od r. 1877 mnoho důležitých objevů v Tell zemnlmu, k poplatku donutlv přímořská města
foenlcká. Syn a nástupce jeho Salmanassar 11.(860
I.ohu,
nalezl tatrosky
paláců, pennsyl
soch a až 825) zajistil sobě a rozšířil výboje otcovy, po
hojně kdež
hliněných
bu k. chrámů,
— Unlverslta
vanská ve Filadelfii vyslala počínajíc rokem 1887
razil
syna Achaa
hova Achaba,
joranla BenhadaBdaSyrského
(849a 46,) Hazaela(834),
Damašského,
čtyři výpravy,
jež důležité
vedli Peters,
Hayne
a Hilprrecht;
vysledkem
byly
výkopy
v Nippu
—
oplatku donutil
kBrále
israelskéno
jehu 85842).
V ěmecku založena roku1898 „Deutsche Orlent N stupcové
jeho SamšiRammán
l. (8252) a
Gesellschaft“, jejiž podporou podniknuta 1899 vý Ramánnirár 111. (812—783) bojoval“ s úspěchem
s Babyloňanv, Médy
Armen;y ale za Sal
zkumná
ceestakonali
do Mesopotamie,
Robeg erkatu,
Koldcwey
V.Andrae
výzkumy v Qal'át
ně manassara llI. (783—773). Aššurdána III. (772
—745) armenšti krá
kdejšim to městě Assuru. Srvn. Vignmďoux-laati/aim, až 775), Aššurnirára 11. (755—
lové zmocnili se mnohých části říše assyrs
rsé.k
Bible a nejn. b.oj 1, 20 n., Kau/en, Assyrien u. B_a
rtmi Aššumrára ll zmocnil se vlády usurpátor
l))lonien
nach denhistoryczne
neuesten Entdeckungen5
(1893
aóarxěz,Žródla
Wschodu odnošnie
do Fiollsneboli 'l'igrllat-Pilesar 111.(4 —727, sr_vn V1
_—

Pismaš
š.w

iteratura assyrs

do qauroux-Padlahal,ll, 503 nn.) a podrobils 183 by

chovaných
památe
ek literatuře
vysvítá, žebabylonské
literatura
assyrská byjlzlaisemných
a úplně závislá
na
(v. t.). 'lexty v Assyrii nalezené jsou většinou pouhé

opisy textů ab 'l imižřkrálově assyrští, hlavně
Asurbanipal
(668—
ř.Kr) obohatili
knihovny
.Mmimo tyto
spis658p
dochovala
se některá
vlastní
dila Assyrů, jež vša babylonským se nevyrovnají.
_Válečnictviu Assyrů zaujimalo první místo, pročež

i nápisy assyrské veskrze téměr vztahují se k pod
nikům válečným.
ní Assyrů bylo na vy
sokem stupni, zvláště stavitelství a skulptura,
v oborech těchto vynikli Assyrové nad Babyloňany,
majícehorách.
k tomu na snadě prihodnější
v bliz
kých
syr ie. materiál
Nejdůležitěj
šími prameny assyrských dějsinjsou klínové nápisy.
vVnichž
králové
zanechali
zprávy osečinech
- asslyrští
isecll
klínovych
zacohvaly
také
ynchronlstlcké
dějiny1400—1050
králů assyrsk' ch
a babylon
ých, zahrnujicileta
—-13800
r.rKr.,
kronika babylonská zahrnující létaa744—668 př. Kr.,
a seznam eponymů assyrských zlet 893- 650 před
Kristem, týž seznam s přehledem tnejdůležitějšich
události z let 860—704 př. Kr., akož i jiné doku
menty veřejné i soukromé. Tak Písmo sv. St.
hlavně knihy král. a knihy prorocké, objasňují dě
jiny Assyrie. Naprotit umu zprávy Ktesiovy, Dio

lonii, Mesopotamii, velikou část Syrie a několik
měst království israelskélío (4 Král. 152%;poplatek
mu odváděli králové israelšti Manahem (4 Král.
W.)r 738, Facee (t. 1529)r 733, Oseeer. 732, král
jlůdský Achaz (t. 167n.) r. 734 a732, rovněž i arab
ská královna Samsi. Aby sobě podmanéné země
z_ajistil,
odvedl
z nich část obyvatelstva
doassar
Assyrie.
Nástu
upce Tiglat--Pilesarův
Salmana
lv.
(726—742) vytrhl proti králi israelskému Oseovi,
zajal jej a oblehl msčto Samaří. Salmanassar ze

mřel neyochyhně ještě před dobytímětohoto města,
jehož
připisuje
e slávě
syn an-á
stupcepd
jeho(722)
Sar on
(72'- siOjiž enž
obyvatele
říše
israelské odve do Assyries.)šargon bojoval vi
tězně také v Syrii, s Egyptem, s Araby (715), Ar
men Mannsskými, Elamity a Babyvloňany, jichž
krále Merodacha-Baladanall. porazil a sesadil 09.
Po vítčzných
si Sargon
u Ninive
nově
nádhernébojích
sídlo zbudošral
Dur arrukín
(nynéjši
Chor

sa a),

ale za nedlouho (r.-7 )b

1 zavražděn.

Synu jeho Sennacheribovi (Sanherib, 04—681)bloy
vgovatise szmocnil
Babyloňany,
Merodach-Baladan
vldy
a roti kdež
utiskovatelům
a-skym lll
o
moci n sousedů vy ledával, také u u'dskěho krále
Ezeechháiše (4
4r.Kál ZON-19,ls. 39), ae a
n zvi
tězil nad ním 708. Roku 701 Sennacherib podnikl

dorovy
a jiných spisovatelů
starověkých
doŠSŘrie
a Palestiny
a opanoval
judsko
rál Ezechiáš
vypravil
sice poselstvi
jsou mnohýmib
a'kami a nemajl
valné promiseny
historické výpčaávu181
ceny; důležitým jest Ptolomaeův seznam králů ba ke králi do )Lakiše (Lachís) a zaplatil veliky po

assyrlologíe — Astaroth
platek; nicméně však Sennacherib jerusalem oblehl,

ale ztrativ ranou Boží 185.
ojovvníků, nucen
od obřěhání upustiti (4
4.Krá1 18'7--,19'3“2 Far 32'- *,
ls. 36Uf'). Babyloňané neustávalí nadvládě a-ské se
vz_pírati,až posléze Sennacherib 688 Babylona dobyl
e vyvrátil. Sennacherib zavražděn byl 681 načež
ngsředoval syn jeho Assarhaddon
enž
obnovil Babylon, odrazil 678 nebezpečný ná“ezd
kočovněho kmene Kínímeríů a podmanil si Si on
skě, Tyrskě í Arab, a posléze 673—670opanoval
í Egypt, porazív araona Tirhaka.
ochybně
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Sci/cil, mlnscription assyrienne archa'íque de
Šamši-Ram
n N. Přel Amama
), Huga
_',Perk/er
Der
Thontafnělfundvon
( er1889,—90)
týž, DieAThontafein von Tell-el- Amarna (B]erl.1896),
řam (Lips.
A.Craig,1895
5Assg'7ria2nm
and Babylonian
ious
Texts
A
a Reli
Lr migf

a(Lond.W.
King,P. Annals
the Kings
of Assyría
1902)
Drom _vof
Choix
de textes
relíg.

Assyro-Babyloniennes (Pař. 1908)

mluva ícké a_lexíkošrafickě

2. Práce

uvedeny byly

ovánízákladě
tex
a systemati ké prrcá eZpracjich

za výprav
protiEdo tu
byl král(2judský;
zajat
a o veden
abylonie
Par.33 __anasses
kdež publikovali: ]. 111ť71a7:t,lnscríptíons de Hammou
Assarhaddon sídlo svě míval. Assarhaddon později rabi, roi de Babylone (Pař
Omerrl, llí
Manassesa propustil a na trůn zase dosadil (2
2Par. sioire des Empires de Chaldéee et d'Assyríe d'aprěs
3313). Dle zprávy Esdr. 42 uvedl Assarhaddon do les monuments (Versailles 1865), ear_: Smat/:,
Opport
Samařska obyvatelstvo ze zemí východních. Assar History of Assurbanipal (Lond 1871)),
N D \:
haddon zemrel na třetí výpravě do E
.,Mcnan! Documents 7juridiques de l'Assyrie et
de la Chaldée
(Pař.1 (LondG. _sz'thH. SayL—r.,
syna a snástupce
jeho EsAdssu|'_bar_šz___jšala6
(enepgchybně
of Sennacherib
8), W.A.Lale-l'h'ed.
totožn'
Asenafarem
eny ví History
tězné oie s Egyptem 6683
3 a pokoř í Baby
loňané (jichž vzpouru vedl bratr jeho amaššu Dalí,/zid! Díe lnschríften Tigllath_pileser's l uLips._
1880),7
vy, Documents
l'Assy
et „Hal
de la Babylonie
(Pař. reh žeuxpdeDharma,
mukin, jenž byl králeem babylonským na Assyrii rie
_závíslým) a Elamští, ale vpády Klmmerskýcch, spo La religion_ assyro-bab_ylonienn1e (Pař. 19
Perío
ace věnovaně 910
a. jsou:
jen ých s l_Vlannskýmía Médy, oslabovaly říší a-skou.
Assurbani al sám nezúčastňoval se válečných vý '1ransactíons of the Society of Biblical Archaeology
ociety of Bi
prav do alekých zemi a zabýval se raději zvele (Lond d1872), Proceedings of the So
bovánlm kultu božstev assyrských lbabylonských, blical Archaeology (Lond.o d1879), Fn'ed. Delítzrrrlt
jakož i pěstováním _literatury; on obohatil knihovnu
aodPavel
Haupt, _Assyríologísche
Bibliothek
(Lipsko
8811)
psa/d
ammcl,Zeitschrift
svou
hojnými
přepisy
plodů
literatury
sumírskě
a
babylonské, jakož
četnými důležitými doku
Keílschriftforschunga
verrwandte
Gebiete
(Lipsko
1884—85), KarelundRezald,
Zeitschrift
ftlr
menty historickými; knihovna jeho dochovavší se fůr
v ssutinách jeho aláce tvoří neocenitelný zdroj
v_erwandteGebiete
(od Assyríologíe
1886),had.
balíku:/: :: Pau.
am:
ltHaup, Beitržige zur
studií assyrio_lo ic ých. Po Assurbanipaloví násle Assyriologie
nSprachwissenschalt
oval Ašur-ítil-íláni (Ašurítililí), jenž panoval asi u. vergleichenden semitisehen
401éta, načež zmocnil se vl (] bratr jeho Sínša od 890), Ed.Sc/1mdrr,Keilínschriíiliche Biblio
ríškun ($arakos). Říše assyrs á rych1e_b1ížíla se thek (od 188Q.)

ks vměu.pádu Farao Nechao ll zmocnil se Pale

assyrštlna víz str. 711.

A t Andrea dell ital.malíř,n.vBa oliuNea

stínšoa5)uSýrie,
králs Mě
bab ya
lonský
Nabopalassar
spojil se
dobyl_
Ninive a z (625
ko pole1673,z.1721, žák Solímenův,jchožby cpígonem;
řene je vyv til
kvzala říše assyrská za
freskově
malby
hl. ze života Panny
arie v některé
některých
kostelích
neapolskýc
své; Assyrie připadla Me'dům, Mesopota mie Baby movedl
loňanům. Srvn. Hagen, Lex. bibl. 4;59—473 l'ra'řcle.
stafjev Tretjak, ruský zlatník v XVI.stol,
Dějiny starov. nár. východních; VigoufOIIx-Polllalla,
vzdělal se pod vlivem umění zá adního; od něho
relikviová skříň sv. Sergeje v oskvě. _
_
Bible
a nlejn.
sv. lll. a.lV
P.
assyrlol
ogíe,objevy
\ěda zabývající
se vědeckýmzpra
Astaroth 1. Astarthe, Ašera, mnam),
cováním nálezův učiněných v Assyrií a Babylonii,
to jak po stránce filologické, tak ipo stránce
archaeologícké a historické Počátky a. jsou práce 1122/39 LXX 'Aatagufwů,plur. tem. jm. 111151103),
oněch výše uveden' ch mu
užů, kteří zabývali se roz
bohyně u Semítů vůbec ctěná (babyl. lštar, foen.
lušťovánim písma linověho. ]. Hojně jsou edice
e;xtů z nich uvádíme: A. H. Layml, lnscriptions '_Aštart, v jižní Arabii 'Attar, žv Syrii 'Athar [zkkrá
itn the cuneiform character from assyrlan monu eno z Aahr-atha, z čeho řecké 'Auígyancl);
ments (Lond.1851,) fl. C. Raw/inmn-Edwin Nam: Hebreové neměli výrazu „boh ně“, lvyjadřovaali
Gtargt Smith-711501911.
G. Pin dm, The cuneiform' m pojem tento slovem Aštaroth (Soud. 2“, vrz výklad
scriptions of Western Asia (5 sv., Lond. 1861—1884,
v
Sed/dému str. 59);
_rá1.'115'33ve
Vulg. místo
bohyně principu
rodí
3.7 M/nant, Les Fastes de Sargon (Pař. A. jesi „Astarthe“.
1863), Frant. Lenormarlt, Choix de textes cunéi cího a lásky pohlavní, b'elž uctí_ván_abyla org_ieml
(Herod.
[,
199,
Lucian,veSal.)b
supol
bo
hyně
planety
Venuše.V
ZauváclíatJ
sezvláště
jako
tormes
publíěsAkkadische
jusqu'a cc
jour
(3 ínědíts
sv., Pařoul incomplětement
, Pur. Haupt,
bohyně Sidonských (3 Král. MB*) a Filištinských.
u. sumerische Keilschrifttexte nach den Orlginassleln Srvn. čl. Ašera. —2. Uhr—1272. LXX 4mgwa,
im
Brittischen Museum
iert (4inseš.,
sko 188
1
Pinc/m, ko exts
the Li abylonialn
město a sídlo Oga, krále básanskěho (Deut. l',
910, 12', 13',2) přikázaně kmeni Manasse (los.
cuments
] (Lon
Bm the„Díl-Diginal
Acha
\Vedge-Wrítlíng,
M_aultggraphedrd
from
D0 _r_n0___
meniedeninschrlften (Ll sko l 882), _7.N. Stran—maru, 1331),město útočištné alevitskě (los. 2127,kde na

ertržige aus \Varka (Berlin zývá se Bosra, '72111923,
Bceoůegá& 1. Par. 6“).
Dle Gen. 146 Chodorlahomor porazil Retaiínskě
1____;ltlbabyjoníschen
av..StramrmrurrsS.
„,aupt
Das babyl. N__íDn_írodego_s
Die
lnsícřírlften lm Museum zu Liverpool (Leiden 188g), v Astarothkarnaim (Astarothcarnaim, n _)n
_5'. A. Smith, Die Keílschrífttexte Asurbanípals.

Lips. 1887), 7.1V„Sharry/later Babylonische Texte
Lips. 1887—1889,Írzed thlmclz, Assyrische Lese
), Samui! Aldm Smil/r, Die
|(eílschrífttexte Assurbanipals (Lips. 1887 1889,)

st ticke (Lís.p 1

DÍJTP,

Astaroth obou rohů), v 1 Mach. 5%“1 “

uvádí se Karnaim (Carnaim, Kaovaír) a na místě
p_arallelnlní 2 Mach. 12212“Kamion (Carnlon, Kun
„m ), město silně opevněné & nesnadno přístupné,

Astarothkarnaim — Asterius
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jehož
Jusdeav
Machabejsk'
1

dobyl snad Tell 'Aštara

km.Gsenesaretske'ho,anebo
ero.záp od crát (Ědrai),
východně od
jezera
eillel-Ašarí,10km.
s.-z. od Der'.átu Někteřl rozeznávají dvě města
jmenem A.,pokládajíce el-Aš arizaono sidloO ovo,
a Tell 'Aštara za totožné s Astaroh- Kar-naim( šta
roth u Karnaimu). Někteří ztotožňují sídlo O ovo
s Bosrou
úbpatíDžebel
ar
naim
Gen.na14
a Kamaim Hauránu,
(Kamion) jiníooět
mac abejské

scházely a které do tohoto znění vložil z jiných pře
kladů řěckých, aby tak dosáhl úplného souhlasu pře
kladu alexandrijského se zněním hebrejským. Na př
Jos. Givpátém sloupci jmenovaného díla zní: X— xai
čyévna wc sí'nsv Inaou; 7196; tak laóv /- mu“ ěJIZZal'e

oci; čzowe; Laa oáL-uyyag ícga; m?.. Textu, počína—
jicího slovem xui šyévsro a končícího slovem Army

nenalezl Origenes v LXX, ačkoliv v textu hebrej
ském začínal verš 8. slovy
.-"“lDND "171
.VTW'IF
ů. Origenes význam tohoto zna
ménnka, kterého
užívaliajttiž
tehdy4alexandri
gram
matikové,
vykládáln
tt.Xh
al(Mz'gnz ští
111,1293),

edž lh
idenžtifikuji
s místem Krén n. Džrén, Džurén v El 057.158

Astarothkarnalmrv.tAstaroth
2.
Astarte v. Asta
As é(':401azot) dlet Fotia (Contra Manicheos 1,
23) a Petra Sicilského, (Historia manichaeorum XLl)
část Pauliciánů (v. t.) armenských; jméno své měli
,že pro své bludy nemajíce stálého pobytu,
5 místa na místo blouditi musili; žáci Pauliciána
Sergia v Armenii, usmrtili biskupa neocaesarcj
ského Tomáše a mnicha Parakondaka, kteří byli
proti ním jako vyšetřující soudcove ustanoveni od
císaře
ského

cm et5 (_Mignel
$(.Jeron
ad Afric
Sunn.
ret epX1,2160).
067.Srvn.
(Migm
X [, 840). —

11271215d,[0ríenís
dsupersu
— 3.Ilexaplorum
dělitko, jimž uae
každý
veršun.t
žalmů
v breviři la jin 'ch litur. knihách rozdělen jest ve
dvě části; znal oddec při reecitaci.
Aster ius 1. autor starokřesfanského nápisu na
lezeného ve staré maurské Caesarel nedaleko ny
a V. arm en nějšího Cherchelu v Africe, jenž zní takto: „Aream

Michaela !. (81 —813) n.
813 820), načež p_rchli na území arab

ské k melitenskému emírovi Monocherarovi, jenž
jím
aobydlí věrni
městečko
Argaun (Arkasg,
kdežvykázalz
potají zůstávali
svým bludům,
přizn
vajíce se na okok mohamedanismu, a ncustávali
šířiti bludy svě na ůznčmí říše východořímské.

A
r.ant Maria, theatin, u. v Neaapoli
1654, byl prof. filosofie a theologie v Neapoli a
Řvímě, oddAlexandra V111.jmenován 1696 bisku
pem otrantským,s .17
„In Mar-tyrologiumRo
manum disceptationes literales, topographicae et
chronologicae" (Beneveent
„De memorabillbus

at (misto _ad) s_epulcra cultor Verbi contulit ! et cel

lam struxít suis sum tibus [ Ecclesiae sanctae hanc
reliquit memoriam ; alvete fratres puro corde et
slmplici hunc
| Euelplus
vos satosusmanctoSpiritu
Ecclesia
fratrum
restituit
tim.
M.
everiani
C. V. IEx ing. Asteri.u Posledni slova: „Exeingenio
Asteri“ ukazují, že Asterius jest původce tohoto
nápisu. Originál nápisu toho pochází z první polo
více 111.století, byl však rozbit rozvášněnými zá
U!
včas konfiskování hřbitovů r. 257 nebo nej
pozp ějivr
za iokleciána, načež, jak se zdá,

za
Konstantina
Velikého,
kdyžNápis
nastalt no
pokoj,
„sborem
bratři“
obnoven
má b 1
sebe důležitost nejen dogmatickou(, cu lto r Ve r b i'),
nýbrž i historicka-právní, jelikož svědčí, že věřící
e.ll a 111.století (zovou se tu krásným jménem
bratři) byli organisováni v dobách pronásledováni
ského 1772; z. vBohos udov 1782, odn čho jest: jako bratrstva pohřební, a na základě tohoto titulu
u„Epistola
sv. lgnáceadvclarissimum
Praze 1771, Stepl
sugerinor
gS.semináře
].f'nz 3.jičín
září (ne jako křesťané) drzeli též své veřejné hřbitov
1760v „los. Steplingilitterarumpcommercium“S.rvn. a kaple tam postavené. (Srvn. BiH/ťxtarkl-_Tumpacz,
Archaeol. křest.
nn.;
ram—,
S
58.
Ifarger-Sommemage
)l'f pilkl — 2. sv
k,něz \; Ostia Tiberiana
stér, (701119,
asteeris cus, aotcgíaxo;, rus. \'ezdrca,
22, Mart Rom. 21. října. Srvn. Acta Sr., (kmh.
\“ecírkví
náčiní, skládající
se )(,6. n. — 3. sv. mč, senátor
mský v aesa
vouvýchodní
ovýchliturgické
pruhů plochých,
prohnutých
(polokruhoviotě, s-vitě, nebo do pravého úhlu) řes
a.—v pronásledováni Valerianově. Mart. R.
sebe přeložených a v průsečném bodu navz jem rejibl__palest.
vzneše
Klaudia
v ýimě íman, spolu
spojených šroubem tak, že možno je složit i na s Fortunatem 4.aj.svv.za mč.,
H.Jdruntinae
ecclesiae
epitome“
ur/cr Nomencl.
IV3(1910),
922. (t. 1700). Srvn.

Asteius sv.v. Astiu

Asten Jos. T. _I., rektor v Telči 1860, rektor

l.edna SrvnrnAda S.: 11, l90, Allan: lll96,

181,

— . sg.
.v Edesse za Numeriana; Mart:
Romnvěmk
tna.-—6._svomičšs
Klaudiem
a Neonemj

bně r. 303. Mart.
nillou v Aegejai,
snarp v Cilicii,[nelpoch V, 567, Alla/d V,

6 n. —7. sv vyzn., Alíiskup v Petře v Arábii,
Ohr. 2111.Aslér.

Obr. 2-14.Aslér na disku.

pro viru od Arianů mnoho \ trpěl, on?logs.na.—
Kon
stancia vypovězen do Afriky ňlartRo
způsob kříže rozložit (viz obr. 243). A. klade se 8. sv.
skup amassej'sk' la(Amasea)l
usét ho, s.v čPontu
\'e vy
na atenu (óíoxoc, viz obr. 244), ab chránilo „sv. kol. 400blsoučasník sv. jana
chl b“ (agnec, v. t.) před dotekem rozprostřeného soke'm stáří před 431 (410?). lVyrutikl jako řečník.
sisů jeho zachovalo se 14 vzletnych homilií a
nad
ním vela 1(7ůozoxáílvmta,
okrov). !, 100, thva OřEčlo sv. mučednících, o knížatech a oštol
Gazu-,Euchol.
62
Kra/u, rus.
Real-Epo-nzykl.
Sokolov, Učenie7() bogosluženií pravoslavnoj cerkvi ských,
sv. Ště
o sv.obraz
Fokovi
a sv. ufcmii
liěgánu,
1mistrně
znázorňující
umu
10, S. Pt'tride: v Cabrolově Dictionnaire d'archéol. (v této ohomilii
Chrétien
čení světice), homílie na ž. 5.—7., životopis sv. Ba
Astérl1v. Aste
silia Amasejského.
omilie A--ovy jsou u Mi ne
Asteria (Hesteriia)sssv. mě. v Bergamu v Italii, PG. XL, 163 až 477. Výtahy z něktcrych jiných o
umuč v pronásledování cís. Dioklec1ana a Maxi milií A—ovýchjsou u Fotía (Mág/zčeG
PG .ClV ,201
miana. Mart. Rom 10. srp.
224). Na
v.šeob
sněmu m30.
787 uv října.
dě11jako
autorita
važ otázce
ctění
obrazů.
Sr.vn
Astericus v. Astrik
_
330, Har/Tr, Nomencl. [“ (1903),
asteriscus 1.v. astér. —2. a-em,hvězdičkou S:., Oct.

—9.z Kappadokie,

řečený„sofista",zprvu

->_<označuje Origcnes v 5. sloupci svých hexapel pohanský rhetor, potom křesťan a žák
iána
(v. t.) počátek textů, které v obecném znění LX X z Antiochie, horlivy přivrženec arlanismu. jelikož

Astesana — astrachánská eparchie
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v pronásledováni Maximlanově odpadl, nebyl ři provozována byla jeho pastorální ope__ra „Dafni“
g_ustěn
duchovnímu,
nicméně
neponchybně
innym knastavu
synodách
ijako spisov
vatel. bl vůjve1ce
spis v j;anové ,vpředstaveni tomu byl
p_ř1tomen.
r. 1712
strávil A.al.ve Víd__n_1
„Synta mation“ předčítal v kostelích syrských; císař
Karel alnou
Vl jej_část
velice
vyznamenáva
dlel ve Znojmě na Moravě v letech 1714—151blyl
jeho odpů_r___cem.
Sp. zevýkla
_dý v Londýně. Vrátiv se do Palem
kMarcel
evang.Dukyrský
k listu byl
kŘím
m., ale
spisu
erma byl zvolen do
senátu toho města; čestný tento úřad zastával
atěchto
lat. vd
Montfaucon
v Nova
coll.P
zachovaly
se pouze
výklad
7..N.,
P_,jlejžrec5|81 v letech 1717—18 Potom usadil se ve Španělsku,
Srvn. arm-,Nomencl.13(1903),171.P—10.Tur kdež, až na krátké návštěvy v Portugalsku, strávil
cius Rufiu Aspronianus,
konsul4.14 napsal ostatek svého života. V Liíssa boně vydaal r. 1726
věnování k sSeduliově „Carmen pasch e“. — sešit kantát v jazyku š an. a ital.., je to jedin pu
11. Urbanus,
.
, utor montanistického blikace, kterou za sv ho života vydal. Ve pa
nělsku obdržel A. výnosné postavení ve službě
s_pisuš16
: 6,7)
něhož
anonymní
antimontanistaMaximilly.
(Euseb. královské, roku 1744 pradal svůj statek na Sicílii.
uvádí
vyrok „prorokyně“
Asteslana n. Astens
s.c11Summa dc ca 51 Z. ve vysokém věku ve Španělsku. jeho vrstevníci
bus conscientiae,
název velice oblíbené ka liči jej s obdivem jakožtoz zběhlěho ve mnohých
vědách a v umění a chválí jej jako zpěváka. pia
suistické
kterouž
kolem
ne nistu a kompo
zn ý m1
i_přír_učky,
norita z Ast
kvybidnu
uti 1317
kard sepsal
Theodora
onistu. anechal veliké množství
Kajet. Orslniho.- Skládá se z osmi knihh, jcž jednají skladeb, v_esmés vokálních s doprovodem; prvé
o přlk
kázáních, o ctnostech a hříších, o smlouvách místo mezi nimi zaujímá„ Stabat Mater“ kteroužto
nesložil před 1707, po rv,ě pokud ur ité známo,
a ___z_<'1větích,
_o vátostech,
svěceních, censuráchá ta
rovozována byla v 0x ordě roku 1752 nebo 1753.
(,asto bvlatištěna,_n
apř. oliné
v Ben
káchanželství.
1468, 1478,1480,Strassbur
1473
1479, ětšina ostatních skladeb jsou komorní kantáty,
Norimberku 1482, 1528,Lyon 1519,1728,
které jménu A--ovu v XVIll. století v celé Evropě
1730. Srvn. Hurter, Nomencl.113(
získaly slávu.— O Astor ovi bylo v biografiích na
Astesanus (Astexanus), neznám
my autor při hromaděno mnoho mylnych a fantastických zpráv,
ručky „Summa de casibus conscicnt1ae“; viz či
jež skriticky
na pravou
míru uve
ed -. 1911);
Volkmamž
eccl
pise „Emanuel
d'Astorga“
(Lipsko
vý

sicedskůjeho badání užito v tomto clánku. Mylnými
pře
Astete doKašpar
n. vz Salamance
1537, ukázala se také tvrzení, že A. ocházel z rodu
vstoupil
TovaryšsS.vaj., 1555,
1601, :p. mimo
iné katechismus ve panělsku zvelice oblíbený a Capece-Rofrano, že nějaký čas v Čechách se zdržo
val a v minoritském klášteře u sv. jakuba v Praze
srvn. Backcr-Sommaz-agcž ],
zemřel,
i tvrzení, že se zdržoval a zemřel
azámkujakož
rondnickěnl.

6321—0 řetiskovaný;

Asti, Asten. dioec.,

biskupství v círk. pro naAstorini Petr Eliá š.O Carm., " 1651vAlbi

vincii turins_ké.
kol. %00
s.v Evasi;a
128
katol.,
107300 zříz.kněží
světských,
12 řeholních,
doně v Calabrii, muž učený, studiem novější filo
92 seminaristů, 525 kostelů a kaplí.
soíie_znechutil sobč scholastiku; octl se v pode
Asti z, jan Křt., rodem z janova, theolog ze zření neprmověrnosti, ano imagie. Prchl do Švý
carska, potom odešel do Německa a do Nizozemska,
ř.
sv. Au
ugust__ina.
zvaný
svoji svého
učenostřádu,
„Phoenix
theologorum"
; byl
1608progener.
1620 kdež v Groninkách vyučoval mathematice a tamtéž
1686 povýšen na doktora lékařství. Seznav však
apošt. téhož
sakristou
sagastským;
z.
však
rok-__atitul.
s). bismkupem
ntarla
ln líbros lV
vrátil načež
se do
i
skavě ode svých přijat,
Sententiarum“. Srvn. Huf/cr, mNomencl.11130907),373. aesvorřmst , theolo_gů__'p1otestantskvch,
Aésti Jean Frédeeric, reform.ttheolog, u. v Né působil jako kazaltesl a na osvědčení svého ohrá
racu (depart. Lot-et- Garonne) 1822, sttudoval v Že ceni .rp. „Prodromus apologeticus dc potestate
nevě, Halli a Berlíně, stal se 1848 farářem fran s. Sedis apostolicae“ (Siena 1691, Neapol 1701) a
couzsko--švýcarské obce v New-Yorku, 1856 prof. „De vera ecclesia jesn Christi contra Lutheranos
na theolog. fakultě v Lousanně. z. 1894; od 1868 et Calvinos“ (Neapol 1700). Později stal se prof.
redigoval spolussVeilleumierent časopiš: „Revu mathematiky a filosofie v Sieně, místa toho však
deThéologie et de Philosophie“; :p.„Espr1tdAlex brzy se vzdal, z. v Cosenze 1703. Mimo zmíněné
andre Vinet“ (2 sv., 1861 , „Les deux théologie_s_ spisy theoi vydal: „Elementa Euclidis ad usum
nouvelles dans le sein du protestantismc francais“ novae Academiae nobilium Senensium nova me
thodo ct compendiarie demonstrata" (Siena 1691,
(1862)
l'Evangile
selon Stcontem
jean“ Neapol 1701), „Apolonii Pergaci conica, inte ritati
(3
sv., _„Fxplication
64), „1.
Ladethéolo
ie allemande
atqne nitori
restituta“ 691.
( eap.
poraine“(1874), „Mélanges e thěologie et philo suae,
17025.ordini,
Srvv.n Huf/er,
Nompr___istino
cl v3
V(1.10),

de l'histoire“
soph
ie“ (1878),_ „Le Vinet de la légcnde et celui

astrachénské (astrachánsklá & enotaevské)

eparchie (Ast_rachanskaja i cnotavskaja eparchia)
Astius
(mč., bis kup
Dračí __(Durazzo), za v jihovýchodním Rusku,: a.l 1602; rozloha jClShO
cis.
'lrajanasv. ukřižován
Mart.v Rom
due se s hranicemi Zbernie astrachánsk, dle
Astroga(Astoricen.
diocc mšp:1n.ccbisk1_1pstvi

ob.yv, z nichž used
v círk pgrov. valladolidské, zal. ve 111.století, 572 sčítání z roku 1897 1,
obnoveno; 300.115 katol., 1183 kněží, 990 far.
lých v 5 městech 134.531, na2venkově 262.003 polo
kocovných a kočovných (ve stepi kirgizskě alDkal

manuel,s
oachim Cae
r,ga
hud. ladatel,n.
1680
myckě) 507.008.
sedlě obyvatelstvo
většinou
(řim.-katol.
ješt pouzea ajse_st
11300),
za
vAugustě na Sicílii. Pocházel ze5španělské rodiny pravoslavné
Rlncon d'Astor a, která na počátku XVll. stol. ve to kočovné kmeny jsou většinou mohamedánské a
buddhistické. V čěle stojí bisku ), jenž užívá titulu
sloužžtbáchšpaně ských prřišla do Augusty. A-ovi, ja „biskupa astrachánskěho a enrraevského“; pový
obohatému
mladému
šl_ecl-1_tiži_,dostaio
e v ti šením dosahují bisku ové zdejš tituln arcibiskup
cloíovcání
stavu jeho
příslušného
il 2 rvu v srodi
svrné,op tom vaP lermu; vzděláni sv hleděl zdo ského; v cparchii byo 6 koste & hlavnich, 9 klá
konaliti
dalekými náklonnost
cestami. již
měl neobyčejnou
k
v Palermě vypuklo povstání,
sicilská vláda k jeho potlačení
mezi jejímiž důstojníky nalézal

od útlého
dět_stvi
hudbě.
Kd
dlyž
708
zřídila španělsko
měštanskou gardu,
se také A. R.11709

šterníc_h, m251,
170 farních,
řsné, jiných svatyň
63;c
znich3žmission;
žbylo 162cřevěných.Počet

duchoxl'enstva: 16 rotojerejů, 2 7 kněží, 128jáhnů,
224 psalomščikíí. láštery mužské sou dva, ženský
jeden. Officiálním orgánem eparelie jest časopis:

72)

astrální duchové — astrologie

„Astraclrlanskija
eparchialnyja vědomostí“,
ící od

vycháze

1 astrální duchové (řec. ró čmgov—
_ souhvězdí),
hvězdoví duchove, astrálově,
jsou prý b t_ost:
beztělné,

jež o_bý_v_aji
hvězdy a na ně, jako

astro_laatrise,v
božská úcta hvězdám prokazovaná.
I'!
po ia
ví.

astrologie, astromancíe, hvěz do p ra v e ctvi
v dnešním toho slova významu jest zvláštní druh

osudy lidi, s nimiz vstupují ve styk, mohou míti
vliv. S názorem timto, ehož základ sluší híedatl
v učení buddhistickém o stěhování duší a ve teti
šismu (viz. t. č.), shledáváme se u starých ctitelů

pověreyčneho

l_woszda
náboženství
východních,
ekův aas rolngů
ldův. Učení
to to měli
gnostikověpaka
manicheovci, kteří těž tvrdili, že Kristus Pán, vstou
piv na nebesa, přebýván ní na slunci neb na mě
síci. Daemonolo ie střenověká vidí v astrálech
padlé anděly, du e zesnulých dobre i zlě neb i jině_
duchy, kteří z ohně povstávají, mezi nebem, zemi
a peklem
mbydli, a na lidi působí. Ve století XV. a
násl., kdy vzmáhal se chorobný stav pověry v há
dání, kouzla a čáry, zaujímali tito duchove, jako
Paracelsus, první místo mezi zlými duchy. Astrál
ními duchy zabývají se dnes theosofově, okkult .,stě

naturalis, tolik co jest nám dnes astronomie,a
2. a-a iudícialis
čili a. v užším svr
vrchu vylože

spiritistě. Dle nich astrálově jsou duše zesnulvch,
které opustily tělo svě na zemi a zde se : :. :lále
zdokonaluji aneb čekají,
se opět vtělily k dal
šímu
je vedou
ke
styku svěmu
s lidmizdokonalení.b
na zemi, jsouůvody,
různ,já jako
dřívější
návyky a náklonnosti, snaha napraviti své činy,
pomsta, touha o zábav,ě láska lnenávlst k lid
stvu, úmysl. lidí poučiti a kdobrěmu nabádati aneb
je
svěsti.zjevují
Dokonalejší
duchove
se
zřídka
psůobia vznešenějši
obyčejně skrze
astrály
nižší. Život astrálůpjest podobný životu pozemčanů
se všemi síastmi a strastmi. Působení jejich dle
povahy jich samých jeest rozličné, u mnohých lidí
končímzklamánítm, ;" t. tou
těžkými
ne
viz víryča
při .ojinými
theosoííi,
okkul
a(s_rvn. Kudmmrkj, Spiritismus,
tísmuma9gentismuvolný, Spin'tismus zdo onalenim
křestaanství? llradec Král. 1909, též
906

aastrálni

hádán

(v. t.), je

snaží se

zgoloh
gohybu
ud
losti,y Z\a'látě
pak hvězd
budoucipředpovídali
osudy lid t. budoucí
ří

vějšiich však dobách (asi až do počátku XVlll.
stoleti) vykládala se a. v širším smyslu, značíc
vůbec pozorováni hvězd, a dělila se na dvě: . a-a

něm (dnešním) smyslu. Kde a kdy a. vznikla, nedá
se přesně zjistiti; jest však původu velmi starého
a asi spřízněna s astrálním kultem (sabbaeísmem)

na východě
odezáme
dávnacpěstovaným.
Ve dále
starověku
nejprve
ji nal
v haldaei; odtud
šířila
se po Asii.
idům byla známa a rorocí lid před
ní varují (ls. 4713.Jer em. 10'). Z síe řešla záhy
do Egypta, kdež tamější k ěži horliv
í _obi

a_li; odtudd staal se do ecka a konečn
íma, kde a-ově označováni různými jmény chal

daei,
babylon')ecku
mathem_atici,
genethliací,
planetarii,a
tak jako
mě názvy
a_potelesmatikův
pod. U intelligentních limanů (pres e_jíchjinakou

pověrčivosst)ia.
ve vážnosti; ji icero
na Ed
svém
ise nebyla
„De divinatione"
vyvrací,

trvámjl byla
nucena
ji řítí.
otcoveeasvého
cir
však
věřsil.
A tak secírkevp
hned Sv.
s počátku
kevni spisovatele ji potírali,pzákonodárství církevní
jivylučovala
zakazovala.
Tak dle
konstít.
apošt. _(V
Vll.l 32)
a.
z přijetí
křtu
sv., Tertu
n(De
ido
lo_1at.3)
ji jako
15)j _označuje
ako vynález
daeemodloslužbu,
monú.

Lactantius
mluvi
lusebius1(Praep. evang. VI 10 n.) a sv Austin
(De civit. Dei
l. ' vSerm lX de dec goril.

praví týž svěltec, že tl, kteří dotazují se mathema
tiků a astrologů nečiní nic jiného než že „forni

kaý. Turríb.
cantur cum
is“. Lev
Vel. (Ep.
91 [2931vad
c. ll) daemoni
prohlašuje
astrology
přímo
tělo, hvězdové tělo (řec. !&5019011: loučeně zobcováni církevního, a sněm laodicejský

souhvězdí),také perispirit
lat. spirituszduch)

(řec. mm;:kolem

(c. 36) zakázal
všem klerikům
stemdříve
exkommunikace
provozování
a-e. (Sn pod .tre
26.
zvané, jest jem_nálátka, jež již

4. ado5. vropy
V pozdějších
a ještě"sejednou
spošujpeducha
toti
sestává zes tělem.
tří částí:Dle[. učení
z dušespiritist.
či lě e člověk
ducha, vnikla
pomoci stoletích
Arabů, berouc
(ten
rtá však ráznějším krokem) dvojí cestou, přes
bytostijejž
myslící,
těla,nakteré
duí iza
obal, pančlsko a Sicílii
íříla se vždy víc a více,
oděv,
deušepo2. zčase
zemisicuži
straveněm
opouští,
.z látky polohmotně, peris iritu, etherického dru spolu však pozbývala poněkud svěho pověrečněho
hého těla, jenž duši s tlem spojuje. Nevíme, rázu, jsouc spíše jakýmsi (ovšem bludným) světo
vým n,ázorem založeným na geocentrickém ptole
v čemhmotu
perispirit
záleží, nervové
můžeme lluiu
si "ejm
jako
elektrickou,
m,představití
pružnou, maísmu. .4-0ve _domnivalise, že planety (jichž' l se
jemnou duchu podobnou látku, která může pronik
nouti všechny hmoty, jako paprsek sluneční pro slunccem a měsicem giočitáno sedm)ahmaji vliv na
na různ přírodě;
vy, na řekněme
povahy ldskě,
na
lostiživly,
ve viditelně
moderně,
niká předměty. Duše spojuje se perispiritem s tě __čgyřl)
othesa“, ovšem bludná. A nezapo
lem, působín a;ně po smrti zůstává perispirit při že to byla „hypo
duši a umožňuje zesnulému, byv e na zemi se meňme, že názvevm a. označovalo se vůbec pozo
zjevítl a vůbeec působití mohl. Pokud žije duše rování hvězd, že tedy a-ové nezanášell sejen há
vtěle, tu perispirit jest vázán více méně na tělo
so.
dánim,
prokn brž
zala ia.pozorováníma
pozdější astronomií očt._y
vy atněAprávě
služby
u jistých však osob se v _zařuje,a tu duch zesnuly tim
ho použivá, slučuje svuj perispirit s ním a tak ('ako alchymie chemii). 'ebude nám tudiž 5 po
působí skrze něj na zemi. Tato schopnost vyzařo dlivem, že i věhlasni astronomové (na ř.
byli spolu astrology a že i filosofové (na př. Lelb
vací
mediumita,
t.j. žijícími
mediánská
schopa an) se ji zastávali. Vznikající renaíssance a spo
nost jgst
ýtí vlastni
prostředníkem
mezi
na zemi
zesnulými. V tomto tvrzení jsou názory různé jený s m kult pohanského starověku pomáhaly a-í
od učení ke.:řst
pojímání duše co ducha, jn
šířili. V XV. století dospěla a. v ltalii sveho roz

jest na čas vtělea íato, Ori enes) b) trichotomie,
květu,
bolo
ošnská
a padovská
měly
pro
člověk sestává ze tří částí ( lato, nostíkové,
a-i
učitelsk
stolice.
Z ltalie universita
šířila se a.
rychle
nicheovci, Apollínaar, Averroěs, Occam, Gilnther); po ostatni Evropě a získala četné přívržence, a to
mi, ano
c) spojeni ducha s tělem. Učení toto shledáváme, nejen mezi laiky, nýer i mezi duchovním
ve spírítísmu, okkultísmu, theosoíii. Liter. viz při i mezzl církevními hodnostářl. Katolícl i protestanté
(nna př. Melanchthon) byli ji ste“ně oddáni. V XVl.
těchto 1908;
článcích.
(Srvn. Spirítísmus
Kudmawkj, zdokonalením
Spiritismus, a XVll. stoleti míval teměř ka dý velmož svěho
No:;
varný.
mathematika, s nímž často se radíval, zvláště měl-li
křesťaanstvi? Hradec Krállove 1909,
vC'XD
něco důležitého podniknouti. Medicina byla skorem
—1.908)
km-:ky'.
lAstrik, Asterícus, Astrícus v. Radia.
úplně pod vládou a-e; tak na př. bylo přesně vy
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značeno, kdy minuce (pouštění žilou) dítí se má.
Zbytky těchto předsudků podnes se zachovaly;
mnozí měsíce
lidé na přibývá,
př dávajístříhatl.
se jen vAsiv
určité XV
diny,
nebo
když
aXVL
století vyvinula si a. úplný system svůj alc ovšem
jen v hrrubých obrysech; ve hlavních zásadách sou
hlasili všichni a--ové, v podrobnostech však se roz
cházeli a každý řídil se jednak tradicemi od mistrů
přijatými (největší snad vážností požíval Nostra
dam
Vl. století), jednak vlastním svým po-_

zorov
vsáuíma
asvou vlastní zkušenosti, nebo 1sv ní

ieji
rádi vedla
hájilimudrce
se Písmem
svaiýrn,
namítajíce,ž
vězda
do Betlem
ma. Ale
jejich lichý
důvod mistrně
dcvyvrací
jižc tsvatý
papež lectio
ehoř
(B
1 mirao
tEpiphaniae,
Vili..a
vet IX.), vykládaie,

že hvězda neřídiia osudu
Dítěte, nýbrž obráceně: Dítě řídilo hvězdu; i při
dá\á, že kdyby hvězzdy měly rozhodovati o osu
dech lidských, lidé stejnou dobou narození (na př.

Esaua jakub) musili by míti stejné osudy,ccož
však zkušenost ne otvr7
—Pro úplnost ještě

přidávávme, že není ani a-uiBani
_p0věrou, soudíme- li
die vzezření hvězd a těles nebeských (na př. má-ii
domysly.
planetě
ur ltý měsí
vliv;
tak naKaždé
př. Mars
zna ilřipisován
válku a Jakýsi
ucha váleč
src ko010) na budoucí povětrnost a zmeuy me
ného, Merkur chytrost a bohatství, Venuše líbez teorologické, jelikož tu mezi přítomným úkazem a
budoucr udáios
může a často 1 bývá pří
a—ckajest nad
nost a alásku,
vládu
sílu, bylo
Saturn
ne eno
řá činná souvisiost. - Literatura
teiství
svíze jupiter
e a pod.
Celéa nebe
rozdě
omy“;mmnoho záviselo na tom, ve kter
míru četná; spadají sem jednak spisy a-cké, vy
domě která planeta vládne, v jaké poloze jednán kládající pravidla a-e, jednak spisy historické, vy
tiivé planety k sobě stojí, zda jsou v konjunkci či
kládajicí
vznik
avývoj
a,ie
akone
čně
spisymmravo
v opposici či o čtvrt či o šestinu kruhu od sebe učně, posuzujíci a-i s hlediska mravoučn.ého
Ai
vzdáleny a pod. K určení osudů toho kterého člo ve světle mravouky katolické posuzu'í katolické
věka bylo nutno postaviti mu horoskop a poznati morálky v odstavcrch o ověře a pověrečněm há

ní — Srvu. Ferrari,: gromp ta bibiiotheca, pod
heslem „astrologia“. Dě'episrjy vývoj a. s hledíska
všeobecného podávvzá r. čeněk Zíórl. lndículus
superstitionum et a aniarum, Praha 1894. Seznam
českých a jinojaz nych spissův o a-l a astrongech
českých nebo v čechách působivších: Dr. Cen!lk
íudiciaiis“.
V pozdějších dobách někteří a-ové Zim Bibliografie české historie ili. č. li.r1028
nespokojiii se jen hvězdami; do svých výpočtů
(astrologie)
a V, č.1.3930 nn. (Valdštýn- aVastro
přibírali i jiné nahodilé okolnosti, na př. kterého logie
.
Astroonomus nazývá se neznámý spisovatel
dne
v týdnu
někdo se
narodil,
jakýmjména
písiaueuem
počíná
jeho křestní
jméno
a křestní
rodi „Vita Ludovici 1mperatoris“, jelikož se v tomto
spise
označuje
sám jakožto znalec astronomie a
čův atd. Tím ovšem k a-i připojovala se šarlartán
ství. Avšak a. pozorovala nejen planety, nýbrž praví, že císaře vědě tě vyučoval. Byl to kněz
i jinč nebeské úkazy, zvláště ony, které pře
edem učený a byl asi od r. 829 ve službách císařových.
Astrros Pavel Therese David d', kardinál,
vypočítati se nedaly, a z nich věštlla věci budoucí;
zejména byly to komety, jež strachem a zděšením u. 1772 v Tourvesu, :. 1851, pracoval na uzavření
smrtelníky
mor, hlad, konkordátu a na obnovení církve ve Francii, stal
neúrod u &plniďy,vprílezdpovídajíceválky,
načnými posly budoucnosti
eřenéb vikářem pařížským; r. 1808 po smrti k.ard
byly povětroně, padání hvězd a _někdy i zvláštní
Bei
byliapoleonai.,1811—i4
kapitolním vikářem a prohlásil
exkom
vězněn,
1820
oblakové útvary. Astrologově sami, zvláště pokud munikacl
hádali jen ze hvězd, nepokládali „umění“ sveho za
pověru; a do jisté míry měli pravdu, jelikož při počí-l stal se biskupem bayorPnslkým, 1830 arcibiskupem
toulousskym,
1850kardin;á1em
byl ednímzprvních,
kteří
pou azovalí
na bludy Lamennaisov
;sepsal
nání svém
nečekali přispěnítnadpřirozeného.
chtěli
jen budoucnost
vyčiti t,arn kde dle jejichi „Censure de cinquante- six propositions e
bludného názoru byla psán
bychom divers écrits de Lamennais ettde ses díscipies,
par plusíeurs éveque s de France, et Lettres des
do
jisté mírjl'u
je ich
připouštělí,
přeceBylií
ne
můžeme
]1C v m'iuvu
etříti jin
výtky:
tataiismu.
měmes
souverain
pontite
Gré oire
tout eveques
précédě au
d'une
préfacc,
ou l'on
onneXVi.,
une
zajisté astrologové i astronomy, a neemohio jim le
býti neznámo, že ohyb hvězd děje se dle odvě notice historique de cette censure et des iěces
kých, nezměnitelnych 'zákonů; seskupení hvězd ne iustifícatives“ (Toulouse 1835), „La vérité catholique
bylo nahodilé, nýbrž nutné; závisel- li však osud démontrée, ou Lettres aux protestants d'Orthez'
lidi a národů na seskupenni hvězd, pochopitelno,
(2 Astroy
sv.,
1833Ě
d' artoioměj 0. Min..., theolog bei
že i tento předur
osud jest
odvěkého,
nitelného
ení;výsledkem
co člověku
souzeno nezmě
jest, to gický, zaujímal vynikající místo ve sv m řádu,
ho stihne, a člověk osudu svému neujde. Samo spolu s P. Hauzeurem horlivě poiemisovai s pro 

jeho
j. astrolog
planetárníbuďseskupení
v době,
dy senativitu,
narodil, t.což
si vypočítal
nebo
ve starších záznamech nalezl. Podnnes udrželo se
rčení: „narozený na šťastné planetě“. Z planentár
ního seskupení soudiio se na budoucnost, toto
usouzení zvalo se .iudicium“, a odtud název: „a.

testanty;1;

xp. „Raisonstrěs-íortes, tres—

zřeimomusila.
tedy, Tím
že a. dás
vedla $k
a k němu
vésti
nd tatalismu
také v světiíti,
že claires et trcs-pressantes fondées sur la pure pa
a. u Arabův a Mohamedánů ntakové těší a se oblibě. role de Díeu, tlrées des actions incomparabies de
Ovšem s katolickým učením a se zdravou filosofií l'ill. Chr. de Chetfontaines contre les sacramen
se nesrovnává, jelikož v důsledku svém upírá svo taires“ (v Lutichu 16461649), 'lraite des louanges
bodnou vůii lids
— pdae a. nastal as' et invocation de la trěs- sacré V Marie ou marques
v XV111.stoleti; k němu přispělo 'ednak prohlou tres-certaines pour discerner la vraíe ngise Ca
bení vědomostí astronomickych, ímž u. a astro thoiíque de la fausse prétendue retormée par cette
invocation“ (t. 1649), „Directorium ad iuvandos
nomiečpočaly se přesně lišili jednak také toiikeré consolandosque infinnos ct potissímum moribundos,
endix de haereticís extrema vale
a tak
asté zklamání,
předpovídané
zjevy
se
nedostavily.
Posledníjelikož
však ránu
zasad
altšá— cui acccedita
lenli1ámnohých
řemeslných
šarlatánů, hvězd,
zvlálštěanýbrž
když
ání svému
ani nepozorovall
šlanetu
jen lid
vyčítali
: různých
pověrečných
evzděianý
dlouho
ještě báchorkám
těm knih.
věřil
a dosud věří; ale věří báchorkám těm
mnoohý
tak zv. vzděian
ane.c — 4-i-, zvláště však a-i dnešních
dob, odkazujeme mezi pověrečná hádání. Adepti
Český slovnik bohovědnf ].

tudinleaiaborantibus ad fidem orthodoxam reduu
cend
"(t. 1665druhé, opravenév
vdáni
pod titu
lem sParaclesis iniirmorum
.
), „Apologia

pro tlfgurass. Trlnitatís' tn tribus hostíis consecratis
proposita minime imprrobanda, sed potius aiiis
omnibus praeterenda ex ss. conclliis, adjecto libro
Tríhymnlum de ss. Trinitate auctore Fr. Piroulle"
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1

čištného
na výsledek
Tomu,
kdo ne
úmy
(t. _1659),
dispute
de dljllAastrecht
Lettres
slnou
vraždu
spáchal,soudu
a. m.čektaL
útočlště
ovšem
reci
roques„Laentre
Fr. B.
As.troy .. par
et le
S.
amer--stede Ministre de la prétendue Reforméc“ skytovala. Srvn. Mlčoch, Starověda bibl.
A-rmamtntarium augustinianum adversus
(dt. 166
mapprávo,
asyli,
právodleútočištžé,
jest
zříazeYlí
ímanům i ins
Židům
známé,
něhož místa
structum“
(t.l
Srvn.
flurter,
Nomencl.
haereses quadiĚĚi'c'
methodo
apparatum
et lVs
in posvvátná chránila vinníka před násilným zajetím
atre sete.m V říši židovské bylo šest- měst asyl
Astr,uc l. jan, „. 1684,syn protestantského ka
ních a(\'inučlánek
předcházející)
Vůdčínásilně
myšlen
yo, že
se nesluší, aby
se
zatele, jenž přestoupil k církvi katolické. A. stu kou
s člověkem,
jenž ab
se utekl
pod aochranu
dovalv medicínu
a stals1711
se 1707
bylo
1 opatřením,
ukvapeně
příliš
ciny
Montpellieru,
v'lo professorem
,mpoto medl
zaase jšedníalaoy

v Montpellieru. R. 1729 byl krátký“ čas tělesným
lékařem krále saského Au usta. Vrátiv se brzo
zase do Francie, stal se 17 konsultujícím léka
řem krále francouzského, 1731 professorem na
král. kolleji v Paříži, 1743 členem pařížské medi

kroužté nebyl

clnske' fakulty,
1766. Mimo
a filo
sofické
.v). a anonymně
vydal sEisy1lékařské
on ectures sur
les
mémoires originaux, dont il parort que Moyse
s'est serw
ur composer lc livrc c la Genese“
(Brussel 1733x v tomto spise dovozuje, že Mojžíš
v Genesi sestavil starší prameny bez podstatné
změny; spolu pokusil se prameny ty rozlišiti (dva
hlavní, v nichž v skytujc se jednak jméno Elohim,
jednak lahve a ] jiných. Že Mojžíš knihu Ge

nebšlo
přislíbeno,
že buďbude
úplného
odpuštěnl
doj
ou, cirkvi
neb ze
trest značně
zmírněn.
Kdo
porušil sllb ten, byl vyobcován, násilně se zmoc
niti osoby v kostele, bylo trestáno 'ako sacrile ium.

nesis sesítavil aA.4 jest
ostatní
knihy Pentateuchu
sepsal,
původcem
tak zv. hypothesy
Aramenonél v pozdější kritice Pentateuchové. —

g.
ariáš,
franc.hotovil
hsochař,mimo
u. 1835
Angersu,
:. vZach
Paříži
r. 1907,
jinév sochus
Frantiska z Assisi pro chrám Sacré- Coeur na Mont
martru (l )

astutía čili chytrost

jest nepravost, která lsti

a podvodem snaží se dojíti cíle vylčenélto; přiči
se opatrnosti, která vždy jen dovolených prostředkův

uživá..h...STllll155.a 3.45.
AstvažažzlnlKirag
NN,/e:
Kal.2

neděle Nanebevzeti u Arménů.

zločinec trest n. Církev převzala
ochotně ochranu pronásledovaných v míre ještě
větší. Právo útočiště církevnílm má své dějiny,
proměnám značným odrobené. Zločinci, dlužníci,
otroci, utekše se do c rámu, nebyli vydávání, dokud

Podle staršího
zloč XVI.
nci bez
požívali
asylu. práva
Teprvevšichni
ve století
bylyvýřimky
upič
stvl, \r-ažda, kacířství, velezráda i některé jiné zlo
činy vyňaty z práva a_syu. Nejen vnitřek chrámu,
hlavně oltář, nýbrž i hřbitov, palác biskupský,
obydlí
farní,
kláštery,
dle práva
parti
kulárního
i kaple,
anonemocníce,
ipolní kříže
poskytovaly
práva útočiště. jest zřejmo, že právo a—uv tako
vém rozsah u stované zavdalo podnět ke zneuží
vání jeho a pusobilo chrámům značnou obtíž. Pri
spořádaných poměrech právnictví novodobého ne
spřilišnym odporem ustupuje církev státním zá
konám, a. značně omezu 'icím. Tak na př. omezen
byl v Rakousku a. dvorn ideekrety ze dne 10. kv
a15. září r. 1752(_7ak.,rc// Gesetzlexikon, ll, p 351.)
Koknordát rakouský ustanovuje jen všeobecně:
„Ut honoretur domus Dei. .sacrorum templorum
immunitas servabitur, ín quantum id publica secu

Astyag es (IZ-tmuáng,
posledníkrálmědský,

při
.550 svržen byl (,yrem. rítas
ea, quae justitia
exigit,Salix"
fieri (186)
sinat)1t.s“
til(1čL
XV.) et Konstituce
„'Afortahme
lmmunitatem asyli ecclesiastici ausu temerlario
nájuilísech kliligových sluje „gulštuvc
violare jubentes aut violantes“ excomunic. R.P
Ch ajjim
„Asuglua
Asumi erant.
Xav. David
S.
84 1vBavorsku, simpl. reserv. n. 5, co jen tam a potud platnosti
_vstoupil do noviciátu v Bilé Rusi 1803 Působil má, kde a pokud zákon církevní zmirněn nebyl.
“ako missionář v Saratové, pozdějivvŠt. Hradci,
asylní právo v zemích českých připomínáse
nprukuu a Linci, kdež :. 18415)arcibiskup mo
ohi nejprve kr .994, kdy manželka kteréhosi šlechtice,
levský uložil
,d'abřwpolu
os. P.rkowským
obstaral
nové mu,
vydán
ujkova
owy
Testament“ usvědčená z cizoložství, ab_\ ušla trestu smrti, hle—
omíná se v

(Petrohr.

1815). Srvn. Backer-Šmommarwgell 610.

Asurbanlpal, Assurbanípal v. Asenafar

v klášteře
sv [jih
na hraděkrest'anství
pražském
pakútočiště
i v kostele
tamním.
o utvrzcní
& adala

Assyr ie
byla echům výsada asylu velmi sympathlcc,á tak
Asvér v. Assveru
že jí nejen šetřili po míře ráva církevního, ale
i město.,útočištná města, áré hammi i jiný druh útočiště zavedli azachováva-i. Výslovná
ustanoveni o církevním asylu shlcdávajís

vpro

qilat;
byla
kněžské
Hebron
a 5 měst
lc
itskýc
c:h 3to:z nich
byla město
západně
od ordánu
neboli
v Předjordání (Hebron v pohoří u ském, Sichem
v ohoří efraimském, Kedeš
eftali v ohoři
Ne tali) a 3 východně od jordánu nebo v ajor
dání (Bosor v území kmene Rubenova, Ramoth
Galaad v území kmene Gadova, aulon v území
kmene Manassesova) (Ex. 21'3, Num. 359, Deut.
199, joos. 201). Ustanovení to čelilo ke zmírnění
krutosti krevní msty (v. . oměsta útočištného
směl uchýlit! se, kdo bez nm)?slu někoho usmrtil.
Měl se tu před soudem zodpovídati. Byl-li za ne

tekčních listinách českých a moravských eklásterů
ze Xlll. stole tí. Podle nich zločinec, jenž před tre
stem utekl se o ochranu do kláštera aneb do
dvorce, klášteru náležitého, nesměl býti z těch
míst ani od zeměpanských úředníků odváděn k po
trestání, ale měl tam přebýva e smluviti se 0 po 
kutu ednak stěml, k eré zlo inem svým poškodil,'
jedna i se so
ád práva zemského ze XlV.
stoleti stanoviluo útočišti: „Tuto znamenaj, že ten

vinna uznán,
krcvnim
avšak
z městabylv bezpcčen
cházeti a před
tranice
okrskumstitelem,
jeeho(ne
žlOOO lo et kolem města se táhnoucí) pře
kročitienesměl, dokud žil velekněz, za něhož za
bltí se bylo stalo. Teprve úmrtím velekněze toho
právo krevné pomsty zaniklo, a ten, kdo asylu
požíval,
bezpečně
lByl--li však
ten,
jennžmohl
oa-ho
m. se město
utek, opustiti.
na záklavděvyp'o
vědí 2 neb o3 svědků za vinná uznán, b i vydán
krevnímu mstiteli, který na hranicích m sta úto

ot niekdyž
nemá yvzat
ani které
žalostivPražském
trpěti. A
také,
ybyl býti
u hrobu
sv. Václava
kostele anebo prod královú eskú, také tu nemá
\'zat býti, ale pokoje ožiti.“ Však nejen kaple

byl u svým
své ženy
oddané
nalezen,
apohnaný,
ona jej když
obyjalabanebo
rúchem
přlkryla,ž

sv. Václava, nýbrž
kaž tkostel
lasylem
proná
sledovaných.
V právu
tarého b ěsta
Pražského,
upraveném
podle žádný
Schwabens
čte se běželi;
otom:
„ o vezm nemá
ovgkiegelu,
do kostela
i když popadne ten člověk obraz na dveřích ko
stelních, má pokoje užiti.“ Po rekatolisaci Čech
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přišlo zase k plné platností asylní právo klášterů
a jiných duchovních domů, ano bývalo někdy' [ přes
míru rozšiřová no. Tak na př. zabránili tomu kar
melitáni u sv. Havla v Praze r. 1696, když soudní
úředník chtěl exekvovati obchodníci židovku, která
měla krám ul_;ejich kostela. Magistrát tehdáž uznal

ných řeholníků zbohatla, otevírá ochotně brány
svých klášte rův, aby skýtala útulku a a-u nejen
zemdíeným
íkům, ale
i stírala
slzy zarmou
cených ubož Eoutní
ků, zdravi
vracela
skííčenym
různou
chorobou, tělesné milosrdenství podávajíc chuďa
sům. Klášteery byly však nejen ústavy skutkůt 

lesného
milosrdenství,
výtce,
skutků
síce
kláštera,
aby krámy,
protiasylnír
prede lé vo
smlouvě
támavsa
nověžádal,
vystavěné,
by
milosrdenství
duchovnihnýbrbž,1a to poejen
nizkých

zboořeny Po úpravě práva asylného patentem ze
dne 5. září l775 bylo ono trestním zákoníkem
z r. 1787 mlčkyzruruenšn.o
Vat
esly sociálním
nazývají sezřízení—
na políŠcharitativním
nov
věkém
av,y v nichž vosiřelé
dítky, spustlá mládež, služebně dívky hledající ve
velikých městech sluužby, nemocní všeho druhu
(slepí, epileptíkově, slabomyslní), učedníci í přice
stovali tovaryši, lidé bez přístřeší docháze'í rápří

střeši, útulku a zaopatořeníb djenom na
as neb i na de lší
\'izme dějínn vývoj

těchto asylů. Řekové:1oí ímaněk velebíli ásku —
ale jen smyslonou, čisté lásky kbližnímu, mílo
srde
enssatví
'tu s Chudý?
neznalí.
K odstranění5a
k zabránění
ladu i rpícím
nedostatku
bylí
síce ustanovení úředníci v ímě zvaní „praetectí
annonae“ ; od dob julia Caesara stanoven i počet
těch chudých, kterým zdarma obilí udělováno bylo;

darech a založení asylů pro s ustlou mládež v mě
va dějinách
římských
dočítáme arka
se o Cocacej
velíkomysligých
v provinciích
za císařů
(roku
Kr.) a Publia Aelia Hadriany (11
až 138
,jež sluly alímentatíones: než tyto
ústavy nevznikly z lásky
dítkám, ale
jen z politických důvodů (zabránění povstání římské

chátry,uuíržen se naíů nu), ježto i ti nejšlechet
nější a nejvzdělanější

Lílmanébyli toho názoru, že

chudých a nevzdělaných? ný 1ržtaké duší velík'ch
mužu vzdělaných a vznešených. Vdobách těžk ho
svého utrpení duševního našel klidu a pokoje
v klášteře korvejském básník Dante. Nikdo nemá
tou měrou potřebí nějakého útočiště, jako právě
duše velike. Duše nízké dovede uko'íti svět: hoj
nost jídla a nápoje, ukájetí smyslné ž dosti, zahra
batí se do zlat
ata—
jejich rájem, toť jím vším,
duše šlechetně hledajoívíce, něco vyššího. Za dob
starých zaklepali tací duchové na bránu některého
kláštera a nalezlí tam duševní pokííd a vraceli se
p_íni
k činům
větším.
ak útěchy
Petrarka,a povzbuzeni
Michelangelo,
Tasso,ještě
Kolumbus,
Cam
moens, Vittoria Colona. V klášteře hledali a
'našlí Alf-red a Karel Veliký sílu, jíndřlch a ludvík
Viz:
Křesťanská
sv. zmužilost, Karel V. zotavení.
sociolo ie od Roberta Neuschla,
no ] 898.1 il,

st.r
51: jeho
„Veliký
církve
středověk-ua
sociální
vznynmajetek
am“
Za
dobyve stěhování
ná—
rodů skýtaly kláštery as I všem nouzl trpícím
jako pomocnice a těšielka stoji tu sv. církev
u smrtelného lůžka antického světa a západ an
tické kultury ozařujeecírkev svatá láskyplným udí
lením nebeského chleba, těší str ádající a povznááší
umírající láskou, jaké pohanský svět nikdy ani ne
ozn
V Ale
eanx
andrii počítala matrika chudých za
sů jana Almužníka 7500 udých,
ímě ph1
h1iía

útrpnost s chudým jest ch bou charakteru animí jména chudých za časů ŘcehhořeVelíkého tlustý
vítium —tak eícro i Sene a). Zevně vysok kul svazek. K těmto v městě usedl' m chuďasůum dru
žííy se zástupy žebráků jsoucíc bez otěiny, kteří
taura, ímponující nádhera, ale uvnitř nekonečná bída z místa na místo táhli. jak nespravedlivá jest výtka,
žádnáíci.l,áska
která
ébybez
pomocí
a těšila že církev tu podporovala žebráky a je sama vlastně
stráda'
B 1 to
svět
lásky, skýtala
jak charakteri
suje predkřes anský svět Gerhard Uhíhorn ve svém
vy ěstíía, poznáme, uvážíme--li, že časy umírajícai
ku turyživil
jsousv.ty,Bernard
kde chudoby
ve svémvždy
c ugribýv.
ém klášteře
díle.1890,
„DíeStuttgart.)
christliche(\ lfziebežstátigkeit't
(3 des
BdeChri
1882 hladu
až
„Der Kam
mpf
dva tísíce hladových, ano některé dny stálo
stentums mit dem Heizdetntu
um“,Stuttgart 1874,
:denně
brnány
'rvaux 10.000 žebrbákůa1500u bránríy
Aufl. 1889.) Církev katolická jevila nejvrelejší účast
s údělem chudýcha bid
dných, a již uj eji kolébky kláštera heistcrbašského. ínnoccnc llí. živil za hladu
zříme křesťanskou péčí o chudé; vždyť v každém mimo své domácí chudě denné 8000 chudých.
chudém vidí že
samého
hlásá nutnost
dobrýaclh
_skutků,uči,
člověkKrista,
není absolutním
pánem,a
jen
správcem
od Boha
mu ských
ropůjčenych
již na
prahu církve
v apošto
dobách statků.
vypu
čel na stromě křesťanského milosrdenství nej

Hurler,
der
426, ||. vyzná
747)v—
ashley, „Innocenz
státní oekon
nomDritte“l.
a protes
estant,
že každý klášter míval i svůj asyl--chudobinec čilí
dům almužnyazvláštního almužníka. (Viz: Pa:/:ley,
Pauperism and poor laws.) Klášter cisterciácký—

vz cnější
nejlibeznější
květy bratrské láskey,aká
jeví
se v aprvní
křesťanskéobcívvjerusl

píše Weisz— Alt-Zelíe přígalpohostínu za 3 roky
14.000 těch,
pri li rytý
a jiných
20.000,církve
kteří
vozmo
příjekteříDpěšky
Reich
odpůrce

v pravdě ideálním kommunísmu, kde kresťanéejsouce
jedné myslí položílí dobrovolně k nohám apoštolů
svůj ma etek, aby žádn' mezi nimi netrpěl (Skutky
“45; F' a; v 'ž za nejprvně' ší periody
křesťanství byl k zdárnému rozvinutí křesťanského
chudínství zřízen díakonát jako zvláštní círk. úřad.
(Skutk. apošt. tí.) Biskup rídě se radou diakonú
cmhudým dary udílí, jež věřící při bohoslužbě
mu přinášejí; diakoniskypečují o nemocné, chudé
matky, a vychovávají osíyřeíés láskouuv pravdě ma
te řskou. A sotva že v dán edikt milánsky císařem
Konstantinem roku 31; ku stavbě chrámu křesťan
ských, již budovány také chrámy křesťanské cha
_.

rlty —- a.,

níchž nuzní všeho druhu, l amlo

katolické,

v „ArDbeít und Lzeabensnot“ udává mezi

ůřičihamíanynější
zrušování moral.
klášterů.
Dr.
rquhart anglikán, bídy
v „Reflections
religious
and political“ str. 313, praví, že koníiskokváním cír
kevních statků níkděy apnikde se nepomohlo, nýbrž
Ročet
ješt v tim
značně
rozzmnožíl.
torea chudiny
Christophe
knize
„Du se
problěme
de —
la
misere et de la solution des les peuples anciens
et modernes“, íl, str.
odává celou řadu dů
kazů, kterak kláštery působilpyo
pro duševní í hmotné
blaho s olečnosti, a kterak jich zrušováním rostla

bída

ucpétiaux, sociolo belgický, rojízzdů 

vodů národohospodálřlsk'c

proti rušení klášterů

mocní,
Tak sv. stavi
Basil první
Velíkýveliký
před („La questionBde lac arsé et des associations re
ranamidocházerjícútulku.
Caesa ev K'appadocii
nuvádí,
klášteryenlépe Igígče'
a u ínnějsí
řešily) ot žohn
zkuschudobín
špitál jehož orbsáhlé budovy městu se podobaly, Iígieuses
a jenž nazván „BasíIías“, kdež a-u docházejí ne skoou než naše moderní státy. („A genne,ral medical
mocní, chudí í nešťastni. Když církev svatá nejen
and
statistical
History
lof
the
present
conditio
on of
dary římských císařů, šlechticův a bohatých lidu public charity“
l. Benediktini, cisterciáci,
milův odkazy, ale i racionelní, vytrvalou prací píl praemonstrátí závodili "vespolekv' kresfanské do

.
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bročinnosti; u všech těchto řádů vidíme, jak za všeho druhu. A když duchem moderní filosofie
kláda'i četné hospice pro cizince a poutníky, asyiy otrávena společnost lidská & základ společností,
rodina zbavena svého kouzla a posvátnosti. jaké
pro c udé,
jsoucíIásubožáky,
nice.
no, bez
duc gHstřeší
křesťanské
to b a1, nemoc
že po nalézala ve svaté rodině nazaretské, pozbyla ducha
vstávaly nové řády, které
"hra ně v novaly se křesťanského a tak úplně zničena jsouc nemohla
éči o chudé. Ke konci iX. století jistý měšťan ze vychovati pevných charakterů, když ve velikém
ieny založil první bratrstvo věnující se výhradně počtu přicházr ožebračen' lid z venkova do p —
péči o přicestovaiě (bratrstvo špitálské). K této mysinych měst a marně ledá prácí, když rostou
korporací přidružil se řád bratři Ducha svatého; massy proletariátu a ulice hemží se spustiou,
zvrhlou mládeži, tu Bůh posílá nově heroy kře
jejich
péči svěřeny
přečetné'hospitálř.
tu
zařaditi
bratr sv.
Antonína, kteř v Dále
krátkédlužno
době sťanské lásky, kteří uprostřed této mravní zkázy
čítali na 400 klá terů, kteří službě nemocných se hledí řešiti spletité otázky sociální na základě ná
věnovali a četné asyly pro nemocné zřizovali. Nelze boženském — na základě nauky ásky Kristovy.
zajisté se díviti, že ani šlechta nechtěla v plnění A těmito muži jsou: Giov. Bosco apoštol opuštěně
skutků milosrdenství zí stati pozadu, a tak povstá a zanedbané mládeže; Adolf i(oiping, zakladatel
vají řády johanitů a německych rytířů. Lazarísté spolků a a—ůkatol. tovaryšů; angiikán Barnardo,
u'unají se malomocnýcn a zrizují pro ně a.; triní zakladatel a-ů a vychovatelen v Anglii; v šiepějích
táři a noiaskově osvooozují z otroctví mohame Boscových kráčí dále Polák P. Bronislav Markie
dánského křesťanské o rok , íratres pontifices ují wicz; ve Francii je to P. Ant. ChevrierI ve Virtem
mají se pocestných a stav nejen řádné silnice a bersku P. David Fuchs a mnoho jiných: ve Francii
zakladatelka kongregace malých sester chudých
mosty, ale
i ochranné
domy-asyiy
pročetná
poutníky.
A johanna ugonová a mn. j. Bosco Giovanni naro
jakmile
vzkvétaia
řemesla
a vznikala
m sta,
jakmile nastal cechy různých řemesel, již duch zený v uriaido blíže (,asteinuovo v Turíně byl
milosrdné lás
buduje četné útulky (herberky) r. 1841 vysvěcen na kněžství a přidělen ku chrámu
sv. Františka v Turíně. oznav mravní bídu uvěz
pro Fřicestovalé
tovaryše
poskytujei potřebných
jim nejen něné mládeže : trestníce, kam jej přítel jeho uvedl,
přist
eší, ale ipotravy
a dlea možnosti
peněz k dalšímu cestování (Zehrpťenníg). V itaiíi zaslíbil se Bohu, že pro opuštěnou mládež učiní,
zvláště osvědčil se sv. Antonín z Florence a sv. co mu bude možno. Brzy utvořil kroužek hochů,
Vavřincejustiuiani ve skutcích tělesného milosrden který počátkem r. 1842 dosáhl počtu 100. Bosco
ství. Francie může se vykázati králem Ludvíkem vyučoval je v náboženství a vodil k službám Božím
Svatým, který prvý zřizuje asyl pro slepé.
pa do kaple, kterou nazval oratoří. Najal si několik
néisko ve XIII. stol. mělo již výbomě spravované pokojů, z nichž musil se stěhovati, když dítky dě
své hospitály Anglie byla až do XV1.stoietí zemí, laly domácím veliký iomoz. Brzy po té najal si
kde v pravdě duchem křesťanským zřizovány a. dřevník, jejž proměnil v pracovnu, později na témž
pro nešťastné všeho druhu. Sněm tridentský ne místě vystavěl chrám Panny Marie, pomocnice kře
sťanů, a rozsáhlé díin s a. pro mládež. Také za
zanmněl
okiad
kato ložil katol. spolky d inícké, jimž dai zřízení po
" é — naovšem
chuďasna největší
a v sed ui
)( V.církve
c. ] obno
vuje starý zákaz, ie něhož biskupové a opati ne dobně životu řeholnímu pod n vem „Kongregace
jest on
oskytnoutl
pomoci
smějí
obohacovatialesvých
příbuzných
útulku opu jejíž
t né účelem
mládeži.
egace zakládá
“měnícírkevního,
především
pečovatiz 'lprí'mů
e ůlužnoa asalesiánské“,
lskupům o zřízení a spravování hos itáiů, a tak oratoře ro neděle a svátky, ve erní školy pro
mládež ospělejší, sirotčince, v nichž se chovanci
sněm
nařízení
synoByorromejský
viennské vzdělávají na řemeslníky neb umělce, nebo věnují
(Sess. tento
Vll. deobnovuje
refor. c. 15).
Sv. Karel
se klassíckým studiím ; jiní stávají se učiteli a kně
provedl
se vší sobě die
vlastní
energií
ustano žími; také hospodářské kolonie se zřizují, aby se
veni
a organisoval
starého
ádutato
církevního
církevní chudinství. Reformaci zabrány statky cír odpomohlo nedostatku rolnických pracovních sil.
kevní a zrušeny a. lidí nešťastných & lid ože Dívky svěřují se péčí sester, jež pro sebe zvláštní
bračen, — reformaci vymizel duch křesťanské lásky, řád tvoří. V ústavech Boscovych nalézá se ' .
vždyť 'í hlásáno milosrdenství a dobré skutky za chovanců, z nichž ročně 40.000 se pro ouští v lůno
zbyte ny, ano i škodiivy. jak smutně byla na tom společnosti lidské jako dobří křesťan . Mateřský
Francie po pádu křesťanského chudinstvíl Ani na dům v Turíně má 1400 chovanců, z nichž
za
řizení Františka !. z roku
, kde zavedeno pro bývá se praci řemeslnou, 500 studuje. Počet sa
Paříž státní chudinství, ani předpisy Františka ll., lesiánských ústavů a nedělních oratorií dostoupíi
které obcím ukládaly pod přísnými tresty péči 500. Usazeny jsou v Italii, v Rakousk -Uhersku,
ve Švýcarsku, ve Francii, v Belgii, paněitch,
oobchudé,
nemohly
zastaviti
stále vzrůstající
atelstva;
ma ým
jen výsledkem
korunovánbídu
byl Anglii. v Turecku, v Asii a Severní i jižní Ame
po us s nod narbonnské (1609) a synody v Bor rice. V Rakousku, a to v Haliči, jsou tři ústavy:
deauxu 1624 , zorganisovati chudinství dle starého 1. V Oswieczími v ústavě bylo r. 1908 156 studu
řádu křesťanského. Tu prozřetelnost Boží v těchto jících a 89 učňů; 2. druhý ústav salesiánů nalézá
smutných dobách vzbudila muže, který k zmírnění se v Dašově pro mariánské s n či pro pozdě po
lidské bídy v ipravdě veiíkoiepé číny milosrdné volané. e tam 40 chovanců. ;. %"řetikrásný ústav
lásky vykonai' on volá milosrdné sestr k službě est v řemyšiu. V šiepějích Boscových kráčí
. Bronislav Markíewlcz 71.r. 1 2 v ruchnichu,
nemocných. ím počíná nová epocha ú inné lásk
křesťanské. Sv. Vincenc vykázal ženě v asylec
diecesí přemyšlské, vysvěcený r. 1867 na kněze —
pravé místo ve službách lásky ; něžnost žen jí
byl gozdě'i
professorem
v Přemyšiu
ně v talii
do kongregace
salesiánů aa vstoupil
po šesti
vrozená, ve škole lásky Kristovy vypéstěuá saví kone
letech vrací se zpět do Haliče, aby ústav podobný
tu
milosrdných
bratrí, založený
r. 1534 zřídil ve své vlasti. Na prosbu vysokých řátei
sv.tríumfy!
lanem zŘád
Boha,
zaklá á nemocníce
pro nemocné
bez rozdílu vyznání, ve Španělsku vyniká řád Ber propůjčuje mu bisku faru v Miejsce Piastov , kde
zřizuje útulky pro ch apce i dívky, v nichž zásad
nardina
z Obregonu
prosv.
zřizování
hospitálů,
v Ame
ríce
vzniká
řá bratři
Hippolyta
v Mexiku,
řád
_ c a zdrželivosti
chce pin
betlehemitů v Guatemale, v Cařihradě armen uskutečniti.
éti, které v cházejí z ústavu do ži
ských kněží-lékařů, t. zvanýchAbbés de vota, musí se naučiti čelití bídě a chudobě. Proto
Pest. Marií Wardovou založen byl řád anglických
Markíewicz
chce
je
chovatí
v
chudobě,
panen, které zřizují nemocnice a a. pro ubožáky votě nepohřešova y, emu nezvykiy. Sámaby
sdílív ži
se

asyly
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o tento chudý život se svými dětmi, aby příklad
vspadajícími.
Podáváme
tu milostné/ta
přehledně
jeho utěšoval a sílil zástupy chudých. Lušti tedv oboru
asyi, toho
j
Prazze e Stují
: l. Aryl
Pražíkz/w _Tezulu'lkav Brné ulici V Praze-ll. jest
otázkusociálnízdrželívostí
. byl katolický sirotčinec pod protektorátem jeho Fmi
Chevrier
narodil se v Lyonu r. agrac
1 26, r. 1850
vysvěcen na kněze a jmenován ka lanem na taar nence nejdůst ana kardinála ze Skrbenských. Na
nosti sv. Ondřeje v Lyoně, roku 13357opustil tuto památku jubilea pontilikátu Lva Xlii. pražská indu
oru naieznuvši
a usazu'e se ve čtvrti dělnické, aby ujal se striální učitelka si. Anna Tichá,
zanedbaných dětí dělnických, v předměstí Guilio ve ste ně obětavé paní Marii Barvitiusově i jejím
tiěre najímá
si velikou Prada“,
budovu kde
— asyl
ado, otevá
řriš
nazval
„Prozřetelností
nejprve 30 dětem
m, později počet jejich stoupá do
několika set. Tázal-lí e kdo n podmínky do
ústavu, tu dobrý abbé odpovídal: „jsou tři — aby
žadatel nic neměl — nlc nevědě — a za nic ne
stál.“ Laskavostí a dobrotou dovedl získati duše
ditek a je zušlechťovati, v -chudobě svě nalézal
sílu, moc a svobod — P. David Fuchs u. ve Vír

manžel Karlu B, začátkem lírstopadur. 1902 zl-o
žila jmenovaný
asyl, a toO vp
rvni řadě
původu
nemanželského.
chráněnce
ne pro
yla sirotky
nouze,
ale o prostředky. Utvořena tedy„ Družina katoli
ckýcch dam“, jež s neúnavnou obětivostí sbíraly
almužnu o domech i v kostelích a pořádaly zá
bavy i prednnášky ve porspěc ne oýcch dítek,

Lichž
vedlasouc
slečna
zakladatelka--předsed
yně, výchovu
podporována
mravně
ě otcem
s_vym. Členo vě spol u i dobrodinci patřili k chud
tembersku,
byl r. 1851na
kněze1856
vysvěcen
do Heiligenbrunnu,
kdež roku
zřizujea poslán.
lášter Šk
mtřídám střc ního staauv . ím více rbosttl očet
frantíškánek, v němž zřizuje útulek pro zanedbané dlětmí,
prvu
aopuštěné děti, pro hluchoněmé a slepě a konečně bylastíymvobtížněj'šlíicbylo naléztiakvhodgýb
vn_|ečnué lvcč. 43, dív lpak
nské ul.
zřizuje asyis s.v Antonína pro malé děti. Všech č. 49, y_laktamtéžu
y a hoši těp
v Karmelit
dítek v ústavě příjímá se kolem 600. — jako opu ské ui ci čís. 15, konečně opět vše pohromadě
v ječne ul. č. 17, až přispěním ta něho dobrodince
štěně
mládeži
vzbudila
tprozřetelnost
Bosca,
ta
vzbudila zananedb
varyšům Prozřeteinost se podařilo koupili dům vlastn v Černé ulici.
F.“

.
enž u. r. 1813 v Kerpenu, vyučil se
obuvnictví, stt dovai na to v Kolíně a Bonnu boho
sloví, byl r. 11145vysvěcen

na kněze —- rozvinuje

znamenitou č nnos. prakticky--sociální, zakládá
množství
to_varyšských,
v nichž
docházejí katolických'eednot
asylu tovary iapra ktíckymi
přednáškami,
vyučováním náboženským i ušlechtilými zábavami
se vzdělávajímec
Katolických
h_ospicí
jest 3780
nyní tova
v Ra
kousku
a N
u331, v nichž
bydlí
ryšů, a počet přicestpvalých obnáší ročně 112137.
—je třeba tu zmíniti se též o blahodárně činnosti
P. Rínga, ktereho před 25 roky oslal kardinál
Manning do Sílvertownu na výccho ní straně Lon
dýna, aby tam v této nejchudší a nejhustěji oby
dlene' části moderního Babelu založil stanici mis
sionářskou. V těchto nejnižších vrstvách a v tomto
ovzduší počal zbožný kněz pracovatí, jsa s počátku

terčem
, jeho
nezdolná
vlídnost
ochota aposměcu-h
přívětivost
neminuly
se účinku.
Zah yjeho
na
zývalo ho obyvatelstvo otcem. P. Rin zřídil
nejen školu, ale i asyl pro sirotky, spolkový dům
s kníhov nou pro dospělé dělníky, pokladnu nemo
censkou a pohřební a jesiep
—-jedním

V únoru r. 1905 výhodně, ač na dluh, koupena villa
„Maria“ v Horní Krčir č. 11 a ubytovány tam dítky

školou
ne ování
ovinnéa
tamsitryprvní
třída. Vyc
dítek vedou povolena
od r. 19065
do
mínikánky ze Řepčína, a to s nevšední obětivostí
„Družina“ shání síce příspěvky všemožně, také zem
ský fond sirotčí slušným obnosem přispívá, přijato
sice už n
dílek nebohých, ale přece pro ne
dostatek prostředků jest nutno mnoho žádosti od
mítnouti. Duchovním
„Družinsy“, od
Eminencí
jmenovaným,rádcem
jes vsdp.
Fr. Jeho
Va
něček, sídelní kanovník vyšehradský, asporučníkem
sirotků jest_ známý katolický pracovník pan Václ.
Dvorský [Ř] z./— 2. U/ulek .W 701? a rorpurlle' (:

gumě/ldové,
dítky
na Král. Vinohradec,
tř.
založeny
1899 Antonínemalackého
Hoffman
nem, kaplanem na Kyrál.Vinohradech, má 105 cho
vanců, z nichž v ústavě na Král. Vinohradech est
69 chovanců a ve filiálce v Červ. Kostelci n á
choda 36 chovanců. S asylem spo"ena i besídku

učed nická, ve ,které učňůmkon ny přednášky

Řoučn
Úlulna rlepjc/t
dwek v Praze111.na
ampěné.č. — 3.
založena
dp. Ludvíkem
Seyvaltrem,
z největších lidumilů anglickýclq jest anygiikánTom. farářem v ečelicích u Mělníka, pro chudě slepě
Jan Bamardo, který počíná svou iidnmilnou čin dívk, jež opustivše po 6 letech vychovávací ústav

nost v Londýněr roku 1866 zřízením asylu prro
radčanech, nemají často místa,kam by se uchý
chlapce v Commerciai-Road (ve čtvrti Stepney),
kpra zmrzačele'
Spolku
pro
Výrobny“divovkyPraze
čp.296
jenž brzy byl zvětšen; roku 1873 zřiz
zuje asyi prro ýydržováníc„Rúžencově
dívky v llíordu u Londýna. Veliký počet podob— sfíliálkou v "Mukařově — založený baronkou Mal
chovanek,
ných ústavů následuje: Palác pro kojence (the vínou z Helversenů roku 888
Babies“ Castle), pro malé dítky až do pátého roku
domov, _je 5.
vychovává
apří
vHawkhurstu, asyi pro malé ditk odd.5 roku na jím_žposkytuje
měřeno
ou praci stálý
zaměstná\á.
Utulna Hra:/ta

ostrově jersey,odokud desítileti do sirotčince Leo 11!nt_ýe/t,apuštčn_ýc/Ldívek v Horní Krči č. 5, založ ená
poldova ve v chodním Londýně přicházejí, aby
1893 vldp Msgr. Karleem M. Kmochem za po
moci pražškeho advokáta dr. Karla Hauschílda. —
později čas sv ho učení v hlavním asylu v Steppey 6. Sú'atčinec pro dkyív „ .rzv.Natb ref-g) v Praze- 111.
ukončili. eChlapcí bývají dávání na řemeso
čp.
321, založený r. 1821, jest vydržován družinou
stěhujís veodtud
Ka
anady, jsouce s centrálním
ústavem
stálémdospojení.—
tek bylo
šlechtíck
a občanských,
čele jest
kněžna
Annaky'ch
obkoviczová.
Ústavvjichž
řdí kongre
ace
vychována v těchto ústavech —lu ás v králov paní
ství českém a hlavně v Praze za poslední doby „Milosrdnýchsester svatého Karla Borromejskěo

vzniklo mnoho asylů pro ubožáky a nešťastné;
vystupují
z ústavu
v 18. roce—
má88.řlwlou
cho
nové a nově spolky vyrůstají a k životu se hlásí, Daívky_
7. Url/Ina
: průmyslovou
pokračovací
jež obraly si za úkol v to m neb onom měru pra
>'ja/mrmeumcága
katal.
učedníky
v-Taroucou.
Praze-ii. č. 1538,
založená
r. 1
rnooštem
SyivaKdo
povatí
konsta
vati, na
že poli
všemhumanity,
spolkum aspotěšením
těm dobře selzedaří
a že do útulny chce býti přijat, musí přinésti 1. domov.
ušlechtile jejich snahy setkávají se ve veřejnosti list, 2. poplatek na posteel jeendou pro vždy 14 K,
s porozuměním a že činnost 'ejich rok od roku se šat a prádlo. Poplatek za byt a stravu obnáší
20
korun
měsíčně.
8.1Jatrona't
mládeže
v
Praze-ili.
vzmáhá. Literatura lídumilng národu našeho jest
však dosud ve stavvu ubohěma bědněm že až čp.464,založen hr. Z. Ledochowským. Účelem spolku
boino nám musí býti, jak chudai jsme spisy do a útulku jest: 1. Mírnití hmotnou a tím 1 mravní
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Asyncrítus — Aš

a sociální bídu chudé, ohrožené, mužské mládeže.
?. Poskytovatí mužské mládeži chudých pracují
cích tříd, národní škole a
eclbéžnému vzdělání
odrostlé, hlavně korporativníln přís íváním mládeže
šších kruhů, požehnání ídeáln jšího společen
ého bytí :: tak povznnášetí mládež racujícich

ložennmalý, rat/nm)“myl 71Ííoražďathd:

„Matkou

jest
jedna Rodinný
ctlhodnátuúlekssleduje
sestra školskýchssester
ražďovíc.
trojí cil: 7. Ho
ty
prozíravou,
vytrvalou
éčí sílliti,otu
iti a s pomocí
Boží aindividuální
uzdravíti. 2. mys
pro ro

dinu péstovati. 3. Dítkky úplně chudé v iptejvétší
stavů k bývalé ideálně- křesťanské výši. lR-ostředky, jednoduchosti, v čistotné, spokojené, veselé chu
době vychovati na lidi pracovité. Motto rodinného
jimiž iiotulekžďonvá
snaží seíchudémuž
dosíci cílů svých,
jslou tyto: asylu dá se shrnouti v pět slov: rodina, chudoba,
ské mla,deže
22_|ubilejní spolek
aby chrráněna byla nábožensko- mravních nebezpečí, práce, zdraví, veseelost.
a) mládeže školou povinné (hoši z asylu) v nedělí „Praha* vMyslíkově ulici, založený dr. Herm nem

a veesvátek, jako íve dny, kdy není vyučování,
b) mládeže, která jest v učení, v neděli a ve svá
tek jakož i ve dny, kdy se nepracuje, ve svat
vereč
er,cy mládeže vystouplvši již z učení. 2 Při
jímám potřebnějších neb osiřelých chráněnců do
as u — 9 jubilejní ženatý a.\_ylťú.akfál.lš1lčf)'
výraze, založený na radu škol. rady jos auera
z Augcnburku družinou bl. Anežky Čes ké r. 1
v
č. 1460-11
eVladislavovč
mravn
ch, nezáemožnc'h
bytostíuližcí,
žens 'cst
ých,útulkem
: ven
kova eského do rahy zavítavších, aby se tu

a vldp. _lemelkou, má a_i—y!
pro .rtare' e'lmde' ženy a

přijímá do svého asylu na byt dívk jež„ nádražní
missíe“ sein uvádéjí.
Minar ský údav
v Praze-ll., Ječná ulice, poskytuje asylu„dívkám do
Prahy přišedším nebo ocitnuvším se bez zaměst
nání a prostředkuje jim m'sta.
. poolek
Odlnma dívek v Praze pod protektorátem Její cí
sařské Výsosti paní arciknéžny Marie Annunziaty
apod předsednictvímJejíjasností paní Anny Berty
kněžny zLobkowícz,
ůsobi
mu, ab dívky

do
lákalaádvás
um lidí
morálně skles
lsýcPrahyZanebylyuvydány
tím elrem ozap
omě lze přicestovzaié
přijmouthOchovanck. —1. Valentimem,útulek pro činnost jeho ve dva odborry, ato v činnost ná
dražní & činnost záchrannou. Na nádražích působí
nádražní missie, které poskytují služebným přice
stovalým ochra
rany, rady a pomoci. Doprovázejí je
do asylu spolku ,P,r“,ahy kde sejim poskytne noc
šedé sestry a duchovní správce.— LS albempro lchu, stravy í služb bezplatné. Co se týče oboru
záchranného, iest„ áchrana dívek" asylem, který
vede paní baronka Kopalová s paní prolessorovou
ochranu
opil./Em!
(: zanrdbanšo
fitr/ky1|v araze
jsou Maixnerovou. — 25. jha/nota katal. tovaryhž v Praze
zřízenyoasyly
v Lobčl,
kdež
tcho(ochranovny)
vanck
byváv elmovicích
12.
Sau
glosky
ve svém a domě
útulek
v Prazeč.,466pro
založe
adob Křtitele
Marie tovaryu
énmzý
nfo/činu
[mcr/lgruolw. _7ana
m ytuje
přícestovalým
trvalý bezplatný
pobyt tovaryšům
v Praze usazeným. Pocet míst kolem 50; dále
Tereziel
—l'ne'bbohaKtší
to ústavdo
pražský,
obnáší l,.440
příjímá
svého jehož
asylu jmění
cho
Šach“ místnostech
skýtá útulek „Učednícke
cí-álněhumanitní
komisí král. be
vance
nebKzzůstanou
potcovskétu strany
od města Prahy zřízena byla 'le'helnap'rorhez'eónev Praze
7.
rooku zcela
a chovanci
až do osiřelé
ro.—ku
1390.
túulny prijímaií se dívky, které přc
13.
lDej/om
ajd/mm Ilejšýf/l,
zřízená professorem
De
eylcm
v Praze—lil.č.
476 na Maltézském'
náměstí, kročlly 14. rok věku svého bez ohledu na přísluš
skýtá útulek slepým dítkám; r. 1910 otevřena tu nost, jsou--li mravně zachovalé. Pob t obmezen
ro
ohvni spr vce dlužno
prvá třída pro dítky nevidomé. Na rozsáhlém po jest na 4í.dn
zemku v Bohnicích bude vystavěna rózsáhlá vy“ jest též,l 4aby dívky jdoucí do služby do Vídně
k budoucímu povolání připravovaly. - V

zileeptiky v Praze- Vlll., založený r. 1897 — v celém
ředlitavsku ústav jediný — má 9 chovanců muž
ských a 27 ženských nemocných. Přijati mohou _býti
epilepb'kové po dokonane'm 14. roce .-V ústavě jsou

upozornili

na a_i-vl„rv. Alžběty pro .rhez'elme'dívky ve

chovatelna pro slepé. — ml.
710
ora ro bla/lo
pmrafušle'lgýe/z
ka'ram'ů,
novi školu
v Puch
Vídni
(IX.okreš,
Loblichgasse3,
přízemí),
yl
učně
zřízený Jednotou
sv. Methodě
e(lll. naas
okres,
majerové ulici,
skýtá Prahaehovanlcum.36asyl
ve pro
Ratzinger,
řejnou s právem veřejností.
ovance. — Sclííltzengasse30— Li teratura:
15. Uttar) pro v_ydmva'rn'a svařování (lilek kon re

„Die d.|894),
GeschichteRudolf
der Szeký,
christlichen
Armenpfleše“
gací milosrdných sester sv. Karla Borromeisk ho, A:
„bDobročínné
spo ky

založený r. 1855v Karlíně ve Vitkověu ,vycho

vává dítky oběho vpohlaví do 14.roku. Počet dítek,

které byl

v asylu ošetřován,

obnáší úhrnem

a2ús
111 _avysoukromé v král. hl. městě Praze“ (1905)
a

i\syncrítus v. Asynkrí tu

asg'ndeton,
bezes terá
oječnost,
jest řeč
níck
figura | vbezvaznost,
kázání užívaná,
se prírozeně
naskytá, když člověk důraz ně a živé z jasného
oznnání svého a s citem
'm mluvIO věci, na
eré mu záleží, kterou za důležitou považuje. Asyn—
(lí-cl: děr/eček řešíte [Crirla v raze-lí.
dcton záleží v tom, že seppojmy jednoho a téhož
ložený r 1885 Kristinou Schůnbornovou. Dívkyse druhu, jako: odméty, výroky, předměty beze
Ščp!e.
přijímají mezi 4. a 11. rookem a bývají v péči do spojky vedle sebe nahmunjí.
16. event. 17. roku.
18. Zašli/a 47)ale!: pro mravní
Asynkrítus sv ('Aoóyxgno). v listě .k Řím. 16"
15.030 —6.ř' L:!av pro vychován a ošetřovvám'.rlabo
my.rluých sv.
v Anny
Pra z-e(v.
lV._str.470.)_K
(Ernestinum),
ovaný
spolkem
príjetívdo ústavu

jsou schopny dítky, které 6. rok dokonaly a 13.roku
nepřekročily _ 17.Dívčí sirotčince kongregace elm

: luna/mm rzi/tram; dwek grame'ljtlz vpPr-aze V1 č. 952,

založeny r. 1893Marií Cervinkovou-R-iegrovou, po sv. Pavel pozdravuje A--a, byl to nepochybné vy
níkající křesťan
římský.
podándiubya
později
v Hyrkanii.
Mart.Dle
Roni.
B.d
om
tuje asylu dívkám Služebným a za mírn
ný pří biskupem
memoratío sanctorum Herodionis, Asyncrnitai
et Phle
gontis, de quibus scríbít beatus Paulus apostolus
ll'l epistola ad Romanos" Srvn Acta S:. Aprilis
založená sle nou Terezií Halssín ovou, má dva I', 74 2.

jsípín
vek dává levný a bezpečny b t_dívkám studu
are:)
rešt vPrazene' dívkyll.družin
bývalých 19.
žákOdraarma/nzplic
11vyšší dívčí školy
&.41,

asyl & sice: mateřský ústav v. raze-ll. ond

Aszentíní Francesco,

řezáčdrahokamůa kle

notník z Benátek, přišel 1601 do Moskvy, kde tři
léta se zdržoval a pro- cara Borise Godunova zho
tovil relief „Ukřižováni“ v achátu
.
bral se doK yieva a vrátil se Tureckem do vlasti.
Aš(_As—eh)
—lelas_berg, fara "v dlecesl pražské,
přivened — _21. e schválením a za ochrany če
ského „_erafínske'ho díla lásky“ byl dobrodincí za ve vlk. chebském. již r. 1270 byla tu fara, která

skal: a ve Staré Boleslavi.— 20.Raddir/ný a: ! ori
.Marie Brtnické v Praze-lí.
431,
vpravdě opuštěné, na
ulici nalezené dívk k nov mu řádnému životu byly

Aš'arí — Athabaska-Mackenzie
dána
křižovníků
německých,
pře
ed r.byla
1319řádu
zřídili
kommendu.
R.1naby_ikteří tu
tu
převahy lutheranísmus. Katolická f54arazanikla;
te rve r. 1709 byla ve vsi Niklasbergu, s městem
A em souvisící, zřízena administratora, 1781 fara,
která 1904 povýšena na děkanství. Patronem jest
Matice náboženská. Na osadě žije 8063 katolíků,
20.225 akatoiíkú, 43 židé a 12 bez vyzn. Duchovní
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Atera, ltbr.Atá1'áll,LXX 'Atága,druhá manželka
jcrameeiova,
prvorozencc Hcsronova, matka Ona
mova(lP r220

Atargateion
Atar
Atar
rga tis n. v.Derkeřofís
bohyně Filištínských,

Foeničanů &Syrských. jméno bohyně samé v ismě
sv. se nevyskytuje, ale v řeckém textu 2 Mach. 12“
jest zmínka o chrámu jí zasvěceeném (Aragyazeíoy)

správu vykonává děkan se dvěma kooperátory , na v zajordánskěm městě Karnlonu;paralie1ni místo
1 Ma
“ “ mluví o ohanskěm chrámu v Kar
školách působí dva katecheté.

'

Ha
asan Aií,.878,1.,940

naim, aniž by řečeno

yio, komu b [ zasvěcen.

Strabo podává různé názvy boh nět

yrladea,

vyníkající
dogmatík;
lpřívrženci jeho na Atargatts, Athara, Derketo. Dle íodora Sícíi. byla
zývalí se ísiamsky'
šarov cí(v.
či. is aim).
Ašenia, 5\. církve armenské, manželka krále zobrazována jako žena končící se v tělo bi. A.
jest nepochybně totožná s Astartou, což vysvítá
také ' oho, že zmíněne' město Karnaím je to
Ašdoth Srvn.
v. Ase
Tíridaía.
.\'illzx, hKai.2 11,586.

Ašer v. Aser

Ašera NDW—& množ č. 'Ašerím a 'Ašeróth.

Bežné
st s Astarothkarnaím, a bylo tudiž zasvěceno
Ataroth, Ióz. Ataróth, LA'X Aruowó, název ně
kolika měst palestinských: ]. město v zemi jázer

Aměnoáz
1.
bohyněplodltiosti,často
vhebr.jmena
textu 57.:
Par
misto
toho

aiaad ( nm. 323), dobyté na Sehonovi, králi
amorrhejském (3233), od synů Gád znovu zbudo
Vulg. má vane (32*“), později s Díbonem a Aroerem přidě
lené kmeni Rubenovu 105.13'5'
Král monbský
vřSOudc 37
(čes.
j", Astaroth,
na ř. 4 jinde
Král. překládá„„lgcgs“
213
'
333.
Méša chlubí se dobytím tohoto města (nápis Méšúv
.»r1
nbšltiaamu
nepochybnětotožnous
.t.)_ ř. 10.—l3.). N ni Chirbet Attárus u Džebel tlárús,
měla své doomybohy.-íÁstartou(v
Krái. 237), svůj

'Aazágm, jinde přeli-(ládáojc 2slovem čloog;

východněod lrtvéhom

— 2.'

roth

obraz (3uKrál. 15'3, 4 sKrái221,7) své lodí (4 Král. 234) ve Vulg. Ethroth (v. i.) 0aeŠofa
nv.( Att). —-3.m
a své proroky (3 Krá1.1.8'9) Různé výklady jména na pomezí kmenův Eiraím a Benjamin (losm 162),
A. jsou: IIn„gřoímo
stojici“ A
, „štastná“
„obštastňusoup,
ící“. snad nyn. ves Attára mezi el-Bire ael- Rám se
| bohyně
y, t.) ,posvátný

od jerusalema. —4. Ataroth Aaddar, město
o__jehožy poddobě není nic známo l(Deut. 21'“, Soudc. verně
na pomezí kmenů Eíraím a Benjamín (105.165),
65); Vulgata překládá i tu slovem „lucus“ (čes.
přek. „há
totožné kmene
s předcház
z.—(jos
5. měs)to
na
východním pomezí
Efraím
167); po
Aš- cahrhamadran, neděle zelená, v církvi nepochybně
armenské 2. neděle po velikonocí.
Iohaneznámá.—6.Ataróth
Vbětjoab
(] Par.
254),
XML" vagón? ofxov 'Iwáf), Vulg.
„Corona
domus
joah“
(čes.
překl.
„Koruna
domu
joabova“),
Simai,
č. Rabo Aši,
představený
školy nepochvbnč městol nebo krajina blíže neznámé.
v Aši
Snřeben
z. 427,
máob
z sluhu
uspořádání
tradičního
materiálu uložeůého v babylonském talmudu.
atavismus zákon dědičnosti, kterým Darwiniste

Aěk
kenasi (: z Německa)blíeser

ben Elia, dokkázatí chtějí vznik člověka z opice. \'iz „člo

rabbi v Cremoně, za Filipa ii. vypovězen zprvu

žil varchísynagogem
Cařihradě, potom
na ostrově
byl
v Poznani,
:. v Naxu;
Kra vpozději
oseí eqach“, kommentář ke knikzev
éEsther
((.remona 1576a j.) a „aMa
ase ha-šem“ , výklad hí
storícnkých částí lllPaentateuchu(Ben. 1583 a j.).
Aštišat, město8v Armeníi, zprvu sídlo pohan
ských kněží; sv. Řehoř Osvětitel zbořil tu chrámy
ohanské a zbudoval chrám zasvěcený Spasiteií,
v němž uložil ostatky sv. jana Křtitele a sv. Atho

nognena
a zvolils
oběarrnensk
A. zak siu,jež
to své,
stal
se
A. prvn
metropolí
v V.tak
stoleti
zatlačena byla metropoli vagaršapatskou (v. t.).
At, souč. franc. kněz kongregace Nejsv. Srdce
Páně, .v). „Histoire de saint Antoine de Padoue
d'aprés les sources hagiographlques“ (Paříž 1878),
„Les A ologistes íran ais au xm siecle" (t. 1898),

Akteneum kaplafiskie, polský hohovědnýčasopis,
založený 1909 z iniciativ biskupa kujavsko--ka1íš
ského dra. Stanislava dzítowieckého, vydávaný
proiessory semináře vlociavského. Vychází kuždý
měsíc vyjímajíc červenec a srpen (předplatné šest
rublů neboli 17 K.
Ater, Ather, 1m. Átér, LXX 'Aujo 1. potomek
Ezechiášův n. Hezekíášův. náčelník rodin, dz níž
98členu
vrátilo
se ze zajetí
hab)innského
r.,2'“
Neh. 721).
—2. náčelnik
rodiny,
jh žtpo t(omcírvrá
tivší se ze
byli vrátnýmí
chrá
movými
(Eszajetí
dr. bab
, ionského
“
'eden : před
ních lidu, kteří spolu s Nehemíášem smlouvu 5 Do
em obnovenou pečeti stvrdili (Neh.10'7), nepo
chybně totožný s A--em sub ]. uvened
& tergo, na rubu, jinak též in dorsom—
_ vzadu,
značí v kancelářské mluvě vyřízení nějakého aktu
na jeho poslední (zadní)s
0 in
11
volucri, na rubu obalu, značí podobně vyřízení,s tím

„Les leurs
S. Angéie
ermaínc“
(Toulouse 11896), však rozdílem, žes ek aktu přiloží obal. t. j.n
:Hísioire
de de
Sainte
Meríci"(Tuiit31886),
„Les principes générateurs du iiberalisme“ (Paříž arch neb jen 1 ulasrch, a na jeho zadni půlceo se
podání vyřídí. žpůs obu obého užívá se k ušetření
práce i papíru a k zjednodušení věci. Obbvykiým
rhamnus)
(jen.Vulg.
5010aL
„gorcnX.ha'átád“
: Atad
mlat (:trnítrni,
(area
rhaamni),
oklá jest v úřadování interním, dále při vyřizování spisů,

dají A. za jméno viastní(„ area Atad“, ňlmv 'Aráój; které se jiným úřadům postupují, nadřízeným úřa
bylo by to jméno vlastnika. Na mísstě tom synové
dům pouze
odavaíelům
k doplnění
jakoboví na cestě z Egypta, aby pochovali tělo vracejí
neb sepředkládají,cl
zamítaji;d le
když se sděluje
opis
otcovo u Hebronu, se zastavili a tu o sedm dní
vyřízení, které zaslátno jinam, a pod.
mBorovj,
konali slavnost smuteční s velikým kví ením. Místo Žlolhzk
.
sr.t.3. vyd.s r.35 Ord. lr':tpraž.zrš_1910
cir
to nazváno bylo tehd „'áběi Micraellm“
: pole
Athabaslka-Mackenzie, apošt. vikariát v severo
Egypťanův (Gen. 501')
ulgpř
„Pianctus západní Kanadě, v círk. provincnii Sv. onííáce,
Aegypti'ň Misto to byloc poábnlíž eth Hagia (v. t.)
mezi
úsiínliajordá
zřízený
papežem
Piem iX.; katolíků asi 5000,
A jeríchem
lass.v v. aAtt
lštací, 1862
23 kněží,
34 řeholnice
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athaeneum — athanaslánské vyznání víry

athaeneum
škola, hovzdělavací
ústav,
universita
(a.m toilik
us.)co
Názvut
užívá se zhusta
v dokumentech

|".d—ípoštolskěstolice,

jako na čpř.

zove náhodou' 1jistý lek, sloužící k dočasně pomoci
proti někltgellg'mvnitřním
chorobámm. (Srvn. Eucha
Hubu:
VKČ
271 nn.; Bilczckai-Tumpac/z,

rístie, 115,

.)

nenověji
v. konstít.
„Sapíentí
žconsílio“
athan asías porna (důavaaíag nóyu, nápT
1968,
ov listu
papeže
Pia X. zz 29.č
15. září
1910, jímž chválen _írýburský professor Kašp. De smrtelnosti) zove Klement Alexandrijský eucharistii
(krev Páně) ve svém s íse „Kter ' bohatec bude
1811'075vůspis „O literárním modernismu“ spasen“ (ll/ignc. P. Gr X.628), maje zření k účin
"mm 1.7hbr. Hathákl LXX Ayoaůaroc,eunucch kům této svátosti, dle slov Kristových, že kdo jí
tělo jeho a pije krév jeho, má život věčný. l'pt/t.
při dvoře krále aAsvléra,přídělehný ke službě Esthe
hanasle sv. 1. 71.kol. 810 na Aegině: byla
ríně
(F.s
s.thA4; ,je edno
10).
2. hbjímžDav
Ž'lhAtláklpLXX
AFO/453311
OZ_,měst
Vid
1 z vůle rodičů dvakrát vdána; když druhý její
tězstvi nadAAmalekíty poslal dary z kořisti (1 Králi. manžel s jejím svolením stal se mnlchem, založ lla
3030),jinak zcela neznámé; sna jest jmeno to po
klášter nazvan'„T1mia“
na Aegině,
abatyší
sess;tala
z.
;Mart. Rom.
4.srpjehož
„ln
nnAegia
rušeno,
tpravděpodobně Ether insula snnctac Athanasíae viduale moípiasticaobser
(hbr.
Éterdle]os.Í/ummrllauaa
15'1, ',
Atthajáš, Athaías,1/tbr. Athájáh, LXX 'Aůufa, vantía et gratia miíaculorum íllustrís“. V církví
vých 14. dubna. Srvn
an. Augustus 111,168
syn Azíamův z kmen juda, jeden z obyvatelů je ásl.— 2. manželka sv 1Andronika. Mart. Rom.
rusaíemských
po ohnsoveni města (Neh. ll ).
ha
9. října, srvn. čl. Andronik 5, str.
athanasíánské vyznání víry, „Qulcumque vult
Athalaí, l/br. Atlaaj, LXX Galil, jeden ze s nů
Bebajových a jeden z těch, kteří k rozkazu Es rá

salvus esse“, „Fidess .Athanasií' , „Psalmus
sAtha

naslanus“ , „Symbolum Quicumquuc“ obsahuje ve

Athalí
š Athaíía,lrbr.'Atha1jáh,LXXeAůs/Zía,
šovu
pro;)ustílí1
ženy cizozemky (Fsdr.
40 krátkých, určitých větách a protikladech uč'ení
katolické. zvláště o nejsv. Trojici, o Kristově osobě
otomkú Alamov'ch n. Elamových;1saiáš,sňn ajeho díle. Toto vyznání nepochází od sv. Atha
Ěův,
s vrátil se pod sdrášem ze zajetí babylonské o nasia, jméno symbola a--ého obdrželo proto, že

Athalíe,HÉDQ:

1111332 LXX roůoit'a,dcera přesně a asné podává nauku sv Athanasia o nejsv.

ísraelského
králejorama
Achaba
la jezabely,,kterýmžto
manželka
krále judského
(ko1849—84

sňatkem upevněno přátelsotví mezí ří í lsraelskou

rajíci
yloasisloženo
po4 bojích
nofysitských
v letech
500 nesíoríánsko—mo—
od nějakého la
tinského
autora
západního,30
to nepochybně
v jižní
Gallií (dle
K. Kiinstle
jest apůvodu
antipríscilian

a jud.skou A. nazývás v4
824 a 2 Par. 22
vzrgklo
na konciPůvodce
stol.1V. však
neb na
počátku
dcerou (: vnučkou) krále ísraelského Amriho. Po skéhoa
stol. V. ve
panelsku).
určitě
sta
smrti joramově nastoupil vládu syn její Ochozíáš; novíti nelze. Různí učenci příčítali a. symbolum
b 1 však za ned ouho od ísraelskěho kraleejehu různým osobám: Honoratovi z Arlesu (Burn, „The
zabít. Tehdáž A. zmocnila se vlády a dala vyhladítí
athanasían.
crccd", Cambridge
Le
rínskému (Alllemrm,
„Nova de1896)m,Vincenci
010 athana
královskýrod
ejdnolcíýjoasodjo
(josabet oramův;pouze
), dcer krále jorama
a sestry Ocho siano dísquísitio", 1693), Caesarsiovi Arlesskěmu

ovy, byl zachrán n a ve chrámě skrývván. A. (Mom/, Revue Ben. 1901, 347), Hilarioví z Arlesu
vládla 6 let (cca84 —836; sedmého roku velekněz
(Wallet/and,
„Creítical histo
of the
athanasian
creed .Cambrídge1724),
Vigrlxoviz
Tapsu,
Venan
moci t (Bom
lesně
stráže
a zanasouhlasu
jojada
mazal
joazsakrálovské
sedmiletého
krále zalidu.
po tíovl Forlunatovi, lsldorovl Sevillskému, papežům
A. říchvátavší do chrámu b la vyvedena a vně Anastasiovi 1.a 11..Paulinovi Asquílcjskému. .v/l.
.Augustinoví pří
chr mu zabita (4K r1.á ll'l; žPar.23
.A. byla nalézáme v řeči 244 myln
žena vášnivě ctižádostivá a bezohlzsedn ; jediný čítaně. která pochází pravděpodobně od Caesaria
případ vládnoucí královnny v území ísraelsko-jud Arlesske'ho (1-542). Kánon sněmu autunského (kol.
. jakommatka její Jezabel, byla nepoch bně 670) ukládá duchovním pod trest em, aby symbo
i ona ctítelkou tyrského Bála, jemuž dala
eru lum a. (, tidem sancti Athanasíí“) znalí z paměti.
Synoda remešská 852 vyžadovala na klerících, aby
salemě (4Král).
zdbu olvatll chrám
m, který po zabití A. byl symbolum a.doved1ívykládati ,verbís communi
zbořen
ha,!taj Itálr.1'Etní, LXX 'Aůayl, levita ?. rodu bus“. V některých díecesích německých ve stol. 1X.
Gersonova, o němž zmínka se děje mezí předky až X1. ukládána byla recitace symbola cz.-ducho
venstvu pří primě, a to i ve dn všednía V ltalíí
zpěváka Asafa (1 Far. 6“

athanasí
as farmakonv
kem
nesmrt
rtsticlno
zo (áůavaofw
glnácqrágpaxm).„lé
Antiochijský Dělo symb. a. známo od IX. sto.; do otiícía řím
teprvea svátku
ozději.
Dosud
jest
prlmépojato
otíicia bylo
nedělního
Nejsv.
Tro"íce.
ve svém listě k Eíesským (hl. 20, 2.)n esjv.bSvá v ého
tosttoltářní se zřením k jejím účinkům, jelikož Mylná jest domněnkao vznku .r. a-éh0 ze vou
Lst nám hodne její přiřetízárukou dosažení věčné
laženosti,
téhož světce
(1. c.)
jeden
chlébabychojmcd
lám
.c . slov
. neumřeli,
nýbrž věčně
žili v ježíší Kristuy.CSc/lemma v Ttibínn.g „Th ol.
Qu -Schr.' 1 10,str. —19 upozornil na to, že u c—
kůvva tpěžu íma_nůvexistoval lék, zvaný ůůayam'a,
máhallpří některých vnitřních nemocech a
jšhož recept u vá ještě v V1.stol. Alex. Trallský.
ež m
tento
lek nelze uváděti
v nějaké
spo ení csuve
den'
pojmenováním
Eucharistie
u sv.
e,jak

to
chermann
činí, byla,
jelikožnelze
s pílulkamí,
jimižSvá
dle
Galena
lékařskád
přece nejsv.

pramenů (Swaíuson, LUIlolby,Harnack),tot1ž ze dvou

ůvodně samostatných vyznání víry: trínítárského
a chrlstologlckého. Řekové, kteří poznali a. v. v.
teprve kolem 1200, v boji s církví pzápadní je za
vrhovall, kdežto reformátoři vysoce
ther: „Schutzsymbolon des erstenS
kví anglíkánské požívá veliké vt nosti,
v liturgii, kdež v ranních bohoslužbách některých
svátků zaujímá místo symbolu apoštolského Srvn.
Braun/', The aíhanasían cree mc rcated (Londvn
1871), Sruainmn, The literary history of the nícene
and apostles' creed, and taht commonl called
the crccd of saint Athanasius“ (t. 1875), mmaney,
of the athanasían creed (tamtéž 1875),
_llisto
týž, he early hlsto
of the athanasían creed

tost
srovnávatl,Ostatně
jelikož sv.
ty neb
podávány
pro
nesmrtelnost.
lgn ly
c nebyl
lékařem,
nýbrž uživ slova cí., užil pouze každému pocho
1880),1887),G
LumbGy,
he istory
of the creeds
(Cam
Eitelněho
způsobu
mluvy
na
vyjádřenou
učínkiiv
ucharístie, nehledě nlkterak k tomu, že se tak bridge"
.T
Marin,
Les origines
du symbole

Athanasius
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„Poučitelnyja v različn : vysokotoržestvennye dni“
Quicumque
v „Science
Burl/, (Moskvaa1787), Zašči enie christian protiv jazyč—
Th
athanasian
creed ancaiihoiique"
early (1891),
connnentaries
nikov“ (Mosk)va 1802; e to prřeklad apologie Ter

(Cambridge
1896),
Der/zmůzr-Bmmwml
Enchiridion tullianovy).—10.s
symbolorumw
(1908
oveji [] Brew:r(„Das
nerusalemský, jáhen. kárai
sogen. Athanasianigche Giaubensbckenntnis'g Pa ukrutenství, jež eutychianský biskup jerusalemský
Theodosius páchal na (aiolicích, kteří stáli pevně
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při sneseních
Chalcedon
ských;
za 452.
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Athanasius,
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1. Ankyr ský (v Galaiii), z. 373. Po sesazení semi cuda, które byly tak \v samym swíeto cudotwornym
aríána Basilia synodou ktpl. 360 dosazen Akacíem
onastyru pieczarskim kiewskim jako y \v obudwu
z Caesareje Palestinské na jeho místo; dal v An šuieiych pieczarach wiernie y pilníe telaz pier
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tiochii nicejské,
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2. patriarcha

an iochijský, rodem z Damašku, n'm', NomncL1,1413.

patriarcha kon

dosáhl důstojenstvítpatriarchy 1686.1697 vypu stantinopolský, u. v okoli Drinopole, zpr_vumnich
zen a stal se metropolitou halebský'rm(Ale o); byv
pohoří balkánském (Haemus), byl přes
oje
lodtud vypuzen, ohyl nějaký čas ve alašsku, zdráhání na patriarchu povýšen 1289.na1eha1 přísně
kdež vojvoda jari i onstantin ll Brankovan laskavě „na zachovávání kánonů se strany biskupů, kleru a
jej
přijal
a
duchovním
rádcem
svym
jej
učinil.
Po
mnichů, rozhodnčv
i protiodpor,
d\oru pročež
císař
Tím vzbb\;)rstupoval
u il proti sobě
sléze r. 17
l..-i dosazen opětně v důstojenství ském
patriarchy antiochijského. Ve věcech náboženstých uchýlili se 1293 do kláštera. jeho nástupcem stal
se mnich Kosmas pod jménem an XlL, ale vzdal
gočínallsobe obojetnč, tak že časem zdál se smý se důstojenstvi sveho 1303, naačež by! A. ztpč
ieti
a
jednati
Lako
katolík,
časem
zase
jakor
roz
hodný příslušní církve řecké; zemřel však 1724 volán, ale přísnosti svou dostal se opětně do koři
jako katolík; před smrlí odpřisáimul bludy a složil
iPG.C1,4lnn.—1.moe1ropolita
hvl 1312!sesazen. Některé jeho listy publ.
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vyznáni viry katolické v ruce P. joseeat zReuilly, iliktů,
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Srvn.
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Nomencl. ],
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athonský, původně volil smrt na kříži a ne jinou, netištěna. Památka
května Srvn.AtfaS:.Maius1154 —l5. Krét
Abram
mius z lTrapezuntu, studoval v Ktpi., byl za
Michaela Maleina (v. t.) mnchem na vrchu Cymi sky, hieromonaeh ve stol. XViI., přel. do novo
nus v Bithýnií, zal. s podporou Nikefora Fokasa 962 řečtiny spis jana Klimaka „Bout—oylpvzoqcelě; xai
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o
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bloudář kláštera kennešrínske'ho, byl vysvěcen na
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božného synovce svého, konsula
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(dobžojského)
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minské).
Když 1636 klášter
dánPlnska
byl uniatům,
odešel
do
Mask? příčin
R. 1640stal
se i umenem
berestskeho
kláštera
spíše politických
nežli
nábožen
ských žalařován
nejprve
eve Varša\ě,
vKra
1645 poda
ařilos ezmu
vezzeniotom
prchnouti.
Pro évášniví: počínání proti uniatům byl opčtnč jat
a odpravven
.
írkev ruská ctí jej jako mu
čedníka za pravoslaví (pam.
červce a 5. září.)
v.rn Pa/mi'm, Nomencl.i, 151.—9. rus. biskup
(Alexius ivanov), 11.v Moskvě 1746, stal se 1786
rektorem akademie siovansko—řecko-latinskév Mo
skvě, 1788 stal se bisk. kolomenským, 1799 voro
něžským, posléze ekaterlnosiavským, :. 1805; r.)!

ve Veroli
Monte
Cassi7na.rl Mart.
čce.
Srvn.
lic/a uS:.
juliusiV.,
— 19.Rom.
zParu15.(Pa
rlus, Háuwc), řecký 111e010g,n7l.
kol 1725 v Kostoně

na ostro \č Paru ,z. 1813, studoval ve Sm mě, _po
tom theologii na akademii athonské pod u eniem
Bui arisem, působil jako učitel a kazatel v oluni,
orkyře a v Missolonghl. Potom byl povoláni
na akademii athonskou, ale 77 byl mista toho
zbaven vletech 1792—1812ředitelem škol vChiu.

Byl vedle
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neznamenitčj
ím theo
logem
řeckým
naBulíarise
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Xi'ili. toi byl
roz
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ogťov, dgzmnmxdnmr Hsaaalmďlmjc (Videeň 1,784 je

to životopis Řehoře Palamy, sepsaný patriarchou

Athanasius
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Filótheem a přeložený A--em do novořečtiny), „'O žených křesťanských rodičů, byl pod vlivem bí
11101áyťůvs; mů .nge
0 mmnzňzmu sknpa alexandrijského Alexandra vychován, stal se
„,Xoto'nawxq anoloylwa(Ca jeho sekretářem a b 1 odn ěho 319 na jáhna vy

Avtl'nanag,

svěcen. Hned
vys jeho
oupcní
Ariově
stalprovinciální
se A. jeho
odpůrcem,
stá FH
proti
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óoyyárwv"](L_ipSk01806)taj.Sl'v.n
Palmitri, synoděvAvlex andrii 321aapříešel se svým bis
Nomen0.1
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Alexandrem
325 na první poradách
všeobecnýdispntoval
sněm do
kmtpský;nabyl,
jaak 4se latinské,
zdá, vzdělání
v ltalii,
el za učitele kněze
stal se
kolemanebo
1615 Rem
icaeje,
kde v předběžných
ohledu na
arcibiskupem soluňským, 1634 po zapuzení patri s takovou obratnosti s ariany, že
archy Cyrilla Lukarise A. ziolen na jeho místo, svou mladost za hlavu těchto porad byl pokkl.ádán
ale pobyl v hodnosti té pouze měsíc; Cyrill opět Po smrti Alexandravě (2.3 )b lA. zvolen jedno

hlasně
násstupce
Hnedp
ondikl
okružní
byl dosazen a potrestlal A--a] hnanstvim a ana ces
stu zas jeho
direcesí,
navštívil
četné
kláštery
její
thematem.
A. odebra
) doVlll.
italie.
a bšl a byl v přítelských stycích se svatými poustevníky
v Ankoně laskavě
přijlatse
od (Urbana
Vrátiv
1636 do Cařihradu, pro _svou náklonnost k círksvi Antonínem a Pachonniem Vešker nboj za božství
katolické vzbudil proti sobě nenávist; v letech Kristovo proti arianům otáčel se takořka okolo
1
1643 dlel v Soluni, potom ode bral se do jeho osoby. Když císař Konstantin Vel., byv okla
Multanska. R. 1652n krátký čas usurpoval sobě mán svým okolím, stal se ochráncem Ária a jeeho
stoupenců (jejich osob, nikoli však bludu), tu žádal
důstojenslvi
palriarchš1ečcařihradskěho
a měl
v ko A-la, aby Aria zase do církve přijal; A. však to
stele
patriarchálním
proti primátu
římského
papeže, aby od sebe odvrátil podezření, že b
a ob
žalovali Za
.-4-iato uspojili
císaře,se žeariané
prýs sameletiany
movolně zavedl
nakloněn byl cirkvi katolické. Ale ještě téhož roku odepřel.
uchýlil se do Multan ska a 1653 odebral se do Mo
novou kostelní,
dávku, totižEodvádění lněných
roucll
k po
třebě
rý knězi
lschyrovi
skvy,
oždkudž 1654
vrátil se do Multanska, kdež kalich zlomil, jakéhosi
'.v..
téhožr.oku
Srvn.1)almnri,N0mencl.l,1473
gyvelezžrádlž:
ce Filuména bednou
14.
.biiskup perrhský (Perrha,suífr.arcibž. zlata podporoval, že prý biskupa Arsenia z Hyp
hlerapolské), byl od svého kleru u atriarchy antio sele zavraždil a ruku jeho usekl, s kteerou prý
chijského Domna obžalován zvl ště pro svato čarodějství provozoval, ano těž prý nečlstý život

_ krádež; vyšetřování vyhnuls eresignaci. Antio
svoupovolal
nevinnost
dokáz
bidn23315),
o
vedl.sice
Císař
jej na
synoduasvě
tyrskou
chíjská synoda 445 jej sesadila, loupežná synoda kde
44915e7j1re3tilguovala'
22.ostro
Petr ě.Cypru
ěřečený Rhétor,
v Konstancií—na
Osiřev
studoval v Cařihradě, načež odebral se do Říma,
chtěje dokončiti studia svá v řecké kolleji sv.
Athanasia. Nebyv však pro pokročilý věk přijat,
odešel
do Francie
asi mezi leg yv1620—1630
kdež
ziskal sobě
podporovatele.
vyslán dvakrát

mlouvače slavné v vrátil, ukázava jim _na příklad
živého Arsenia s o ěma rukama, ale přes to po

33gel ), císař
sla
vyhnanství
do Trevíru
(ke vkonci
chtějedojeho
odstraněním
z Egypta
této
zemi pokok onstantína;
zjed lati. V císař
Trevíru
získal srsám
A. změnil
přízně
císařoviče
Konstantin
svůj náhledo A-ovl a uzavřel krátce před 5 ou

smrti lpmolati
nazpět.
Vůli otcovu
provedlia sy
na východ,
značný počet
ruko'pisů,
jež cho
onst ntinholl.,
Konstantius
a Konstans,
A.
vaji
se v n,šřinesl
odni bibliothecc
pařížsk.
Mimo
jiné nové
navrátil se338 do Alexandrie, kde byl slavně uvítán.
přirnesltaké list patriarchy Parthenia k Ludvíku XlV. Avšak za nedlouho obžalovali ho ariané u všech
64,3 týka l2cílse sjednocení cirkvi. Z. v Paříži tří císařův i u papeeež ulia i.. a opatřivše si svo
1663've věku
Ofuscula
philosophica
qu_“atuor
(řecko--lat., Pariž 16
9), „Aristoteles
pro
Konstantia,
sesadili
hjej místo
r. 339 Řehore,
na s_y_
priam de animae immortalitate mentem explicans“ lení
nodě císaře
antiochijské,
vyvolili
na jeho
(řec..,—lat t. 1641), „Antipatellarus Epistola de rodem z Kappadocie, kterého praefekt e yptský Fi
unione cclesiaru mad Alexandrínum et Hierosoly la rius, odpadlík od virya krajan ehoř v, dosadil
morumpatr_|arrchagl. Anticampanella' in compendium nsilim &za prolití krve na stolec biskupský.
redactus“ (iec.--.,lat Paříž 1655), „Dcsummí ponti prchl do Říma, kde papež julius je laskavě přijai
a synoda r. 340 slavená po bedliv m uvážení za
fícis sublim supara omnes dominio, ad patriarchas nevinného prohlásila. Totéž učinila synoda sar
orientis,eldelnra
libllitateafí',m
ipsius“(řec.-Iat.dis.
b.m
m.a.r
nepoch.
1662)
„llprimato
Pietro., dická pod předsednictvím l-losia, biskupa z Kor
duy, a dvou římských kněží Archidama a Filo
('fíeso 1dalprete bvyn
zantino
Pietro
Atanasio
Retore“
. eholnik
kongre
ace ilpicpus
xenia, jakožto
zástupců
papeže
julia (r.se343-344).
ském,ap.„ Histoire dursocianianisme“ (gPařiž1723).— Poněvadž
ariané
od synody
sardické
odtrhli a
. rus. biskup (Alexander 'l“(heodoroviě na svém pasněmu filippopolském A-ia znovu za
Protopopov), ». 1783, vstoupil do stavu mníš tratili nemohl se A. ihned do Alexandrie navrátiti.
ského 1814, stal se 1816 rektorem duch. akademie Teprve přímlnvné listy císaře Konstanta přiměly
kazanské, 1823 biskupem člrlglnským 1826novgo
bratra jeho Klgnstantia,
dovolil A-oví
smrti
ehoře do žeAlexandrie
se po
navrátiti
rodským, 1832 tobolským; :. 1842
2, y.vd několik protibiskupa
řeči; mimo to zanechal v rukopise překlad Pear 346. Po smrti Konstantově stal se Konstantius,
sonova vykladu

symbolu apbš2t501$klésh0ua
j. Srvn.

přítel arianů,
|..:,npangwníkemveškeré říše. Poněvadž

.v booolbžalovalih
ji
arlhanůtmdle
své povinnosti
»lalmim',
Nomenc.l,
polský 375—380,
dle Epifania (Haer. lleSlůytho-A čoval,
tiot císaře
& sesadili pokra
na sy

zúčastnil se ariánské synody ank rské aLpronáslc
doval klerus pravověrný —
rus. biskup

(Onndřej Grigorjevič

nodách
arlesské
a milánské
ský
velitel
Syrian(353)
obklíčil
9. února(355),
356 ano
s egypt
\'0

Sokolov
v), n. 1801, stal jáky kostel, kde A. právě konal služby Boží, aby

se 1841 biskupem tomským, 1853 irkutským, 1856
vyvázl šťastně
z nebezpečenství
au chýlil A.
se však
k mnichům
dopo uště,
až po smrti
-ka_zaňským; 18 ;zabýval se pilně překládánim jejuzatkl.
spisu sv. Otců do ruštiny; některé jeho překlady

Konstantiově |:,(361) nástupce jeho julian všem vy—
vyšly
ča'sop.c1„Christlíanskoečtenie'.
a  pověděným
biskupům,
dovolil navrátiti
se, abyarlanskym
vzájemněl sepravověrným,
potiraliA
mím, vNomen
1,41.
27.5 m.,črvn.
biskup
navrátiv se domů, slavil 362 synodu v Alexandrii,
která svou pastýřskou mirností usnadňovala aria

tharsský,
pokcřtilsv.
Anthusu
za cis. Valeriana
umučen
Mart.(v.vt)ma s .olu s ni
28. Veliký, sv., církevní učitel a sloup pravé víry
naproti arianům, „. kol. r.295 v Alexandrii z vá

-nům návrat do lůna pravé církve. Papež Liberius
potvrdil usnesení této synody a na sta biskupů

Athanasius

opouštělo tábor arlanský, do něhož násilností cí
saře Konstantia vehnáni byli. To však nelíbilo se
císaři julianovi, rovněž taki A--ovo rázně vystupo
vání proti pohanům. uiian vypověděl ej 2 Ale
xandrie, anop z celeho gypta, a odsoudil prý jej
docela k smrti. A. u rchl šťastně z Alexandrie,
ušed
na loďce
na ilu ronáslcdujícimje'
sli
dičům,lstipůsobil
v Thebaiděpvu
ukrytě a přic ázcl
ně do Alexandrie. Za císaře jovíana, náslu c_e
julianova, zaujal opět svůj stolec. Když císař
lens,všechny
zuřivý pravověrné
arian, vypověděl
ediktem
5.po
květría
365
biskupy,
musiliz A.
pát
odebrati se do vyhnanství Ale již o 4 mě5|cích
povolán byl nazpět. poněvadž v Iexandrii na
stalo velike jitření lidu pro jeho vyhnanství Stráviv

poslední
léta v poopádu
koji aríanství,
a v horlivé
doživ
se
skom úplného
z. ráciěta a373,
v kterýž den církev katol. jeho pamkátkuakoná'
V cirkvi \ýchodní 18. ledna amátka jeho návratu
z v hnanství) a 2. května. ro své horlivé obha
jov ní víry byl nazýván Otcem pravověrností" ,
„Sloupem církve“a
ka em ran církve". A. jes
jedním z největších mužů v dě inách. A. byl vý
tenčným spisovatelem dogmatickým a polemickým;
jeho literární činnost byla věnována téměř úplně
7-—
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natione Dei
Verbi; tor?
et contra Arianos“
(U_sgin'lc
šmáoxov
čmqateía
xai zam
A u

away)možno
přes pochybnosti
badatelůlovianovi
poklá
dati
za autuhenticněkteržchv
ký
ist císaři
„Fpisstola ad ovianum de fide“ (z r. a363), xpo
sitio efldel“(a' or19501;
m'a-mw;z
dobyastručný
325 nástin
358
de fide“
obsahuji

katolické věroluky. Pravost obou posléze uvedených
s isů popírají lioss a Stiiicken. Authentičnostspisu
„nterpretatio in symboium“'Í(řour]vsta síc w oů
[io/oz) jest pochybná (die Caspariho a Kattenbusche
pochází od prvníhtn nástu _ce A--ova, Petra, anebo
od druhého,
Timothea)
kbísk.
korint
skému
Epiktetovi
7.doby řilisty:
kol. 371, 1.p_ozd
ějí od
Ne
storlánů
orušenný., 2. k biskupo vi Adleitiovi a
3. k tiloso u Maxim >vi, pojednávajpí o otázkách chri

stologických
(v užšíms
mysiu)v Tiib.Q
Dvě Qau
knihygroti
Apollinaroví jsou
pravé sj'Funk
a.rt
189_0,312 proti Drareéoni). Spisek„ De incarnatíone
Dei Verbi"
ůsoí- 1.0;ov)tpO
chálzi
ne och':rsai
bnčn,;odaaoxwacw;
Apollinara mladšího.
.zv.
alhanasi nsk m vyznání víry víz t. článek. Spisy

his to

ck-op-oeml

: „Apologiacontra Ari

annos“ [,'/471020
or:)uxóg zam Agsmvwv), sp. kol. 350 na

základ aktů synodálních, „Apologia
ad impera
\
obr ně nicaejského vy7n_ání víry a potírání aria torent Constantium“ ("aó; !Ol' Baotléa Kawazátvuov
nismu. Prvním jeho spisem, vzniklým roku 318, (L'Ioloyt'a),obrana proti ruzným ohžalobám protiv
jest „Contra gentes“ (Aóyo; mz
azá Ellíjťan'),
),
„Apološia
de
fuga
sua“
(
A-minyu.
nsgi
'
358) odmítá výčitku zbabě
o dvou knihách, je'ž uvádějí se také odděleně:
ilistoria Arianorum ad monachos liči mni
„Oratio adversus gentes“
„ ratio de incar
natione Verbi". Authentičnost tohoto spisu ně
chům egyptským dějinyl arianisniu v době 35 až
kteříuspogirají (Dráseke), jíní ji háji. jest to první 357
stola ado Serap
morte
Arii 358)
podáváEpis
zprávu
smrti lonem
Ariově.de pva
okružní
listy
pokusBuh decky
křesťansko.
Že 0 násilnostech páchaných od arianů (341
jest
leden, sestavitie
dokazu celě 7učení
rádku
a souladu,
,
který
světem
vládne;
\eva
Anebo n\cí
bohů nejsou
žádnými
bohy,
mnohobožstvi
jestce bezbožectvi.
Tento důkaz dostačí pohanům, jež jima'í pouta
Smyslnosti. Kdo však smyslnosti není oddn
své
nitro zbavil hříchu, ten ve svém nitru jako v"obraze
spatří Slovo a skrze Slovo Otce; neboť podle
obrazu Božího jest člověk stvořen. Proto zapíratí
duši lidskou a zapírati jednoho Boha pravého sou
dva člny, jež vespolek se prov ázeji. Tento ůh
jeden jest neskonale dokona
Můžem sice jeho
bytnost z jeho děl usouditi, 'elikož tvorstvo svědčí

() SloVu, skrze které Bůh sv t stvořil; než pozná
váme spíše, čim Bůh není, poněvadž neskonale
přev šuje svá díla anaši chápavost: jest netělesný,
nem nitelný. nepostrádá ničeho. Take 0 duši lidské
má A. pravdivé nazory: liší se podstatně od hmoty,
est podstatou duchové povahy, jest nesmrtelná.
ak soudí orovnávaje život lidský se životem
zvířecím Vů e lidská jest svobodná; užívá- li člověk

této svobody,a

list 0 snesenich nicaejských („Epistola de nicaenis
decretis" kol.
),
učení Dionysia Alex.
( Epistola de sententia Dionysii“ z doby cca. 350),
listy 0 jednáních v Rimini a Seleukii („Epistolae
de synodis“ 359), v Alexandrii („Tomus
ntio
chenos' R362),2 listy Luciíerovi, biskupovi cagliar
skému (kol. 350), list k)biskupům africkým („Epi

stola ad Atros“ kol.

Z exe žeeticckých spisu

zachovalyho
se výkladu
pouze ziogmky,zvlá
fraamcnty
alle
gorlsujic
žalmů, dále tělistk
Marcelli
novi o výkiadu žalmů. Perlou starokřesfanske lite

ratura jest “životopis
Antonínajejž
(Bios
mu"::oht'u'a
T
atgóc rlywv sv.
Avuow'ou),
Evagrius
An

tlochijskýn přeložil do latiny; aulhentičnost jeho
. Syntagma doctrlnae ad mona
Sónayua (Sufa
axalía; :zgógpomd'oc
ona;, sbo

sálpilýmužitím
Didaché) snesení
jest rovněž
authentická;
ochybuě zpracování
alexandrijské
sy
no
čdy zr 362.Historickou, zvláště chronologickou
oha poznal a miloval, jedná cenu má 15 listů paschálních (svátečních, „epistolae
heortasticae“ ),posilanýchzaůčelem oznámeni svátků

dobře, mravně: odvrací- li se od Boha k dobrům
smyslný
edná zle, nemravné. Zlóba mravní zá
leží tedy v nepatřičnčm užívání svobody, v nedo
statku pravé znám
mstioti o Bohu a lásky k Bohu,
\ nezřízeném řilnutl k dobrům smyslným. Za to
bude člověk ohu odpovidati, oněvadž zlobu
mrmní dobrovolně zavinil, jeliko jej žádná moc
nost k ziobě nemůže přinutiti. Neidůležítě ším do

velikonočních
egyptskýml
biskupům
byly
ve
znnění syrskěmr
rouk 1284
3184 (nalezeny
v mariánskěin
klášteře nítrijské pouště, uveřejněny 1848 Cureto
iem, 1852 Lar
srowem
řel. do němčiny; latinsky
u MignePGXXVl,1351—1444).Koptický fragment
aschálniho listu z r. 367 byl nalezen r. 1898; jiný

ragment
publikován
Nachr. der
Got ristově
Aka
1901.
Zpráva o vzázračném
obrazeln
gmatick' mjehosplsemjsou,Orationesl contra demie

v Berytu, jež zachovala se v několika řeckých re
Arianos“svého
Katavyhnanství
Aouavwv 1.6on
6'), jež-jisložil
třetího
356—362
(d le Loots Vdobě
roku
censích anepochází
v několika
latinských
od rozšířených
A--a,
sepsánapře
asi
338), dílo klassické, jehož sv. Basiilus a sv. ehoř kladech.
Naz. často užíval. Authentičnost sřeči neboli knihy po polovici V. stol. , jest to snad taikce z doby
čtvrté popírají
Hoss
a Stillcken,
hájí
Loots.
e 4 listechráseke,
biskupu
thmuísskému
Sera
alop0jí sporu o ctěnl obrazův.

„Synodicon Athanasii“

vzniklo kol. 385. Slpis „De virginitate"

(Aóyoc ow—

&; 11,1 nao
GOltZ
za authen
novi (17905
Zegmšl'mva
čmozolac'
hájí Trojici
božstvía tiqcíla; rrVýznam
Ducha
sv. (kol.3.
")9). Spiis
0 nejsvěttjěší
A-ůváor)se pokládá
stanoviska
dějin
dogmat
tom že hájí církevní tradice proti rac'io
o Duchu sv. („leer de Trinitate et Spiritu sancto“) m2
zachoval se jen v překladu latinském a také jako nalís'ujlcl theolo ii Aríově a Apoliinarově, a že
snažil se odůvo niti ji vědecky. Pojednávaje 0 na
kniha
dvanáctá
ve
5
ixse
"0
ne
'.sv
Trojici
Vigilia
z Tapsn (Mignc, PL
.Spis „De inear padených článcích víry v souvislosti s články ostat
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kazu Domitianovu konsul Flavius Clemens, jeao
ními, oložil pro všecky _důležitějši články viry, choť Flavia Domitilla a příbuzná eji Domltílla
zvláště!1pro nauku
propozdější
Christologií,
spekulativní
základy,o na roštu
n chž apak
theo k smrti, resp. do vyhnianstvi,jakoži onsulAcilius
(v. h. Giab o,) který a rozkaz téhož
logově s úspěchem dále mohli budovati. Právem Glabrio
naz 'vá se sv. A. „otcem vědecké theologie“. Nej císaře v amtitheatru zálpasil s medvědem (Dio Cas
sius, Histor. Rom. 77, 5), a ceeiá řa
ada křesťanů, je
lep í vydáni
A-ových
jestotišt.
od Lopina
a Mont
taucona
(PaříSFSIůGQB
98,
sv.),
vMígm
PG. likož podrážděný 11d žádaje si před soudem smrti
XXV- XXV
11Vi. -— Srvn Mó'lxler, Athanasius der Gr. křesťanů, mimo jnné vaol|| „'lolle athe os — Pryč
und die Kirche seiner Zeit (2 sv., Mohuč 1827, s bezbo žcii“ Není tudíž divu, když Tertullian ve
své m Apologetiku
_(.h|49) .volá:
i, českého
přee.kl o
1844); Papáíroclxiw, Vita s. Athanasii v Acta Ss., jáčkova
7. r. 1877 str.
Ze svatokrádeže
Maoiusl, 186—256; Hergenróllmr, Derh. Athanasius a z velezrady poháněni jsme“, když dále dle své
G.r (1877),
Amberger,
„Die
Lo riosungslehre
oslehre des hl. des
A.“
(Mnichov
1880);
tíž/ar,
„Die
A.“ (Frýburk 51870;
liilťkcll, „Athanasiana“ dectvn Eusebiova (Vita Constan.t 11. až) pohané
i prvnímu vládci kresťanskěinnu
_vytýkali,ž epři 'al
ba když
Odpaathe
ddÍk
(Ihll.
ipsko
1899); Hurler,
Nomencl.13(l
) anu—our,
117 až zr'yvčt'h'oy
ředhazovaiňóčav,
křesťanům,
že ješ
odt'ěijulian
dů přijali
12,8
Harden/layer,
Patrologíeř,
22)—
Zákl. patroiogie, 111
7; Vladimir Blagaracmnov, ismus (tip! at'ica'zryta—-C l'illuAlex.: lAdv. julia n. 1. 5.).
Z toho co výše 0 ., r vní“ podstatě tohoto zlo
„ .
nasij aleksan drrijs kij.
,
činu v očích„eiath
soudců
že
iiieraturna' a a poGIemiko-dggzinatičeskaja
(Kišinv198)
sv. Athanděj_._ate|nost“
a“ (M0 snázvem
i" kryřlímských
se jinéřečeno,
názvy vidno,
potupne,

skva1852); jeromonach Kirill, „Učeniessvl.Athana
sija Velíkago o Svjatoj Troicč“ (Kazaň 1894); rus.
překlad spisů sv A. vydán moskevskou duch. aka
demií ve sbírce „Tvorenija sv Otcov “1851—1854. —
29. Volchovskij, rus. biskup rostovský, odchovanec
duch. akademie kyjevské, stal se 1745mnichem, byl
jmenován praeíektem semináře kláštera sergíev
ského nejsv. '1r'io1ce a stal
1748jeho ředitelem
R.
1751 začal
přednášeti
theologii
sepsal
latinsky
„Summa
theologiae,
salutaiem
fideia ort
odoxae
do
ctrinam sincere et perspicue proponens"l (rukopis
chová se v knihovně duch. akademie moskevskě);
v díle tomto užil _methody scholastické. R. 1753
stal se archimandritou, 1758 biskupem tverským,
1763 rostovským; .
. Tiskem vydal několik
řečí. Srvn. Pulmi'cn, Nomencl l, 152.
30. Vy
sockij, sv. rus., zal. 1374 klášter zvaný vysockij
u města Serpuchova a stal se jeho představeným,
1383 provázel metropolitu Cypriana do Kyjeva a
do Cařihradu, kde v klášteře sv. Jana Křt. olddávai
se životu roz'ímavému a zabýval se spisováním

knih asketickych.
Do ruštiny .Otců.
přeložil Rtyťicon,
1392
pořídilsnůšku
z několikas
opisy jeho

prací chovají se v bíbliothece musea moskrevskěho.
Z. 140,
jehol staví se 1
Pal
mi',m Nomenc].
.aZar7uckíj,protojerej
novgorodský
ve l,
stol. XVII.-—XVill.,
.rp. obširny vy

klad evangelia sv. Jana pod názvem „Chlěba nel
skij na Nom
krestinlomžertvonicě
ispečennyj'ť Srvn.")al
mian,
.
153.

křesťanům od

ohanů dyávane, totiž: saerilegi, rei

lnes'ac
reiigioms,
irreligio_si a p.nn rvn. nn.;
Bzíczewki
Tim,/audi
Archaeologie,
'raua',
Real--Encyk1. der christi. A1tert. 11.472.
Tel:.

atheismus (bezbože,ctvi neznabožstvi) jest
dvojí: theoretic cký (popírání Boha, přestávající
na spekulaci) a praktický
(bezbožecký život,
život takový jako by Boha nebylo).
heore

tickýa .negativní

prohlašujedukazyjsoucnosti

Boží za nedostatečné (agnosticismus, kriticismus,

skepticismus).Theoreeticky a. positiv ní po
pírá přímo jsoucnost Boha-Tvůrce, jakožto bytosti
od světa různě. Tento a. hlásají monisticky ma
terialismus a pantheismus. Hlavní tvrzení materia
lismu (mechan. monismu, positivismu, sensualiSmu)

'sou:
hmota i síla jsou věčné, 2v ejest pouze
proměnou energií, 3. zákony přírodní mají abso
lutni platnost, nemohou býti ničím suspendovány
ani rušeny. Pantheismus v podstatě tvrdí totéž, co
materialismus, hlásaje totožnost světa a světového
principu. —
ormě materialistickěho monismu
vyskytuje se a. již ádvno, v indickém buddhismu
u Heraklita a u stoupencův atomismu (v. t..) Sofisté
byli atheísty spíše praktickými, útočíce na nábo
ženství, rovněž tak eynikoé (Straton, Theodorus,
Euhemerus) a epikurejci. ímané zůstali i ve tilo
sofii věrni polytheismu, ano označovali monot-1eí
stickoou vírua- ukřesťanskou
aoem
předch:z..).
Středověk
nezná.
věký(v.a.čl.souvisí
dílem

rozvojem empiristsických
vvoěd, i_t_ilem
plodem
pessssimi m.u
hlásalijest
francouzští
Athanasius & Zachaeus, apokryf. dialog mezi spantheistiikého
sv Athanasiem Velikýmaažidem Zachaeem, jenž naturalisté (Voltaire, liolbach, Maréchal), němečtí
končí se obrácením Zachaea. Dle armen. textu materialisté (Vogt, Bihhner, Molescnott. Haeckel

a j.), traanc. positivistě XIX. stoleti (Comte, Littrě,
všgal
anglicky ytýž
Canyómre
v časopise
7 300,r
v Anecdota
()xon.„Expositor“
clasc. ser. Taine). Pantheistická škola Hegelova v extrémní
odnožoi sv vyvrrcohlila v a. („homo sibi deeus ");
part. V111.
Athar

v. 13 h

Atharoth v. Ataroth.
Emesentanti
směru
tohoszou:
Strauss, Feuerbach
helet Stirner,
Ruge
aj. Lpessimistického
směru
jeho \yšli: Schopenhauer a Nietzsche. A. jest
athei křesťanům
byl potupný
jehož
dostávalo
prvnim
(téžnažev
Lidu
umjo
opd seonhaů
v říši subjektivním zdánlivým přesvědčením jednotlivců,
ířrnskě proto,že nectiii státní ch bohů římských. kteri se chtí buď ohmeziti na úzký kruh přiroze
ného poznání, aniž by pátrali o poslední příčině
jejíchžto
podstatnouá
částíiuris
p_atriotlsmu
řím
, —kult
ius byl
sacrtm
byloč ásti
'ublici Pro
kanebo
skepticEým
přesvědčenim,
viněni, jež z toho odvozována, spadaa pod para 'soucnosti,
e čiov
otázce jest
o poslední
příčině
jsoucnosti
'
podali po
grafy trestního zákona římského o sacniiegiu, laesa nikdy nenalezne odpmědi A. nemuže
maiestas a vlastízrádě, při čemž crimer. iaesae sitivního důkazu, že Boha není, důkazu takového,
maiestatis kiadeno za vinu již i tomu, kdo obrazru jenž by mohl býti pevným základem a--ěho pr e
císařovu božskou úctu odpíral. e_tato úůco'zqga svědčeni. Psychologické přčiny a-u jsou jendnak
ethickě (mravní nevázanostn, jednak theoretické
doepera,
impictas
in dcos eta principes,
křestanum
he
v1.st01etí
pak i ve vytýkána
stoletích (dekadentní poch bování o initellektuáiní poznávací
následuiících, ddosvědčují různá místa u křesťan schopnosti člově a a o ob ektivní platnosti jeho
ských _apolo etův a spisovatelův dob těch. Uvá poznatkův). A. širokých vrstcv
ne z polovzděia
díme jen At enngora (Legat. c. 4.), justin a(Apo nosti, náboženské lhostejnosti a nemravnosti. nSv.
ustin: „Nikdo oha nepo r,á leč komu jest
log. 1,6), Arnobía (Adv. gent. 1114)p,odotýkajice, Augu
že pro tento „právni“ titul odsouzen byl k roz s prospěchem, aby Boha nebylo“.) Srvn. Dupon
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196). Na cestě k popravišti pěl hymnus k Duchu
laup, JI
„L'athéisme
etl le etpěril
inoral“ contemporain“
(Paříž 1866).
Élze
e'rir, „Morale
athéisme
,jejž byl také napsal a žákům svým na pa
(Paříž 1875), Sdranz, Apologie 13 1903),
nn., mátku zanechal. (Bastlius, De Spir. S. c. 29.) Za
Polda, Lchrb der Dogmatik ] (190' ).'
nn.., Va hymnus ten pokládali někteří cln-'):ílanóv.
(viz
cant, „Dictionnaire de theologie catholique“ [, 2190
LVse LH),
Alm—Tre,
mu'ósg.
až 220 (článek Toussaintův), V):/radil, „Apologie Nikl/e:,
VM art. KalFl
Rom.lčiní
zmínkajiní
o dvou
světcich
jmé
nem
' 18. ledna „ln Ponto sancti Athenogenis
kiřesfansttví“],
Kadeřávek,
„Obrana základů antiqul Theologl, qui per ignem consurmnaturus
cké“147!,rm.,181
nn., Kudrjaac'ev—PIa/anav,
„:Sot'činenioja:šisv.

3.:

„Ateizm",

lfčljam

„I) bezbožii i Antichristě“ sv. 1, l - 27

Athelwulfus

thelw ult.

marlyriurn,
hymnum
laetus
tquem
et discl
pulis
reliquit',
a 16.
čce ' ceclnit,
„Sebas te
in Armenia
sanctorum martyrum Atheenogenis cpiscopi et de
cem disclpulorum cus
Dioclettiano impera

Athenaiosčes. (pAůmsíoc)2
V1/lg.„Antio
chenus“,
ek.! 1888WMach.6',
„antiochenský“
; někteří tore“; již bollandista Sollerllus (Ac/a ...S'rJulius lv,
míní, že je to vlastní jméno osoby, dle jiných však 216) mini, že je to edia a táž o.soba Srvn. Sfa

dlcr,1|eíl.-exL Išim,/Iridium

té

prlzttxvclliěpodobvnělšudo
tolikk co „ěřiAth

Atheenagoras, apololgeta z 11.stol

Boll. XVll, 211,

0 jeho ži let]/ny

volě není nic znám
m;o byl prý představeným kate

chetické
V nápisu tlloso
jeho děl
jm
menován školy
A. antiochijské.
Athéňan, křesťanský
“. jest
Byl
sběhlý v řecké, zvl. platonské filosofii, jíž sl vé
1ice_vážil. Složil kol 177 obranný spis
„sei Xgimavmv,1egatío (supplicatio) pro christlanis,
k císařům
arku Aureliovi a Luciovi Aureliovi
Commodovi, _způsobem mírným a vážným psaný,
němž hájí křesťany před obviňováním z atheismu,

v Dicto.ld'arch. clirét. [, 311.04 Ve vy
církvli1ěaam.jeh
ny, hl. město áse
Recka.16.Ačce
slynuly svojí demo

lgrratickouústavou;
proto
také AntiochlV.
910)
Židům za dřívější
bezpráví
slibuje, že(2jeMach.
učiní
rovnými Athénsským. Sv. Pavel přišelldo A. 1 Bc
rejeŽidy
(Sk. aa.p rose
nm),ytya mělsynagoze,
tu rozmluvy
o víře
se
nýbrž
ina nejen
ná
mě51í (čv „) ůyogq ka děho dne se všemi, kdož
byli
l_"čpřítomnl
Hlavnim
náměstím
athénským
bylo
11 Kseausrxo'g
kdež
bylo mnoho
Chrámůa

požívání lidského masa a krvepznění, dokazuje oltářů; zde také a v sousedním gymnasiu Ptolo
nepravdivost pohanského mnohobožství a staví inaeově dlívali tilosolové na dis utacich. Ze Ska
proti němu věrouku a mravouku křestans kou, vy

1715,vaPave

disputoval
s filo

sofy sepikurejskými a sstolckýml, kteri se mu díleni
kládá
o nejstv.Trojici,
hájí nerozlučnost
man
želství,učení
o němžt
vrdi, že trvá
po sm
mrti jednoho
prohlašovali
jejžza
hlasatele již
cizích
z manželův, í zavrhuje tudíž druhy sňatek. Ve spisu gosmievalí,dilem
OŽSÍev (&'er óamovíwr).
]eliko
žAthěňané
od
„O vzkříšení tělz
rtvý
naoi avaotáasw; vsxgú'w)
sv.P přijímzalikult
apřečin,
nýbržaab
ho
brá í tohoto článku víry před jěho protivník takto: pokláa
válkydpelíoponneskéaVIu
božstev
cizích, ne

1. IověkAvšak
jest bĚOhStmu
jednotná,
z těla
ušeese
stávající.
lkl cíl,
kterýapřesahuje
život pozemski. 2. Věčnýv ivot v Bohu,
nné
zirání pravdy ožskě jest nejvyšším dobrem ěl;
v,ěka z duše a těla sestáva íciho. 3 Na zemi ne
'edná toliko duše, ale celý č ověk; tedy celý člověk
ude po sm
odměněn anebo pot están. Boh
hu
není nemožno těolalidská vzkřísiti Snv.n Ba nim

lépe
slyšeli,
tareopag
(v. t.). Sv avel
zmiňuje
se vvedou
ře
ečis hounoatom,
že procházeje
mě
stoem
spatřil
oltář,19:13).
na ně ež bylná
1.1“
(247110th
taykov tois „Neznámému
oltáře Athé
řianě skutečně měli, potvrzuje Pausauias (l, 1, 4),
jennž dí, že v přístavě falerském u Athén byly
oltáře zasvěcené neznámýmb bohům (čvzavůa xai
iůsan ts óvopačoliňmv (žwcúotwv),Filostratos

nn Geschichte der altkírchlichcn Literatur ]. (Vita Apollon. 6,3), jenž praví, že v Athénách zří
kg;/zrn,

zuji olt,?ruuoi
re 1božstvům
neznámým Laert.
(xaiúĚva'muov6m
[lóvwv
í'óyvruu), Diogenes
pimenid. 3.

Athenobius
0101711651093!
Antloch
Vll. Sidetes
poslvlyslanec,
ojerusjejžl králaksyrs iý vyp
pravuje, žeA

monu Machabejskěmu,
žádaje, ane
aby Ovyldal
Gazaru
a hrad jerusalemský,
ab aJoppe,
za ně
zaplatil 500 hřiven st'ř raa mimo to jestě touž
summu jako poplatek. imon však nabídl za joppe
a Gazaru pouze 100 hřive
en a ostatní požadavky
. A. s hněvem vrátil se ke králi, jenž vy
p avil do Judska Cendebea, který však od synů
imonových byl poražen (1 Mach. 15.3 nn.).
Athe nodor us sv., biskup pontský, syn vzneše

za moru

době Epimeni

dově r. 612 před Kr. v obět přinášeli ovce nezná
mému bohu, jejž pokládali za původce pohromy.

Sv. Pavel poslal z Athén Timothea do 'lhessa

lonlky, svízele
aby upevnil
ve víře tamní(] křesťany,?lkteří
trpěli
a pronásledováni
Th
n..)

Z Athén ode šel sv. Pavel do Korintu (Sek. ap. 181).
— Křesťanství v Athénách uprostřed obyvatelstva
lnoucího k pohanství a uprostřed stoupenců růz
ných tilosolických
nesnadno
se ujímalo. uvě
Sk.
|praví sice, škol
že někteří
z Athénských
ných
rodičů z Neocaesareje
v Pontu
u, říll, 1ale o křesťanské osadě v A. dále se nezmi
bratr poh?Qských
sv ehoře Thaun-aturga.
A. oddal se
zprvu
studiím rhetorickým a rávnickým. Kprosbě sestry
ňují. Dle podání
byl [)“/gm
biskupem
a-ským
svatý
5\ě, která byla rovd na za uřednika císařského Dionysius
Areopagita
iskupstvl
a-ské
byloppový

místodržitele paeestlnského, odebral se s bratrem
eno v .stol.
na arc:i.,b
v
století lpzropadlo
Pod vládou
latinskou
bylor.
zří
sv m k ní do _Caesareje Palestinské. Tu stal se scliismatu.
zeno arclbískupstvl lat. s 115 u.;tfr osledním lat.
A. vrátil
se
238ratrem
(239)a svýmožákem
brzopotom Ori enovým.
se biskupem
v Pontu
arcibiskupoemtéa-dskýmud
bělllovalo
Míkulášse důstojenství
rotiinus, jenž
to
(neznámo
ktereho proti
biskuugství),
se 265 sy.
nody antlochljské
avlovi zúčastnil
Samosatskemu;
dl'e jako titul.0dRokud1b 5 bylo arcibiskupstvr v A-ach
Baronia ozemřlel
smrtí mučednllckou
za
Aurellana
275. štolským
znovu zřízeno.
Arcibiskup
jest Arcibiskupství
zároveň apo
Mart.
m. .řijna.
A.,okp
známo,
žádncýh
delegátem
pro celéa-kyš
ecko.
pevninu řeckou a ostroovy Negropon
n,te
spisů nezanechal; dochovaly “ge ztoliko 3 krátké ujímá
citáty ze spisu jemu přičítanélio Jupi ě/ígmopou, Skiathos, Skopelos a _Skyros.Kathedrála a-ská _jest
zdá se však že spis tento neprávem se mu při zasv ena sv. ionI'lSy1 iAreopagítovi; jest prim
čítá 8 že pochází z doby pozdější. Srvn. Atta S:.
kapitola čítající'.l)ó“členů.l
c_Dlatastatis tická: 8600kkatol.,

l
LFtŘrlllm
11., 288, Harden/zanr, Gesch. d. altchristl. 22far
ských, aštaci,1ka1plakostelů,24
6 řeholníků, 2 řeholnic (sestrykněžísvět
vlašské a
„Attheenosgenes sv. mč., krajin. biskup sebastský, francouzské).
Ather v. Ater 1.
s 15 jinými upálen snad za Diokleciana (dle jiných

Athersata — Athos
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.Athersaua Irbr. se členem Hatthíršáthá', LXX
Aoegaaóá, itul perského místodržícího (Zorobabela
iáše)
v Jerusalemjen
ě, žtéhož
)oí Zorobabel,
Agg. významu
11- 23 2jako

„“EaChaAthhjehúdáh),
se
he“rsatha i jme
rov
tak Nehemiášzhjcnž.\Jeh.5“'A'5,12'm n z)vá se
,.pécháh"lŽidů,
h. 85'a10lneníslove
„Athersatha“.
Od
d
vo Al.“vzniklo,
známo;
Benfeya

Stern vykloádají'e ze zendského „thvórestá“ (:o ná
čelník,
,vůdceš,
perského
„“tars (_ aonta
vaný,
pnsny P.eseniusz
de La arde
z baktrického
rekhshathra (: mísíndr aící);
eyer domnívá
se, že jest to čestný titul (jako „“Excellence
z Athlasjosef.
Cordovy ve

učenýžid,
pocházející
nepochybně
an
nlhtls
kař v mste
rodamu,

amstero amSkém vydánní abbiho
ben
1700.Jeho
hebr. po
bible,
l_podstatěs
Israel
(1640), vyšla
prvév 13661,
pot ypočísvaajícína
mpod dozo

Obr. uo. Athos. Klášter sv. Pavla..

rem Leusdenovš'm
byla základem
pozdějších
vydáni
až po aera1667,
a Delitzsche
a dosud
)ešté Roku 1313 vrátili se mnichové _a-ští k schismaíu.
slouží za před
dlohu pro obv klá vydání příruční. brzo potom vznlkl spor hesychastský (v. t). Od
Téměř zcela dle nl jest vyd ní Everarda van deer 1400 vedle coenobítského systemu (každ'
Hooght
(Amst. a 1705),l
dání
Hahnovo
Theilenavoněmž spočívá opět vy má jměnížspolečně a jediného představen ho, igu
mena, jejž ustanovuje obyčejně na čás života patri
Athlngané fáóqyayoí),vmalásekta IX.stol. shlav archa ca ihradský) ujal se také system ídlorhyt
ním sídlem ve Frygií. Její učení bylo směsicí ži mický (dovoluje mnichům soukromý majetek a
dovství, křesťanství a manlchesrnl
jméno její správa kláštera svěřena radě starších volených na
rok). Obojí system dosud na
(a-ůíryoyat)
pochází
nepochybně
odtud že poklá v1,l druhý v 9 klášteřích. Kdy
styk 5 osoba
ami jiné
viry za znečišťující.
rozmáhala, vymohli sobě mniši a--ští na sultánovl
Íššhos,»: v Athon,
SVatá Horaa, "Aywv
s.) na nejvýchodnějším
ze tří59013vrch
do moře včas potvrzení svych privilegií a statků Ny -ě)š1
ústava
jest z roku 783
oiích za osvobození
Elgesského vybíhajících ostrožen poloostrova Chal
„řecké v letech 1821— 1830 ya na A--u posádka
kidi
v jižní Makedonii,
název
ostrožně
asmé.e Ostrožna
jest asi 42 potom
km dlouhá
a průmém
turecká,
která
bránitl
měla
všelíké
vstalců se strany mnich a-ských, podpoře
kteří ov špo
em
7z,dravé
km široká,
příjemné
zlma hornatá;
mírná, ,denebí
lto bez jest
velikých
aren.a s nimi sympatiso vali. — ízení celého A--u neboli
“V starověku byl A. sídlem kultu Zevova (upi_te celé republiky mnišské, zvláště vykonávání soudní
moci
(v
první
instanci)
spočívá
v
rukou
sboru
rova). Až do X. stol. o Kr. bydlili na A--u jen
zvaného
„synaxis“n
.
„protata“
Do
sboru
toho
poustevníci (kelliotén )2 založil Athanasius (v. t.)
thonský první klášter Lavru a zavedl řeholí sv. vysílá 20 klášterů po jednom zástupci. Zássetupc
ten nazývá se „antíprosop. Sídlem protaty jest
Basilia. Brzo potom následuujle založeni jiných ve
Karej. zMimo
jestpo
už_ší(ptítičle_nýá
každý
rok
likých klášterů
(Tvear8976,
Matopedh l..stol
Filothej
992, jeden
členůto
jeho
ra ě zaujímávýbor,
nejvyšší
důsto
'Dochiar
1046, sv.
vznikly
)enství na A--u vůbec,totiž epístaty. Turecká vláda
-tn dva kláštery slovaavnslklě050
ruskýs vPanteleimona

a srbský Chilandar.cPoslední
klášter sezaložen
1542 má v Kare'g svého uřerlníka, kajmakama, jenž vy
(Stavromkrta)
Vedl e_kůusazovali
tu Slované
Georgínci a lberové. Ústavu uspořádal císař Ian bírá 1oclklá terů stanovený poplatek (ročně celkem
16..000K)
Protata
má po jednom
trop“)
v Soluni
a v Cařihradě.
Rokulagoentu („epí
Clmiskes
Císař
Konstantln
Mo A--u celkem 7553 mnichů (se řemeslníky, služebníky
nomaachso typikemmz
typikem r. 972.
1045
stanovil
že žádný
ženský tvor nemá přístupu na A. e také pravidlem, a ándenzsisky),a tou: 3207 Řeků, 3615 Rusů, 340 Bul
hr,ů
Rumun,53 Georrignců, 18 Srbů. 32 jiné
že s_amvice
zvířat anaholubice
-u chovati
ne národností. Na A. jest celkem dvacet klášterů. Na
vjmadomácích
toliko kočky
Po se
dobytí
u křižáky 1204 byli mnichové papežem východním pobřeží v pořádku od severu k jih
lnnocencem lll. vzati pod ochranu církve římské. jsou: Chílandaa,r Estlgmen, Vatoped, Pantokrator,
Stavronikíta,1ver, Kotlumuš, sv. Filothej, Karakal,
Lavra; na západním pobřeží od jihu na sever

vPavel,

Dionysiat, Grigoriat, Simonpetr, Xlro

šotam
(Ksíropotam),
Russik
(sv.rat.Pa
antelejmon),
enof Dochlar,
Kastamonít
a Zo
—2
klášterů
těchto bývalo 9slovanských: sv. av,el Simonpetfr
Griřoriat,
Pantelejn estz
n), Xeno,
Chi
ndar, Russik
Filothej(sv.
a Karakal.
C1 Zograf,
epo
řečtilo, tak že njní jsou na A-u toliko n3slovanské
lášt tery: Chilandar, Zograf aRussik. Klášte jsou
o ní
evnčny
a mají vzhled
středověkých
to připomíná
nebezpečné
dobyhradů. apev
stol., kdy korsarové často A. ohrožovali.

Kláštxervy

mají krásnou, malebnou olohu. Mimo veliké klá
.štery jest na [1.15 osa nebo vesnic poustevní
Ckých (skitů, oxfjrm, zná/opata), skládaajíccích se
_zpousteven neboll poustevnických domků (zalila,
zalil/311).Každý skít jest podroben některému klá
štee.ru Celkem est assi
pousteven. Všichni
'_ 0br._'_2t5. Athos. Klášter Esíizmen.

mniši, jak \! klá teřích, tak i _vpoustevnách, mají
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Obr. 247. Mapka poloostrova Athonského.

oblek stejný: černý šat řehole basiliánske. Výdaje
klášterní uhrazuji se částečně z výtěžků statků.
Statky na blízku A. ležící spravuje klášter sám
anebo je pronajímá. Kláštery a-ské mají statky
také v Rusku, nejvíce v Besarábií; ty dává spra
vovati vláda ruská sama a roční výnos odvádí klá
šterům, kterým náležejí. Jiným pramenem důchodů
jsou milodary z pravoslavných zemí a dary pout
níků. Z kláštera ruského a ze skítů ruskych vy
pravují se také sběratelé almužen do zemí ru

většinou liturgických a církevních vůbec; Ale mnohe

ty
kníhovnš í jsou
a v neporádku.
znamenitěj
jest zanedbány
knihovna klášterů
tverskěho, Nej
va—
topedskeho a zografského. V zografskě knihovně
nalezeno r. 1843 prastaré, z konce X. nebo z _po
čátku Xl. stol. pocházející slovanské „evangellum
hlaholsky psané, jež vydal prof. jagič (srvn. čl.

zogratskě evangelium).
Knihovnukláštera
chílandarskěho
uspo ádal Sava Chilandarec;
soupis

její vydal tiskem ve „Věstníku král.čes. spol. npuk"
ských. —- V Kareji sídlí take vždy aspoň jeden
(„Rukoplsy
a starotíský
Uvod
ravil
a ukazatelem
opatřl chílandarské“.
Frant. Pas—lmck).
—
biskup, jenž světí mnichy za díakony, popy a archi u1896
mění výtvarně, zvláště malířství, bylo na A-u
mandrlty. Protata vydržuje v Kareji také školu,
která byvá navštěvována od. mladých mnichů. jest pílně pěstováno. Vnitřek kostelu jest pokryt mal
to
řecká,učitel.
s dvol'Lím
behem,
ale učí bami. Nejstarší malby jsou v sídle protav, v ko
v níškola
“en jeden
odleročním
předmětů
vyučovacích
stele freskové
karejském,malby
: letz r.1282—1328
ve (v
atoťedu
podo á se nižšímu g mnasíu. Mimo kostel a úřední jsou
13 2, v í_..avre
aplí

dům protaty 'est v arejí dvacet dvorců čilí ko
naků; každý Iášter má zde totiž svůj konak, ve
kterém bydlí jeho zástupce (antíproso ), a do kte
rého uch lu'í se také mniši téhož klgštera, kd 'ž
zavítají o are e. Mimo to jest tu značný po et
jednotlivých domků, jež náležejí různým klášterům,
které se pronaímají obchodníkům a řemeslníkům

sv. Mikuláše) z r. 1360. Pět kostelu a-ych vyzdo
beno bylo malbami teprve v XVl. stol., ale malby
ty navazují na staré tradice. Zakladatelem mahrskě
školy a-ske jest Manuel Panselinos (v. t.), jenž

za roční plat.
strážnice
četnictva
a-ého. ěarei
etn kůjest
jesttaké
20; hlavní
jsou národností
řecké & odívají se ma.ebným krojem řeck'm. Pla
cení jsou od protaty. l-llavní povinnosti jejich jest,
aby nepouštěli na A. osob podezřelých. Několik
jich strežl severní hranici A-u, zvanou „Veliká
Stráž“. V Kare'í jest také turecký poštovní úřad. —
Theologická u enost východní církve mívala na A-u

na př. v lveru evangeli ř z Xl. stol.). — Sryn.
orpn" Urpembí ', „lstorija Athona“ _l.—,lll.(Ky ev
1877, íšetrohr. [ ), „Manuel Gedeon, 0 Aůw; ( a
řihr. 1885), Langíois (Paříž 1867), Fil. Meyer, „Dle

působil v Xi. n. Xíl. stol. Návod k_malbě a k iko

nograflí a-ské podal mnich Dionysms v'XVl. nebo
na poč. XVll. stol. V knlhovnách 'a-skych zachoT
valo se mnoho rukopisů v zdobenych minlaturami

Haupturkunden fílr die Geschichte der AthOS-Klb
ster“ (1894), E. Miller (Paříž 1889 A Riley (Lon
dýn 1887 , Schmidtke, „Das Klosterland des__Athos“
1903 , rockhaus, „Díe Kunst in cen A.-Klostern“
Šedno
z
hlavních
sídel
svých.
Věda
kvetla
tu
utě
5891),
„Lambros, „Catalogue'of_lhe
eek manu
eně ještě v XVlll.stol. za Eugenia Bulgarlse (v; t.),
scripts_on mount Athos“ (Cambncge 895 a 19_w,
potom však lJaoklesla
tak má
že sice
A-u knihovnu,
nedostáváv níž
se Gelzer, ,', om
. ' erge und aus Makedo'níen'f
vzdělanosti.
aždý klášter
(1904),Sava
Claim/daru
[Slavíbor
Breuer
: Kutne
nalézá-se také hojně starých rukopisů'(asi 6000).

Athmatha — atomismus
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H
88121,„ZeP
SvatékHoryathonské“v
ČasCšg. „Osvéta“ stenské moci i autority vládní, které prohlášeny

Athmath a, Mr. Chumtth,á LXX Eůlta,A
;ma', město v území kmene judova (jos.15“).xPo

za orgán
lidové
moe pochází
zbyly
lidu.")
Poněvadž
ve vůle.
století(„Všecka
"XVIII.ukládaly
státní

loha nen

moc
i hospodářské
orianísace
veelíkéjedno
a ne
rozumné
závo podm
vostl i(cechy)
přičinllvosti
Atomljští vojínové, muč. arménští, dle vůdce tlivců, bylo uvttáno povděčně s velikými nadějemi
svého Ato
oma takž
když od erského krále heslo svobodářské nauky, která rovedla zrušeni
dosavadních těsných a svíraeíc
lečen
nských
]Íazdldžerda l. nuceznlbyli9kszapřen vír, volili ra útvarů a prohlašovala v osamocenost 'ednotlivce
ději smrt. Menol ar m. 19.
Grammát a v církvi jedině možnou podmínkuo sobníhoa tm l celko
armén.
ndélílgiounedě51i7
odpoví ající naší septua vého rozvoje. patné vlád; a úpadekakřesťanského
gesimě.v ilin,
atomisace společnost7i. Atnmísace (z řeckého ducha vzájemnosti ve vyroobnlch společcnstvech

atom=prvek) značív sociá lnlm ohledu zru usnadnily liberalismu obrovský převrat,lJjakým jest
bez od oru a. .r. Revoluci započatou
oilná
šení stavovských organisaci; v hospodářském
ohledu značí zrušení veřejnoprávních hospo ář
ských společenstev a na rosté osamocení jedince,
který jest prvkem (atomg společnosti, na 0" vý
robním. Atomisaci společnostid dokonal oncem
století XVlll. liberalismus, vycházeje z mylného
před okladu, že individuelní svoboda každého člo

věka jest dostatečným a přirozeným oraanisačnim
principem spotllečnlostla nejle ší pohnut ou k nej
vyššímu
na ána zlal mechanic
poli _vírobnim.
ečnosta
byla poklá
ý součet Spole
jedinců
každá organická jejich sečleněnost považována za
$k
k.odu A. :. jesttrevoluční podnik, namířený proti
dosavadnímu křesťanskému řádu a olečenskému,
“jenž
vyvíjel se
po staletí
na zákla zákone
ě požadavků,
diktovanjch
odvěkým
přirozeným
apo-_
svěcených křesťanstvím. Požadav
spomlčovaeí
.lidskéo vládané zákonem vřirozenýmbyly
tak mocné. že ve 3
v ku isstředověku
obětoval se ednotlivec ochotně svou osobitosti ve
prospěch st ml a církevní organisace. Tehdáž lid
stvo ovládal základni názor, že jednotlivci jsou
podřízenou součástí společenského celku (státu,
národa, církve) a že v řípadě volby mezi dobrem

solečnosti

a jednotl vce nutno dáti

božens ém reeformací protestantsuou -dov
lltlcká revoluce francouzská, která tehdejší názory
oškodlivosti organisace s olečenské ahos
oskpodářs
ké
uvedla v život za bouř ivého a krvavého násilí.
Francouzské národní shromáždění zákonem ze 17.
července 1791 zrušilo navždy řemeslnické cechy a
řemeslnikům téhož odboru bylo zakázáno o spo
lečných zájmech svého odboru se radili. Prová
děna byla hesla, která doporučovala zrušení dosa
vadního rozvrstvení společnosti na stav šlechtický,
duehovenský, městský a oddannkýs prohlašoována
rovnost všech lidí, odloueen život hospodářský od
politického, státu zakázána všecka ingerence na

soukromou výrobní činnost jednotlivcovu aveřejné
mocl
jen dozor
na hospodářském
osobní amajetkovou
bezpe ponechán
nost výrobců.
Na poli
každé
individuum
osamoceno
učiněn
no zodpovědno
za
a za hos
ospoclřáskýa svů'
rozvoj.
Společnost

bÉa roztříštěna na atomy ili atomisována bez
edu na
a,to zdaž
a přirozenost
člověka,
jakožto
tvora
spole povaha
nského,
toho dopouští,
aby

Zhen
byl jedinec
dosavadních
společen
vztahů
a protiz samým
Bohem
msvých
vštípené
vleze
řednost společenské trávil život sobeckého samotáře. Li

Šicí—

b„Suprema
ahu veřejnému
ros pěchem
je ínotlivce. beralismus
spáchal
a-í .r. zločin
lex saluspřed
reipu licae“
(Nejvyššímzáko
odpykali těžce
zejména
příslugroti
mer přírodě,
středníchkterý
vý
nem jest blaho obce) má svou plnou anepopirano u robních stavů, neboť malí lidé byli násilně vypu

platnost ve starověkus ohledem na stát, íve středo
vékus ohledem naacirkevv.Teprve vestoletí XV!
a XVll. protestantská reformace započala prováděti
a-i .r. v náboženském životě, hlásajíc zásadu o svo
bodném výkladu Písma sv., ve kterém prý

lež
žitoé
ucev na
polenalézalí
volné sou
zení
z dosavadnichdsdiružení,
nichž
ná
těže bez nálnežítée ředcháze cíí výchovy
na změněný způso výroby. řlch liberalismu
chaný a-í .r., hled odčiniti v našid
ustlovná

bez pomoci církve může nalézti pravdu k_e_'
s a snaha associační (spolčovacD. Nastáváov ěstřízlivění
sení vedouci. Bořivou činnost reformace přízn vá z opojných hesel o naprosté svvobodě lnll eváza

nýmmzáko
protestantský historik kjan Droysen, jenž ve svých nosti a gřlpravuje se návrat k osvědčen
ldskobo kým, které po staletí ovládaly společnost
dě lnách ruské
polltloď (Geschichteder Preussi ;iůmou
sc ene Poťlztlk

diloáLutherovo takto po
názotry,řá—
ystátní
a rodinné,
tomism
mus jest přírodovědecko-fllosofická sou
veškerý život, '.idteálnistatkycl
toto vše
původ
stava, dle
níž tělesa : vmalc
nejzazščím
stadiu—atom
své děli
pozůstávají
ásetček
mělo v soustavě hierarchické, která nyní v zákla telnosti
dech se zachvívala. Vše nač jen pomyslíš, bylo až které se více déliti nedaj. Z těchto částeček po
vstávají tělesa různým sesku ovánlm,
2%!
vasa
ne vnitřně šich útrobeáchaotlřeseno, až do due
(PO
asaeno.
lo následků nedozbírnýchpočalo.
Eřlčlňuje
mechanický„>
ehož orp
e'přlčiznau
ledatí jestbuď
mimo
atomy:
om mus
bylo nikdy revoluce, lježb yhhloubé l byla kulární
(mechanický), buď sílals'přltažliváa od
vnikla,
bořlal, neúgrosně
í sou
dila.
Shrolznějl
pole náboženského
ře la a 'a- na
pole
poolitické a hospodářské, vedouc tak k dalšímu vy pudivá,
dlch: atomis
mický
(ener smusi.
která sídlís v gtomecmh
či silový

prošttění individua z vázanostl organisace státní a
výrobnnl. Koncem stoleti XVIII.nechtějí jednotlivci
ádal plný ohled ke svým osobním náro ům' po-1%lnášetijiž obětí ve prospěch
veškerenstva,
nýbrž
v
ve
esorgan
ni
které sšířlll filosofové
o
s, cke,hRousseau a iní. Pusobemm těchto
tfllosořůvnujímaji se názory

e všecky společenské

nevyj malej ani stát, vkznilygen z vůle
?ednotl'ivců,
pročež
žeoony jsou imi
povol
ny sloužiti
enom potřebám
a prospěchum
zahrnutých
je
dinců. Bylo zcela řirozeno, e když provedena
byla emancl ace čověka od autority církevní,
byla důsledn také popřena vyšší sankce vrchno

aneb konečně atomÍynndavzájem se přltahu rcí a od

puzujícl s m vlas im životem žijí a t lesa ne
chický.
elikož se a. jak ve vědách p_říro ích
organická organická tvoří: atomis smus
sy
tak i ve fl osofil uplatňuje, možno mluviti o ato

mismufyslém
kálním,
chcemi
,a seskupujíse
oaatomismu
řilosofsk
le afy
srkálnlmho
atomy vtělesa bud'tuhá, buď kapalná bud'vzdušná,
dle toho, jsou-li atomy od sebel„méně či více vzdá
leny. V prostoru 'sou atomy hmotné — važitelné —
a atomy étherov — nevažitelné. Atom étherové
vy-glb“
ňíujl prostor
mezi tělesech
atomy važitelným
tam se
ybu
tuhých
chvějí se anejmenší
atomy ol pevných, ustálených bodův, a čím méně

atomisté

kmitátělesa
mezi hutnější.
nimi ěther
záchvěěýl pusob
tepeln mi,
tím
jsou
V kapaliná
silnější
tepelné kmitání ětheru, že se važiteiné atomynne
en chvě'], ale také lehce 5 místa na místo pohy
ují. Zvyšena-ii ještě více teplota, mění se kapalné
sku ensství v plyn, vsněmž
om . mimo obor
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chemických
oda., jímž
se mnozísnaží.
podstatu
apuvod
těles
a veškerenstva
vysvětliti
A. vp
rvmé
smyslu poja
dělal se ve vědách přírodních
skvělých a ut enoch výsledkův, a proto lze pěstění

: (š

jeho uem
jen doporučt ti, |::iéokuti
jiná thhhájený
eorle jeho
místa
hém smyslu
naráží
na

vážné obtíže,t tak že jim podstata_ věcí nade vši
m pojem
pochybnost vysvětliti se nedá. i

vzá emné
lpřintažlivosti
a rič
jen chvějío0
při
mě
ku předu
poh
bují.
ři assvů
šíření tenpjoty
atomy
éthe
rov
kolmo
kolm sena
směr,
jímž

měhnilse tlolíkrát, kotlíkosnových soustav
světlo postun uje. nsížováním teploty přibližují se atom
íílosofickýc
myšlen
jak
vlast
nosti tělesc vysvět
iti hodlal,Dle
lpřiklhácííai
tutéždo ovahu
atomy navz (jem násiedkem přitažlivosti. ažs
i atom
mům,
ováno na neoddův něném
přitažlivá
na odpudivou
zvítězísíla
a součástkyáv
tuhé předpokladu, což jest circulus vitiosus. Tak jmínny
těleso se sloučí.
V kapalinách
přítažiiv aod
pudivá trvají v rovnováze. Mnozí atomivstéapo-_ atomy za rozsažny a zároveň za nedělitelny; mo
lekule považovány za částice hmotné a samostatné,
siednichsilám
let e lpřipisují
seskupováníValná
a od
uzování
atomů
ektro -magnetickým.
č stf
siků a prvky čiratomy, z_ nichž se molekuly skládají,
pokládá atomy za jednooduché, nerozsažné, yna nikoli, ač musejí při chemické analysi od jedněch
mické body (energie), jež se navzájem přitahu'i a
molekul
oddělovati
kllímým
epř ípatojovr
Děje-li sese při
a. kor uskui
ím (adynamickém)
odpuzují,||jakoby to byly duchové bytosti. —A.c e pohyb jen nárazem ne tíži atomů, pak jest mezi
mic
kýl VŠchemii
se od
do těoljrnu
atomu.
nejmenissiknáiího
í hmotnou co
částici
esa mm: prázdný rostor a jím působí na sebe do
jest molekula, která se skládá z atomů, které vzdálenosti, což nazývá Dubois-Reymond nepocho
sobě bytovati nemohou, nýbrž na základě při
Htelným,
ba protim
ber die Grenzen des
aturerkennens,14
). slným
elikož leaddnamickěhovtn
tažlivosti a odpudivostí se spojujív moekul
molekul v tělesa. Atomy ty sluji též prvky, jichž hých tělesech síla přitažlivá převi dá a atom stej
'est as , ač stále nové se objevují, a ani otěch, ným kvantem sil jsou nadány, musila by v echna
ež za nerozlučitelné se mají, s naprostou jisto ou tělesa k největší tuhosti tihnouti,aanedá se různá

tvrditi atomů
nelze, mole
že bguiy
se dále
méně
mají, rozložiti
tím jsounedaly.
pevnějšími;
čím
více atomů
obsahuji,
t|mtěles
snázejsou
dají stejny,
se v prvky
rozložiti.
Molekuly
v ech
“en
počet atomů v nich jest různý. Atomy
dr ují
svou působivost i ve sloučeninách. Mají- i atomy
ve sloučenině opačné elektřin, est sloučenina
hmotou neutrální; převládá-ii e ektrina kladná, jest
sloučenina zásadou. řeviádá—li elektřina záporná,
jest kyselinou. Zvlá iním zjevem jest, že slouče

jejich hutnost a různý jejich objem vysvětliti. Ka
paliny
musly bybý
prostupnč, lyny
poněvadž
se vbynich
sila přitažlivá
a odpudiváru
musil
se
nadobro rozpt iibti,poněvadž
při'pníchsíla
o stupně
pudivá
edpokládati
různé
převahuje.
ina bylo
bypř
.energie
v ednotl
ých
atomech, čímžb ypadia zá
kladní nau a atomistův o stejnosti atomův. Ani pů
sobivost te la na sku enství hmotných atomů není
bez námite. Ne'en e podstata ětheru není dosud

niny
sloučenstvi
stejném množství
prvkůtéhož
ve stu
jevi různ!řivlastnosti
f sikálni: týchž
iso
merie, která při různém počtu tých atomů či při
různé váze atomové sluje pol merií, při témže počtu
týchž prvků, ale v různé bl žši součásti sšskupe
ných, zove se metamerii. Mnohep rvky nemění sice
své odstaty, avšak nabývají různýmiookiolnostrn
zvl tůčinem
tepla,
opačných
fysických
ností,
což sluje
al zcela pi.í
Příčinu
těchto vlast
zjevů
hledá atomistika vorůzoněm seskupen a spojení
nejmenších částic
od sebe
oddělených
&Ívzdálených
hmotných
v tělese,
ať již atomů
ve fysice ,
at molekul v chem i.

vysvětlkena.i
ale jehonení
tepelné
kmiíáninebot
kolmo
na
paprsek
přmíočárný
dosud jasno,
nelze
vysvětliti, jak by ko
oimý záchvěv přímočárn
ně sou
sednim atomům mohl se sdělovati. jest rotiroz
jakými jsou
someric
aumovo,
allotro.tak
pie,podstatné
jeen opuhhzjevy,
ým chemickým
seskupením
atomů vysvětlovat i. Když krys
skupení atomů dle přitažlivostí za říči uje, zůstává

záhadou,
proč při
stežnětělesa
energiit
chto sil
v jedno
tlivých atomech
různ
vrůzných
soustavách
krystallsují, některá krystalisují, jinášnikoli, a byt
ise tvrdilo,
stalechen
nupřece
ejmnnší vysvětleno,
stíce tvar
krystalu
již žeepři
soběksry
maji,
proč částicejednoho tělesa takto jsou uzpůsobeny,

_ýmže způsobem vysvětlují
mnozí i kryst alsi aci,. dodavajce, že nejmenší druhého však nikoliv. Oduševněiost atomů dle a.

částice tělesa krystalisujícího formu krystalisace
nerostech
odpnoruje. dstata
:vysvět
ujezkuše
účel
již
v sobě
Potíže nemalé působil ato nost
nsotí při
v přío
a vlastnosti
psychického
jest hypothesounabilájenou
'iž
mistům
přiobsahu
hájen
nuíj.é—e
tí

chod od těles anorganicý
po řeli podstatný rozdíl mezikorganickým.
tbostm i anorProto
ani těles (pozbývají reálnosti hžjednotnosti a stávají se

z ániivýtmr
pomysly.
ne
můžep
to býti
světtovtry matomismus
názore mkře
ck mi a or anickými a řivlastnil nejmenším sti jen
ritika moderního ato
cím hmotn m život \'ni ise silami přitažlivými a
stanskpýlšíkd
(Srvn.
Po.: f_i—il
ismu
1885;
moiogie, Br 11101397

prýseatomy
jako živokovéniavzájem
kodpudivýmí.jimiž
so ln0u, nebo
nenávidí
a odpuz
ao-t

o prírodě, Praha (nákl.
imsmus psyccchi k.—ý Oa .all se i ílillosofově 3,1 Kwai-dwg,54il./letafysdksa.
uvažovatl, snažíce se jímfi pův
o a podstatkute
vysvětliti:atomismus
osofský.
Něk svět—a

Vl'tír)
1910,29—
mid: i. Kosmologie
Lehrb.
d.
theor.
Philos. ), Freiburg
Br. 1,893
—309;

u. Natur
wíssenschatt,Atomalzsmus,Hylemorphismus
Gutter/er, Naturphiloso
(tna p__ř.Alz'r/xelim/l,
—42,
osmos, Pader
Dmowski, Tongior ,Palmi lerí, Haaagemnn) — pri phie, Míinster iaz
jali atomismus fysr ální a chemický z přirodovědyb
m1909; Udc, Materie u.Leben, Míinchen1909.)
a v budovali na něm svou filosofickou
opr írodě; jiní přijali z přirodovědy
Íkteeři
atomu a
ále samostatně budovah;
 hatomisté slují filosofové a spřirodozpytcic
nečně nestarali se o a. pňrodo vědecký vů )ec, nýbrž ĚŠíí názor, že tělesa skládajis ez possniled
děitelných částic, které atomý o lzov'ou.
sami vlastní názoro atomech, o hmotc .a o
- uč,il
starověkéujiž
Anaxagoras(
že svět povstal
z nesčíslného množstvípř.Kr.)
nedě
rodě si vytvořili(vizči.ato místě) je-i pronéstiu
kritiku a., dobře jest rozlišovati a. jako to theorii
iítelných pos
částeček,
ježv božsk
vou;
ohyb
uvedl.
výlučně přírodovědeckou, sloužící ku m ření
uznával
přlro ě nekone
ně
množství
žení a praktickému upotřebení jevů fys1kálních a neekone ně malých hmotných praprvků, které se
a byli mezi nimi i křesťanští filosofové

Český slovnik bobovědný |.
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Atomus — Atonement

matica1687).Základ k dynamismu goložil o'hn .
Locke
(l6132—1704),
který
podstatu
t les
ne 'ledal
v jich rozsažn
nosti, nýbr
rsž peíš
vj jich
vyplněnostl
či hutnostl, a vlastnosti těles pokládal za projevy

vlastních
801,1" sil. Tuto theorii vybudovallm. Kant
(17

kládaje ve své ' „Allgemeine Natužr
e

bením vlastnich sil prítažlm ch a odpudivých, a to
dle zákonů Bohem stanoven ích. Od doby Kantovy
vycházell fysikové a chemikové od'předpokladu,

jsou hmotně
silouX řltažlivou
ažeodpudlvou.
Takatomř'na
Da ton dány
(ke konci
111.stol. .

Gay
Lussac
(1778—1850),iAmpčree(1775—
1836,
Ca uchy
(1789—85k7),
mž druží se i —
členove
řádu lesuitského 1Boskovlč (Boskowiach 1711a
1787)a_1(1
Palmlerl,
kdežto
Ulrici
BGS—1884)
atom l_řarada
'en za aň'a
5 lojemná stře
diska
sže
il pokládaj.
Ojediněle
vyskytují se
eště (ceznotra)
nz
zjevy fyssikální
: mechanlck

pohybu molekul vznikají, jaauko Clausía, jenž
u dra.
Ohmotě
„ líka
1897,
molekulám
en
ělŘaohyb
primočárnlýluka
připisuje,
3 u nás
vmětsšinou
Npřevládnul
názor,vlastnost
že jsouasteomyjennjakýe
tbody,
ímž určitá
p lvlastlňuje.

Pfseilstric
(Das(kinetls,mus)
Kinetsystem 1872)hledá
statu atomů verhybu
Wiesner pod
(Das
Atom 1875) v běhavosti, Redtenbacher
(Das
Dynamidensystem
1857)smus
v d namídách
ětherových,
leslnnerg (Ener
1901) řenáší
ener ll
sil na tělesa ůsobíc do prostoru, enž vše obbk o
puje (Philos. ahrb. 1902 470); He mholtz (1821
až 1 zák
)Ivůbec
uj,e že skladbě
by se kdjtěles
theore
tickě
ady tys rochybuj
v atomové
daly
naprosto| ozřejmi — Byli konečně " “of“" ,

(atomismus
kt
tomům

clch vlastní život px1pimsovall
.
a psyc
přirodě
K nim náleží Leibniz (c1646—lh716)o
svou naukou
o monadách se silou samostatnou a samočinnou,

jež v všechna
nich jesttleě
upoutána.
Z těchtozoveme,
monad není
složena
jsou
e.sa Co hmotou
leč
upoutání
sil, které
stálém střídání
jevů
msitrv alým
být se
z.dénám
Bůhpři
předurčenou
harmonii
plostar
aral se, aby vnitřní život monad se světem ze
vně' ším
Monadolo
ii Leibnizovu
osvojil
si
dřísouhlasil.
ch Herbart
(lng—1841),
jenž učil,
že
věci epozůstávají jen ze skupin monad či b:,ytků
jež
jsou kol—bytku
kterýzdá.
se
námseskupeny
jestotou trvalou
psod středního,
tatou — býti

jako
ny bytkň, eřm.
jest i Lotze
pduše svým
vlastním žl
votemvšechn
opatrena
(1817—1881)dí,
že celý svět jest oduševněn a že atomy jsou du
chové bytosti, které nekonečno v podstatnou

jednotu
Fechnera
evňuje spoju
vše e.ůhDle
a celý
svět není(1801—1887odu
leč velik acu

stava vědomýchjednotek. Schopenhauer

(1788

lž860) naazval celý svět a jeho síly objektivaci
nn (1842—)tv
tv,rdll že z této

světovůle ostatnía atomové vůle — čiré to sily —
v zařujl. Podobněmu voluntarismu učí Wundt

—) a Pa ulssnen(1846—). ak vidno, není tu
žádného souhlasu co do pojímání atomismu a na
uka sama plna jest záhad a sporů (viz čl. ato
mismuus). (Srvn. mimouvedeneprameny: Po:plříl.
i(osmolořie,2167—32,1Kac/mik,
frlosofie,
15.
224. 22.6.Dějiny
2444293
Falc m
óezgrg-Prachaua,
Dějiny
novověké
1296.
129
mlat/nil,
Vývo
oj filosofie,
problemu 81.
Boha
ve lilosofíl řecké řed S'okratem, „Hlídka“ 1906,

8343782 Mrd

eibnlzovamonadologie,K
Praha

Atomns sv.v .Atornijštl vo lnové.

Atonement,Society oft

e(= Sdruženíp

knáí)
názevpřed
klášterní
anglikánských
kněží, jest
založené
10 lety družiny
v Graymooru
ve státě

Atrebas — Attaius
new-yorkskěm

za tim účellem, by při ravovala

všechny stoupence v'znáni anglikánské o kná

739

o
lSrvln.155
Kaufmann, Handbuch der christi. Archaeo

vratu do církve katoickě, a s ni li by pak slav
Atrocianus (Acron ius) Jan, 11. v Koim ,
nostně návrat tento uskutečnila. ienově sdružení učitel v Basileji, uveře“nil protin áboženským no
tohoto zachovávali velice přísně řeholi sv. Fran
votám vněkoliki
Br., l.at s is7 ii, odebral se 1529 do Frý
tiška, věřili všechny články učení církevního,m o- burku
kdež
7|fJovýšen
latiny na
na mag.
tamnísvobod.
univ.,
dlilihse
za papeže
a konali sbirk
halěře
o.Pod
jejich duchovním
ve ením
bylsv.-petr
též klá $“:m1.a 1550 stal se pro

Attala
(Attaias,
svatý,ska,Opathobbiu,
:. 10.bř.
šterhženský
sledoval čtaýžú
Sdružení
vy 627,
ochaze
i z urgund
b [ zprvu mnichem
dává
pěkně jenž
redigovaný
časOpise„The
Lamp“
La=mpa), jenž jest v Americe a v Anglii velice v Ler nu, potom v Luxeuilu, pos ěze stal se opatem
ro_zšiřena vněmž snaží se co nejvice účely své ro
govati. Než znenáhla přišli členové sdru eni v Bobbiu jakožto nástuupce sv. Kolumbun
Rom“ ilo. břez. Srv
as:. Marti
rtius 42 n.
toho
že návrat
všechpovinností
anglikanůjejich,
ještě tyšettkl.
ala sv.
sv tt? neteř sv.rassburku
Odiiie(v.zt.)_;41lprvníaba
není _k
blpřesvědčení,
zek uskutečnění,
aže jest
aby. pozvšnaepravdu, co nejdříve do lůna cír ve steie sv. Magdaleny vv trassburku chová se reli

kviářs rukou sv. A-yz

Xiil. s.tol est go

přijali
dne 30. řiíjna
1909 složili
všichni
(počtembyli.
17)Proto
l se sestrami
ádovými
vyznání
víry
rukou Msgra josefa Conroye, generál. vikáře tický, architektonickysařešen (ltíálň, kružby, jemně
ciseiovaný;
scv l1kazit
salrgajest z orskěho křišťálu.
ttalas sv.

diecese
ogdensbusrskě
ó'jakožtoszástupce
arcibiskupa
new-yorkskěho.
sx., pot
ěoišen
velice
Attalia
město
Pamfylii
(Sk.
ap.14 'Amilsmámpřístavní
)
ina první
své vapoštolské
Lejlchkrokem,
dovoliljim
žili1
dále dlestříd
ře cestě s Barnabášem odebral se z erg do A-e,
ole františkánské
a podrželi,bynázev
„Sdružení
mosti“. (B.onífat-Korres
es.p 1909, str. 361) Týt/t.
Atrebas Jakub, doktor theol. a opat na Hoře
sv. Martina v Cambrě, řádu
,.:Jý
„De laudibus B. Mariae V. li rl Vllíf', DeCon
ceptione epistoia ad Capitulum Atreoatense“ , „Re
s onsionum ad Quaestiones sibi propositas liberl.“,
„n uitimam vlsionem Ezechielis liber i.“, „eD tri
pllcl fructu evangelico lib. l.“, „Epistolarumn et ser
monum ad po ulurn volumen". (Spin'lw liter. Nor-b.

aby
se odtud
paviis.NynějšiA
do AniiochiaeiaA. leželo při
ústí řek
Kattaralrt

Attai aten Michael, byz. právanlik,státník a hi
storik, rodem z Attalie v Pamřyiil, byl advokátem
v Cařihradě, zaujímal vynikající místo jako státní

rada, soudce a patriclus za ciisoagřů
aKonstanttina071).
ix.

0lsclhalaOťĚ(1071—1078)
a NikeforaSli. (1078a
„aniž

l—lš.:

(1072),ka přání „císaře MichaioaVII.;Wotlšt. v „luris

88. Univers- ex. ,2058.

Atrebaten. dioec.
aeco-romanliltamc annonici quam civvilis tomi duo“,
rank-ř.
—l79),
tlypilůggv(diaRtaxis)
pro uveř.
klá
tr.ien bisk.
dioec.),r
bisskusntvíeve
střední šter
a'šp itál,ll ezž
ailiožl
hod,ostu
italii,sspojetněs
pennkým
vt..).
Mikiosich a .Mtiiier v Acta et di iomadtabgraeca
Atríb, Atríb
18,1(Gum
A091;a),
v dolním
Egyptě;
( erlesněkdejší
str. 451)biskáuství
má adu E.
anížediiaevi, Vie
V, 29311., d jinyd y1034
biskupů z let 325—479 —2.A tripe 'Afngs)v
9,p
„Corp
sscri ti;byzf'
8531;
částli vztahující
se
k vsýpr.
ckým(Bon
v „Recuel
u Achminu obiíž 4někd. podvojn
ažeeli-) des historiens des crolsades', Pžařc1875 sv. laž
klášter,
ePgolem,k
mód:/ur, Ges dbyz. Lit.a 269a
přivedenýzafovn
v V.ýstol.
Šenutem velikémuužrv::azkvětu
W. Ni:
„Die Diatíxlís des Michael Atta
(413910511
nuly,),v

chitektuře starokřó-Zi

stanskě dvůr
před průčelím
kostela,půdorysu
basiliky g ver-' lellatesvlon IM“ (lena 1894),1. Sokolovv Bog. cm:.
obklopený
siouppvými
ambity,v
ttalus (Analog), 'méno tří králů per amských:
cový nebo obddélnikov (viz na obr. 248.
na někde ší středověkou basiliku sv. Petra vpŘimě).1>

Lar'l
Uprostře3l(aa-aí
cbyla obyčejně studnice (cantharus,

241—),2e1žo po svém vítězstv nad Ga

ilatyplřijai titul!97kr iovský. — 2. A. Ii. Filadeifos

věřlc?níklo
kumý

vání před vstou

pením
do sva
yn . Dle
mí
nění některých

v severní Africe
výjimkou
áhradou za a.
Lsou na v chodě
_
dvory. „b
ie
Llíž kosteiš s;;o
jicí, anebo zdi
_

01mm.

Pohled na něhdojšl chrám sv. Petra v Římě (v popředíatrium).

Attalus — attentatum matrimonlum

740

(159—138), vládl po smrti svého bratra Eumena velike pohoršení nebo zlou pověst. (Ct. Benedicti
159 za nezletilého jeho syna A. (iii.), dopomohl
XIV.
Sacramentum
června
1141 const.:
— Apostoilci
munerispoenitentiaea
z 8. ún z 11.45.)
—
Alexandru
Balasoví k ilometor
trůnu syrskému
Deme Pouze per e ikiam vzhledem naazdravé sltanovise
triovi.
(138—1gou
), odkázal
r. 133 říši svou ímanům. _A. v 1 Mach. 152"jest
ještědiiná vý imka, již možno vyslovitl krátce jako
nepochlyn
ílmpe 'smentumquasi
ad ium
a.irum jako seperpetuumžaccedendi
státi že v krajinách,
kde
“Atta usněsv. ..il
mě 1. v Lyonu za Marka Aurelia. cesonf
jinověrci
in diaspor.
Cf. A. Lehm
Rom. zs čna —2. v Catanii na Sicílii. Mart. žijíkastolici lmezi
].
.
37.
Zpovědnik,
jenž

Romtt 31. pro

byuhrlozhřeeí'íil
osobu spollluvinnou, nedbaje v še uve

ardisenza
1.sBonaventura
O. SA
rlsAttsta
maschera“ (Palermo
174123),
„ť'L
ettera dených ustanovení, zaviňuje, že rozhřešení jest ne
poeemica sopra ia controversia mossa da Domi pla opro nedostatek pravpmoci, sám pak upadá
do hříchu těžkého, kterýž jest stižen klatbou vy
nico
7.132;
Leo intomo
vescovo
Palermo" hrazenou papeži zvláštním způsobem , a slove
(t.136,hájí
mínění,alžeprimo
sv. Petr
poslal diz Antiochie
attentata absolutio complicis—
_ pokus rozřešiti
na S7iciÍiibiskupa sv. Pankracía), „Bílancla della
osobu
spoluvinnou. Tato latba vyslovena jest
veritá“
Ilut-ter. Nořmend.
VIa (191
v konstituci „Píi lX. A ostolicae Sedis“ ze dne
1134, (t. 1738). Srvn.
Pas k,."áln2.ř
íjna1837vNea
poli, nlavštěvoval jesuít. školyt. 1856 věnoval se 12. října 1869 jako desá á a zní následovně: „Ab
studiím bohosloveckým. Vysvěcen na kněze byl solventes compiíc
ícem in peccato turi, etiam ln
mort
rtis articulo, si alius s_acerdos, líce non appro
ustanoven
službou děti,
u kostela
aNep.., vyučoval
pro něžncjsv.
otevřeljlména
školu. ežiš
Při batus ad contessiones, sine graví aliqua exontura
infamia et scandaio possit exci ere morientis con
veškerěm působení svémZpočínalsi haorlivě,vyni iessionem“.
y pak dokona eji bylo pečováno
ka' eenvšelikými
1893 aspo
v kostelectnostmi.
kongr. sv. ucha.ezPovsěto
okazeňa
spásu,ze stanovilačekongre
ace svaatého
Ofticía dekretem
dne 27.č
1,že$66
tten
tostí
jeho
rostla,jejímu
tak ožeVíž
za dvě
léta-života
přikro%ojjeho
110se kesmrti
zkoumání
v i tata absolutio complicis má navždy zůstatžievayňata
skupské kurií neap ol. Zkoumání to, několikrát ře z biskup. fakult „absolvendi ab omnibus casibus
SanctaepSedi
reser
vatis“.
est
tudíž
nutno
v kaž
rušené, dokončeno r. 1
asp is o tom pósány
regacl obřadů. Kongreg. ritů rozhodla 9. dub. dém jednotlivém
í_lčpřípaděž dati Poenitenciarii o fa
191, b se započalo s prracemi beatifikaci, což
mříyhem
dí se, že attenptata absolutio
papenžn)ius

27.dubna 1910 schválil. (AAS. 1910, complicistjest h

drenž

specialsisimo

_Kas ulstika: leRozhřešii-lz
osobu
spoluvinnou,nepoznav
ji, die jemovědník
něchby rozhře—
41At'ttw)ante, ital. miniaturista,
u. 1452ne ochybně
vCastelfiorenttino,
z. 01.1 ;bibiiofliov
tehdejší šení bylo platno a kněz b enu adí v trest cír
ruhých by roz řešen. bylo neplatno;
dob: Medíceow, uh král Matyáš K,orv1nvévoda kevní,d1e dru
rbina a j. ho ně jej zaměstnávalí. jímvy
k yby však rozhřešoval „cum i orantía crassa et
supina“, propadl by zpovědník trestu církevnímu.
bený lyonské,m
nádherný mzssál
missál zr 1483
chováMatyáše
se v kazthee
drále
1485pro
Kor 2. 'lr estu církevnímu ne ropadá zpovědník, jenž
vína v král. bibl lothece v Bruselu, rukopis obsa pouze zpověď spoiuvinní ovu vyse
selchi, ale kajíc
hujici satyr. báseň Martíana Ca elly „De nuptlis nika nerozhřešii. 3. Kdo rozhřešení předstírá, řikaje
Mercurií et Phllliologiae" pro
áše Korvnía jinou modlitbu nad osobou spoluvinnou vezzp-o
zhotoven chová se v Benátkách&v „Bíbiíotheca
P,ropadá
trestu spoluvlnná
církevnímu. zamlčuje
4. Návodem-li
ovědn
kovým osoba
onen
Marciana, brevíř pro téhož krále v knihovně va vědnici,
tikánské a A. přimkl se slohem svým k mistrůní, h ich, zpověď jest ne latná a zpovědník, rozhře
kteří na sk onkus toi. V. ve Florenci b 11činní, šuje, propadá trestuc rkevm
ní.mu 5. Os v-éli újmě
lzesoučasníků napodoboval zvláště Dome ca Ghír zamlčei
onen hřích,
zpověd'
neplatna,akařicník
e zpovědník
neu aáest vovšem
trest církevní,
a Verrocchia.
Nedostížný
v eleganci kdyžoosobu spoluvinnou roz řeší. 6.Bylo-1i možno
aandaja
koloritu.
V bo_rně dovedl
vyu est
ití kA.dekorování
motivů z anti
i z přírody.
vnebezpečenstvi smrtip ovolati k osobě spolu
vinné jiného kněze, ale neb 10 tak učiněno, rozhře
avantl
0. Serv.
1499
v 80. Pavel
roce svého
věkuB. M. vé ve Florenci,
ro
phetas minores“,_s„Vita s. joachími Šentiensis“n Ada
Sanclorum Aprilia 455), „Quadra
1:_řesimaie de re
dltu
peccatoriset
Deum“Sexti
(Milánet1 Clement
, „Brevlarium
Decreti,
Decretada1,íum
inarurn“
(in ist 1479). Srvn. Huf-ter. Nomenc1.Ila (1906)

šení jest platno, avšak roz řešitel propadl trestu
církevnímu.

Praha

sSrvn.

trIDs—

G.

háček, Zpovvěd nice.

Dr. 7.

. 7indra, leo

vědnik. lHradcřc Králové "1905,h.str 20, 22, 1,09

Dr. A. Skočdopale, Př.k
past Praha. 1891,
II, str. 240—241. [zámku/zlu,
boFre
c. Vide
b. Bňrelís.1890,
667—671.Miller,
Theol. ].
Mor.,
,lll,p pg.
336—337. nil:ch
'
'
ŠHalndbuch der
někd. zbened.
opatství
v HornímzBavorsku,
zal.Attel,
hrabětem
Andechsu
v XI.
sto
ruš. 1803; Pastoraitheol., lnnsbruck 1905, str. 744 —7.46

attentatum

matrlmoníurn (bezvýsledný pokus

Attenhoferin Kare
i jUDr
kirchentum
Luzern“
(1864), Recht:,lv.„S
iche Satesl o manželství) Manželství je neplatno (invaiídum)
bud_'z nedostatku zákonné formy, v níž uzavřeno
lung8.731).kathol. Kirche in der Dióz. Basel“ 1867 b
m
nullum), aneb protože ho nepřipou

ažAttho sv.v. Atto

štěia některáívyiučujicí
jíž snoubenci
byli (m.i tu.m) překážka,jestliže oba
snoubenci
attentata absolutio complicis. Osoba spolu stiženi
aneb jeden ví o překážce, která sňatek jejich činí
vinná, ať muž
neboovy,
žena,doku
jest vyňata
zpovědnícké.
pravomoci
vínnkio
ebylazerozřešena
od
řece
se jmenujeme
ho odvažuje,
pre
jiného__
; ovědnlka, běží-li o těžk, vnější a oba gneiatným,a
káka odstran na
není,
otodokud
manželství
polnýf h ch proti šestému příkaz ni Božímu. Vý
a. m. Nejčastěji
toho pro
pokus
manželství,
emužužívá
v cese
eěstvýrazu
je taková
vylučující
Limitučiní
pouze
případnejvyšší
ne
ezpečí smrti,
když
není po rucepotřeb,
žádn hot.j.kněze,
překážka
cír
evní
(zejména
vyšší
svěcení,
slavné
Sliby aneb stávající svazek manžel.,) kter vně
ani neapprobovaného,
kterýž
by- iného
onu osobu
vy kterých zemích není zároveň překážkou práva ob
zpovída
anebkodyž není
možno
knězeeza—
volati pro takové: okolnosti, jež y jistě vyvolaly čanského, nevylučujíc zde sňatku občanského, v je

attentis ratíonabilíbus- causis Suae Sanctitati expositls — attributum

až
anž. &manželství
obč.)(Srvnčl.
Sdt.
hož
„podoběm
pravidelně
a. m. se uzavírá.

pattentís yrationnbillbus causia Suae Sanetítati

Atti

741

sv..,n939mnichbened..evklmere

ruelskem,u bišk. zamors

990), z 5. října 1009

11.
na Srvn.Urba
Acta
vTarragonlě.era095
svatěhaoprohlášen
řpapežem
exposltis et p_roba
atis. K dosažení dlspense od nem
S: Octobrlllsr'
manželské
nutnoDůvody
uvésti
dispensačngest
důvod.
ttiret ean D
S.j., missionář a malíř
r,

prominutelně
překáž
vožád
sti kanonický

instrukce
posv. kongr.
de prop.obsa
fide otce
u 1702
v
le (jura), ipřieučil
e malířství
aop svu svého
malíře,
zdokonalila
vŘsíěm
n-á
zty 9.vypočítává
květn 1,877
v opraveném
vydánípak
ženy jsou v publikaci „Formulae Apost. Datarlae vratu zdržov se v Lyonu,\,kdež ězhotovll několik
ařilých obrazů, otom pracoval ve svém roidišt;
pro
matrimonial.
reformatae“
uve—
e'něně
r. 1901 dispensationibus
k rozzkazu prodatáře
kard.1(ajet.
Láežp jakožto řrater-koadjutor,
.Masellv. Sv. Otec může však v určitých pří 1735 vstoupil do
byl poslán
o Pekingu,
ve
padech uděliti dispens l tenkrát, když buď žádný llkě
přízně roku
císaře1737
Kien-Longa,
pro kde
něhoopožívali
ž, přIzpů
sobiv se jeho vkusu, mnoho maleb zhotovil por
zvláštní
kanonický
důvoddprouveden
dispens
nebo
v žádosti
za dispens
není,neexistuje—,
nebo
tréty. výjevy z války s Tatary a j..) isař na ízel
uveden-li — není dosttatečný. Tu totiž sv. Otec,
jemuž celá záležitost bud' ísemně nebo ústně se mu důsttojenstvósí mandarina, což pokorný řeholník
odmítl
z. 17 kaoestele
jlpšípe Leno
práce jestBatter
obraz
„Anděl'Strážn“
ingskěm.Srvn
loži,důvod
může a připustiti
i iakýkoliv
jiný,
nekano
cký
promine pa
takto pre
ekkážu
man Sommervogc
želskou „sine caa,usa“ t.j. sine speciali ordi
Attluus sv. má. 3v Perge v Pamíylii za Diokle
narla causa, sed ex com muni causa, quae omni ciana, Mart. Rom.1

Attlm
mrayrRichalrdsr sniador,n.v Inšpruku1831

bus praesto esse p_otest,nebo „sine causa sp e

ciali'

nebo „sine causa expressa“ , což pracoval ve Vídni, kde pod vedením Fiihrichovým

provedl několik náboženských obrazů (Madonnan
načuje Ase
ve 2190
zmíněných' reformov.
formulářích
oDzatarie
pošt
sovy „ex
ce rtis se žehnajícím ježíškem a '.), přesídlll se do Mní

(„scl. ob copioslorem chova, kdež pracoval ve kole Schwindově („Sv.
„Madonna
ase
compositionem in gradibus alíquantulum remotis, Krištof“ kartony pro malby nas
spícím ežíškem a s budoucími andílk“ , „Immacu

vel
ob causam
bbonipu
bliciinPgradibus
ontificis remotioribus
animum moventem"
), neb
o 0 >!

certis speciallbus ratíonabilibus causis,

lata",
v].osef na
), vrátiv
se do Tyro
ska, jím
zabýval
se také„ malbou
skle,obrázky
svatých
ryté

oratoorum animos movent ibus et Sancti
Alt ol.
u Wagnera
lnnšpruku. pocházelnepochybně
kardinál, vkanonista;
tati Suae (Vestrae) expositis“ (,scl. ob co vyšl

pulam, vel 'actus inhonestos, quos ob honorem z Milána; Alexander 11. 'menoval je kardinálem
oratorum attenta eorum ualitatee, non expedit ex
titulu sv Marka, zúčastnili se synod římskýchb1073
- v. o c
p'licare“)
a v reskriptu
dispensačním
užívá„&tte
ptakse amezi
1081,1081
se blsk.stál
praenestskšv
oné
v záhlaví
uvedené generální
formule
papežemstala císařem
nas n ehoře ll.;

tis ratlona.

atd.“ (Vzorecžádostí takové udává

25:3

formul. 35. Datarie.) Ovšem že takováto dispens ;.canonum
,Vl,
pře
cQ,)Capitulare
s. Brlevoolarium
„síne causa expressa in supplicatione" uděluje se to sbírka dekretalůo :zčásotil'
nepra 2'chj paežůl osd

až
Vel.hSurvn. arm-,a otmencl.
jen
a pouze[)pro
osobyycpanujici
a vznešeně,
nebozřídka
pro jiné
osoby vynikaíc
na žádost
a dopo Klementa 1.OBSŘehoÉMo
čskýz ov.
ručení některého kardlnála, lskupa neb panujícího
_:

&(Atth'lo,Atthus, AetltšhsuA

)sH bis

u_p

v Badajozu ( pan)zkzol.
1070,vstoupil
knížete. Atoho,
tu jestco pouze
třeba, uv
byázjištěna
pravdivost
se v žádosti
vád totiž byla
exi pistojdsgý,kl.u.vallombrosského,
stal se opatem
stence překáž
a tvrzená kvalifikovanost osob, generáfem řádu, 1134 biskupem pistojsským;
auuba z Compostellyp30
ač-lí obě není ako na př. u panujících osob) no nesl 116 ostatk1
e; z. 2. kv tnsa 1155
toricky známo. (Viz F ormulae Apast. Datan'ae 800
dispenKsal.reřormatae,
vyd. 27,
v Římě
1
Pistoe
kmatrlm.
rozk. kard.K
.Masell , causae
28;ěr. rchiv
CXLVl, 671—7;06) Mart. lí.rátšsživotzopisšgm
Rom. 22. květn sv. jana
K.-R. 1902 str.103n
; fax-ír aApoi-tol. Aata S:. Malus V, 194 n. — 4. (Acton) ablskun
verce118924—961,uenčný theolo a horlivý arci
dil-rpmthonum,
vuyd.
1512 v Římě k rozkazuT kard.
K.A asnelly,
m. 7,1—32)
d:. past' ř, potíral sektu anthro omoríi ů, požíval váž
Atticus (Attikus), 'Atzmóg.11.sv. m.čv erygli,
rtRom. 6. listtoapadu. — 2.bbsi up cavřihrad nost krále Lothara, :p. výk adl listů sv. Pavla, vy
nikající učeností
l pěkným slohem, „Sermonnes'
skaý, u. v Sebastě v Armenii, bylk chován v blíz (počtem
17), sbirkuk
km klášteře mnich pneumatomac ickými (mace
srae“ (zlá/:cry, Sp icil. 19.0411"n)
donianskýml),iřleůřise
al jejichův
bludy.
se do
„Perpend
lculum"
asketický,l:v>y .
az,
coll.
nova spis
1,2,43n,noj1y1epši
recensÍ
Cařihradu
abyl Dostav
vys
svěcen
na script.

Gual
erta(Acta
S:.Iul.1PL

kněze. Byl, nezřnámoe roč, nesmířítelným od ůrcem

svého biskupa, sv. ana Chrisostoma, by s_pou
s Arsaciem obžalovatelem na synnodě ěm'. gvv,
po Arsaciovi usurpoval r. 406 stolec Chrysostomův,
ouze
sv.
ocltl se tím
ve schismnatu,jelikož
lnnocenc l.
uznával
hrysost.papež
za legitimního
biskupa.
rysos
ě A. sám pečoval
oto,

Mam—i,Miscel. 560), devět listů

ro lldějiny oně dobby

důležitých. Spisy jeho v d.
mtm: (Vercel
1768);M:1,PLXXICX
9—916.Srvn.flurter,
Nomencl.

&

butuni,přivlastek.

Mimobytnost roze

znáváme přívlastky neb vlastnosti, ze _kterýchsse
sicce bytnost neskládá (nejsou složkamije imi—con

aby jejsrulahabilitoval, přijav jméno “eho do stltutlvvat),Vkterě však
mznezbytně z ní vyp ývají (jsou

dlpqchc
n.lníramových
.snažílsvoje
se rozšířlti
vl vstolce
ahmají, jjseb přídavnými
can
adskěho.
La horlivě
vystupování
proti consecu va), týž
ptřlivlastňují.
ořenemv
ytnost;
ato
ela 'ánům došel ochvaly papeže sv. Celestina. kmény
orenem
fysickým, K
jsou-il
tyssvec
ické nabpř.
kolikost
yni al také dobro innosti.
ové ctí
be'ližší koře
en rozprostřenosti skutečně),
jakožto
n
řysickým,s
5-01:
-11metafyslckě
jej za svatého (8. ledna a 10. řiZjna).jakos splssovaltelmnost vlohová extensio aptitudinaisj je kořenem
A;nevynikl
spis
jeho
o
víře
a
ťane
dochoval; jest od něho pouze 11kolik slistůsotlilšt. metafyslckým neproniknutelnosti vlohově). Fysicke'
přívlastky jsou, kterě' sou věcně rozdílně od svého
vNomencl. 13 (1903)
SrvnmActa Sr. janl, 473,
Harm-, podkladu, metatyslck jsou od .něho jen pojmově
'
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attributy Boží — attributy svatých

rozdllré. Slnžky jsoucností jsou v pojmu obsaženy
nář; Gotthard;
Honorát,
přes
draka); Ignác
Lo biskuEearelatský' (kráčejie
formal .ter, přívlastky radicalit
rakem zápasicí);
attn buty Boží
ů.h
agnus;
ařížský;
Markéta (s dra
skup
sensk (podobně); ]íaliýří
(s
attn butysvsvatých, v ikono raíii odznak dávaný Ma
jednot
světcům,
obyčen svgou
jeding-,vše
obecnttvým
ustálen;
uněkterýc
tcůzevyskyt
se ve kem s outaným); Michael(Šimka potírajíci); Myron,
kněztakka ěď
drakem
Silvester,
papež.
usta Viz
Vý tvarněm um ní několik různných a-ů.
bel.u nohou); oman,
k:y Servac,
bisku_p.—
lily se většinou ve středověku; drive stačilo k

Dub: Bonifác (porážejee dub.) — D m onci:
Florian; German, bisk.p ařržsktý.— Důtk . Am
brož; Konkordia (důtky
cF);E.
XIII
(s iolověnými kuličkamiyna
aiiontcichn
ereol (důtéky
ehíiceš
Františekzz;Pauly
Gervas
(olověné
.5-5.
austus
a astor
důtky a meč); Petr
z Alkantary.-—
' Abdi ,;prorok A athoo;n Felix Nolský
isk mitra a berla u biskujiii, svitek knihový ne 30
Eřisiušného stavu, působen smrt a p., na při
(rozbitý), Fíorínus; Narcis erusalemský (džbány
u prorokůa
apo oiů, palma
u mučedniků
Zita (se džbánkem
akniha
p. Specifické
a-y poukaozujik
některému
chara vedle sebe); Nothbur
kteristickému výjevu ze života nebo z legennd je
Graanatov
ajablko
gra
nvruce).
áto
Anatolia;
Caiuv. jablko
anus (zahání
stavě
vyznačen
byljenn
ur i?
svvčtec.připsané
Z prvok )méno,
esfanskéabydoby
datuje se

kolik málo
.r., na ř. mboly evangelistův.
Některé a—yar. jsou povšec né, souce odzna

někter
význač
něm
u(na mučednické),
oci ko je); Caprasius,abiskup (zahaníijc
's,dymu ou
ich
ke : mu
ůsobu
jejich
smrti i(nnuastrojep
stevník (kráčí přeshada); Hilarius zPoitiersu (l ape
stela n. kláštera). —- .Přzlt!
!Žd ngáldavnějšlclz
A
': Adelheí
a(Adéla), a.cisa po nich) Charlton had s hlavou v kalich
no
;aAm deus Sa
renou)an
Ev.
had
v
kalichu);
Patrtclusuššlalpe
po nic
c.i|)—
žeelezný: Eulalie. —
Bonaventura (andělpřináši mu sv.hostíih; %unstan,

artna
se asekerou): Matouš._VízSekera
o.p (kopíl-l
— Harpuna:

imská; Arnulf, bisk soissonský (nástroj na způsob harpuny
iClá).— avran:
mat; uxentíus; Bene
Goericus
ndělv nda, vdovared(snim,
nesa na
dvě
očí); (gn
lide
andělem
na roušce
koní);
dikt;aElíPaulinus,
š; Itha : Toggenburgu
lsidor, rolník
oře
e); Kamil de baku);
nd em, te
poustevník (s (suprstenem
chle
vv zo
zo"—
Lellis; Klotílda (se štítem a třemi liliemi francouz
baku);
Vincenc,
mučedníka
(havran
sedl
ena (uťatou
kameni
miýnském); Vilém
ava
skými); Ladislav dva andělésmeči); Matouš (mimo v ruce): Alban An Flirckýt;usAlb—ánMohučsk
(na
knaihuA—rrg
Ave
Vale
ubi
cl: lína
Noe, Pafnuc;
patriarcha.
— .knize) , Chrysoiius;
emmanus; lDi..nysius( ivíš)d;
Aasnper il, v'izaksrop
o.u — Ba tdoktor
ký:
Ivo. — era ek : Abel (na ruce); Anežka im Ecu eríus Feiiěa Regula; Firmínus; Gebha
(dri hlavu sv ehoře jako rellrtkvii); Grata (drží
ská; Anežka esk (ssečeským znnakemš- Anežka hlavu
Osíta. —
dělo věsv. Hlavně
Alexandra)
utb Barrbo
(orunovanolu);
: Montepulcianaeh(s iílit a kníhou); Ond cj Cortini m ý ž di Habakuk, prorok (před ním lezoucí).—
sřtitel.
víkem
nohou)DonatKoletaio-aa; skřivánek);
jan Augustin (s musli veedle sebe), Engelbert; Hiduif
— uBlesk
Martina (blesk
ničí chrám pohanský).-uovnik v. vo_jin. — (posedlého
(zmrzačeněho
o.u uzdravujíci);
beicze Valentin
Adel ndls;
A adius;
Agiipif: Albert zo Ogny ( řináš mu sv. ostíi);
u
avo —
0
isku ml).llský , BBlu
an
aršgazBEzechiellšýge
ŠavělŠEvě
uk Basilius (na rameni): C ril Alex. (na rameni); Da
uLk;áš Sil—vesctcir
](u nohou
i um:
aka):).p—gaCbo
Eusebius,u
bi niel, arcib. (rovněž); E uard, vyznavač (na žezlee);
aGrcibiskup (andělyZnoblrlsopený); Františ a

— a?“l-Ěgr
och: František Elisleus,
grorok (dvouhlavou na rameni); Evortius;
Xaverský
ý(k
cogušj;
_Frumentius
(obklopen
i_laruíusz
zNoly
Arlesu;
Kolumba
uni
;Petr Kiaver
( ernošske
dělí u sebe)
(na keři
trnítém, kv.;)
Mechhlldís

abakuk,prorošw(předsnim lezoucí).—Člu

uMezdard (tří bllě nad havou);

aetl

nek
e(Sverus),
brskgp.
Dalm tkalcovský
t1:ka Va
avříneceb
(oděn
dalmadkou);
těpa_n z Alkantary (u quhaŠ; Petr Coelestínus; Řehoř Vel.;
(oděn dalmntíkou, drží kam
meny); aVincenc—, učed

ník (oděn dalmatikou, ři němh

ábel:

emlgius (sl or
vi kouetři
v zobák
ku);
ebiřo(S“esverusbiskup.—
Hora
(vrch
skal
Nonn
špice
vScholastíkg;
bthají

BlřrnnardinSierlesktý.a
—vHosutie: Barbora (nad lkali
), Bonav ura (vr ce, anebo andělm"iii
. k .,
studně vrhající); yGoar
lvo (ozářenou
družici).—7.list.).
7Hřídel—(vnit
ností na něm):
Erassmus;Arnošt
Hrob
na rameni, anebo naň šlapající); enovefa (u nohou); podává);
ulíana, muč. (okřídleného na)řet o;zu) Michael; Petr (otevřený): Deocarus (Bohumil); ucharius; Lazar
Coelestínus
sebe);
e(s
nimi orajíci
hrobu vyccház
azeící);:aAfr,
Sevennne(modle
se ře
ed
anebo
ďábla (kolem
na řetězu
držciiro,
odulus
eho (z
hrobem
ežka, muč.;
na
stázie; A_oíonlien(hořici vedle "sebe); Apoiomus

nohouzvon držící); Ubald; iiěm(naňšla Sie,;

íově
ěvíz
elf inhlavn
Kallistrat

avně
(dvěma
deeiiíny nDesený
ýgdr—

_.va

Aristíon; uialíe; Fructuosus, blesku tarragonský
(stojí na ní); Kolumba, mučedn
artína; l_Poly

Abundius, biskup (dítko mrtvě); Babílas (si třemi karp, Theodor a s pochodní vcruceš—
ditkami); Dominik (mrtvě khsicí); elicitas (se provaze
Felix Nolsk
(strepy);
z oha—Hře
(drvaena
eko em
krkuu vGo-ar
zan mjannesoucí.
b:
sedmi statými hlavami dětskými uKnohou); Fi
Nerejský (dítkamíobkioďennd
,josefK ai.as (dlítkamí Agrikoia a VitalisH(sliřebY); Daa;gobert pima chu;s
yK tovvyvrukou
obklopen)
i
sebe),(zachraňuje
kluá Helena
bisk.
SditkMaclovius(
ekřtitelnici;
Ositha
lékař a (hřeb
mučedníkrl(svhlavě);
Konon držící);žJuelián,
(5. bř..
zné
dítko tonouc ); Vinc
cenc de aulaa(s ditkem án
Ludvík, k'rái franc.ž(hřeby
ruči- Zenobiius (mrtvě dítko křísící). — Div k:y hřáebyvv ruceudržící)
vkogiu držící Pantaleon b(ruce nad hlavou
Marcelia
(je vyučující),—Žofie
sedící,ama
ebiřn(Severus.
Blažej (že
'ici na kiintrě
dce (natrůně
;Vaipur
— lapílbitě;ve
— ro zen: eBonifác; _Gratus;
oktora právClhvaret aro'ucho: iv.—o
—rlšak ezný);V
Chrysostom
e(ví1
řec.
Al_cirkví);
Urban, Attalas;
papež; Auto
Arsocius, vyznavač, Beatus; Bertra;nd Cyríak bisk
—-uH . Aron (kvetouci);
(s drakem spoutaným); Gěreon, German, missio nomus; Burkhardt, Deícolus hui do země zaráže

;š
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attributy svatých
jící,Daorotheus;
růženec);
František
de
aal1(n 0FilispNerejský(a
sozářeným sol
ovem „ haritas
»;

..

gius (a kleště); Reinold.— Klas Ansovin (klasy
ruce neboosnop vedle sebe); pollinaris z Ra

Bur
undofara klas)
(šest klasů
Valburga
(tiržitně
Vealtžitn_ých)(;áš
láRuth;
Gehharda;
,jeremiáš
Makarius
Starší b.
(nahoře
neohnutou
—Hůl prorok;
astýřská:
Magnus
amč.; venny;

Genovefa- lsidor: cndelín. — ůl
utnická:
_lakubVě
—Husa:
Brrnebo
igita labutě
Thaumaturgat(divoké
husy), Lud er
(div. husy
MartínTour
ský; Pharai dis ,\edast(vtlamě medv danebvlka).—
Hvěě:zda Athanasie; Bruno Kartouzský (na prsou);
Dominik (na hlavě nebo na ěelee;) jan Nep. (pět
kolem hlavy); Mikuláš Tolentínský (na berle nebo

(model):
Apolloníe zakladatelěklá
lrozžhavené seteru.—
zube.:Kleště
)m; Bl Agatha;
merus,
Dunstan; Eligius a kladivo); Christina; Livinus;
Makra; Martina; elagius; hoch lrozžhaveně). —
Klíče: Beuignus; BennO(ryba s klíčem v tlamě);

ngin
s dvěma
klíčí v stlamě
Gerrma
říž
sžký; (rčba
ttfried
(13. ledna,
chle cm);
Heřman

nad avou); Sui rt(na-grsou nebo vruru.ce

osef (na pase); Marta (svazek klíčů na pase);
Chléb: AlžbětaD
Aděla,Duryn.
ptanna(chl
majíc v rozdělující);
rucc:Ae)Ade
etr, apoštol i(dva);k Zita (svazek klíčů). — Klo
linda;
(chlébb chudým
vlz Karíd
klo
(po ntálský
strna
ne): Fran
erthold, karmelitán (nesa rybu a chlěbi: Bohumír bo uk —aKlobolukkýveliký
(Gottfried.., prem
monstrát (nesa chléb na mise); Flo tišek Borgiáš. — Kn izha Agrítíus; Albert Veliký
rínus tchltb a víno rozdělující), Honorát Amie
e.n (s knihou a pérem v ruce); Amadeu, františkán
(drže knihu na prsou); Anna lučíc z knihy Marii):
(nesa 3chleby na lopatč); Marie Ežgyptská(s tremi Bartoloměj, Bonifác (s knihou, mečem probode
chleby (sv třemi
ruce); chle
Mclchised
í;nem)
kuláš
eby nadech
kniz(ete'
u Mí

Chrám pohanský
dým posluh ující

prian Antioch.
knihy iam
maje
(hoříci): Artemius. — („hu nou);hOC ,CyriIlE
hard (kouzelnické
(knihu s dvěma
be,rhardarcibiskup;Alžběta
církevní, hlasat
nůta s ostn : Ni

uOtilie(taktéž); jí?-ří"evangelKisté;proroci; učitelé
Durynska;
Radbod(chudyýmšnohy
um vaje ); Hedvika;,mllslalbsela
Zita
lméno
e 1

komedes Kobele blyhey:
prorok (vedle
sebe).
ejnaNahum,
(ve vzduchu):
Mar
In
lán:
Ludvik:.Sv
Bertrand
na i.m)
vedle
sebe).
—lnd
FrantiŠmae
ek av.indi
(káže'
— cian. —_Kohout: Petr, apoštol, Vít na knizz.e) —
Koleno: Roch (na obnažencm kolenurrány uka
a bzlko Adam éa Eva; k-lleřman Josef; Sa as. —-. zující).—Kolo: Anícetus; Augusta (ozubené kolo);

ablkoC ranátové s křížkem:

áma: Crysant

nz Boha.—

a Daria (byli do jámaysvržení). -—

Alexandrijská
(nožzlomené“
edno rožec Agata (rohjednorožcev ruce):
)]u Kateřina
Donát, bísku
amučedník
sp gos
trosázené,
hořícrmlsvícemi),
stina, mučednice paduánská.— elen: Ahundius,
— eniopí:us;Anysia;
Bobaa(k
rkkooímpEdvin
pro
ýen);B
Demetrius;
Donatianus;
biskup; Ecianus; Echenus (do pluhu zapřažený); Villíegis.
(kopím probo ený; G;erhard Germanus, opat;
Eustach
mezi parohy);odrým
Felix mezi
z Valois
(se dvěmas křížem
kříži, červeným
pa

Kanut; Tomáš; Vojtěch Kopí se sekerou

viz

Halapartna.viz
—Prap
Kopřl l_v:a jan,orpoustevník.
— K0
0
rohy):
rohy); lda; Felix
Pro rouhev
bert,
cí
kop vl_-lz|.|berts
lan —krucifixem
eskvně: mel7ni
Eustcchium:

žezlo
u nohou;
Alois
.(a lebkal);(společně
Alžběta
Nolskýv:jzeronym(před jeskyni klečící) Marie Mařd. Éhen
uryn.(a(tři
koruny):
Amicus
a Armelius
(v' jeskyni klečicii); Melanie (kolem sebe zelen nu orunud ržíccí); Angelus (tří na palmové ratolesti);

ebku); Rosa e(mrtvá v jeskyni tležící). — je-k
stlřáb: Kvirine(lQuirin),ítrihun.— eteloov tro  Hedvika; Helena; jošt ájodokl (u nohou): Kazimír
žezlo u nohou ), Klo naldus (u()nohou); Pankrác
list: Patricíus.
— _Iežr
ek: Albert apravěru
Sicilský (drží
ježíška
v náručí);
AntoneinPad.
ruce (a
(v rukou);
Rosa Limánskšíll
(so— n).osa:Koruna
v. Trnová
ko
Albert
neb na knizze před ním stojici); lrmina ( ežišek trnov
mezi dvěma anděly nad její hlavou); Knajet :Ka : Ogna.— Kostel (modrelllkaostela): Adalbero;
nsgar; Bathildis: Berta;
teřina Boloňská (v náruč|); Krištof (na rameni); Amanusd ;Amor; Ans
Edmund (ježíšek se mu zjevuje). — jméno ,Jc thuinus 5(s pěti kostely-; Bilhida; Bonifác,
žiš' (monogram IHSl: Bernalrdin Sienský (ozá (kostel s ku olí); Bononius; Bruno, arcc.;ib

řené na tabulce v ruce); lgnác Loyolsk (na prsou hardt; Cara ocus, poustevník, Kunibert (s holuubici
nad hlavou) Damasuss, Emma; Eucharíus Trevír
nebo nad hlavou vpozdvižené ruce); incenc Felt
Gaudencius, biskup novarský; Goar Gott
r_erský(ozářené na prsou nebov
ce.) — lntu
tři: Mate
te.rnus Kadid eanice: vAron.—Kachny: hard; Jindřich; Kunigunda: Matemus (s třemi vě
Bri 'ta T_haam
aturga. — chí
řetěz kolem žeml);
(jako pooutník s kostelem o dvou
Baylon;
Ro *věžích):
ostelníVirgilius;bVof
ná
odby
kostelní.
man (28 únoretězk—ka ílcií: : aschal
Barbora
(s hostil
vzanišád
(ve
střeše
sekera). —

Kosti (lidské,út. 1.yostatk svatých vr
sa).
rídolin lidskou kostru
ním had
se vznášejícía:
l_lBenedikt
(kalich
puklaný,
znadněhož
vylézá); irin
(s pateno
u); Heřm
jo see(f(z něhož tři růže vyrůstají), Hugo Lincolnský vemdle(,.—sebe)

Ksotšr:aArseniua (ko pletouci); oKo

lumba, johanna24
opat (s chlebem)r:aDosrma
(ssrůžemia
(ježišek
v kalichu
use Konra
mu zJevuje);
,jan Evan
(s hadem);
Kolman;
(s pavoukem
na elista
ním); ccm);
chlebem);
jan oDa
masc), Rosa Vlterbskál1(košíček s chlebem.
Lucian ma
Norbert
rt(s pavoukem
nadcvru
ním);
Richard
(u prsou);
jeho nohou
ležící),
Tomáš A.kv
uce Koště v. omet_lo. -- ot:cl
austa; ota
s hostii nad ním se vznášející); Wi bert (kalich miana; Vit (v ko i anebo vedle něho stojíci).—
shroznem). — Ká en: Bavo (velikýk men držíci);
Kotva: Klement
ímský;
Mlkul;áš
Pla
uele: Md
d(třl
ohnivéFilomena;
nad hlavou);
Benezet(naramenlinnesouci) Elfegus; Emerenciana; cid.
K adlina:
Kalixt (na krku uvázzaný); lára z Montefalco (třl Mikuláš (otřl zlaté nár knize).
kaameny v pravícl); Kon allus (žhavý v ruce); Li Adrián; Apelles (s kladivem); Eligius (s měchem
borlus (tři malé na knize, Medard (kámen, vněmž =>
(kožešinou
oděn
hu.) —
Kož
:
raham, poustevník
ý)žešin
Humilltas,aba(btyše
eránčí
jehonšlepěi?; látotěpán;
heodosie
(v ruce).—
)Řachomius (kožené roucho bez
(a nástroje):
Florus
a Laurus.—
kůží přes_závog;
Kanec
divooký:kloEmllius,'Bon
poustevník,
Deicolus.—
Etto (krávysebe..)—
kolkolem)ř;eFeli
Kardlnálský
aventura;
František rukáv
citasv.ů)
a Pe etua va:
(divokouvedle
ní

Bor íáš; jeronym; KarellBorromejský (vrouše kar- na
miska:
ruce).—
říž: Antonín,
opat
způůsob dulf
T na(vholí,
se zvonečkem);
Bernward
din
Damránskš'
s klo
boukemcm);
vedle)Petr
).— Keř
(na n m(poustevník,
závo':) Leopold.
— (s relikviovým křížem v ruce); Cvrill; Davínus (na
Apelles (a kovadlína);
mward; Eli rameni); Didak (v ruce nebo na rameni); Ferdi

Kladivo:
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nand (na prsou; Gerlon (na prsou); Helena (ve ská (úplněk nad sebou).— ěšecs penězi:
Ageus,
Amadeus
sa
emský;prorok:l na
(24. Sanvoysk';
ma); an,sCyrilljeru
almužnik;
liksý, na němž ristus Pán byl ukřižován); janK
Tomáš 2 ilhlanovy. — Mešnl roucho: Ilde
tr.(ěerve n
tonscl (Panna

(ak:upsk
důtk

Maria mu je podávvá). —- Mettly

vbiskupové
ruce): Konkordie.
— 'tra
bi
a opati; Bernard
z Clair

vaux (tři mm
na knize
na
ěknizelell'Maternas (dvě
Krokiofdii: Thanodoír (u nohou). 
na havě
AttolasÁurea,
— Mlýn
ký ká men:
Agathopus alýnTheodul;
Chri
Klerius;
Pavla Sienská,
imská( aAlžběta
ůtk.y) Bona (s křížem a jednu
ons Kateřina
rucc);
Filip Benitius;
FrantišekjanN
z Assrsi;
tišek
Xaverský,
_lanBe
ezrchmanns
epm Fran
a stina, Quirlnus ze oSiscie, Kallxt (na krku zavě
šený);V ktor. —
el města. Geminián
M(města
(města
Bologny).v_edles
—
teřina Sienská, Luitlgarda; Filip Benitius; Mikuláš Modeny).
Artemius Petronius
(hořící chrám
smodlami
eebe);
Tolentin
— Ků
anitaeosnn(ke kůlu přivázán, Domllnnlka;Eustas (modls poráže e); Konkordius
ruce nadhyiavupřnwlité).a—;1hdan;
ii ius; (u sebe); Theodor, mu edník
lllehad (modiu
irena, mučednice, e_llřlB
a(na koní);Li
ničic
ci).- Mon strance (v. ta (: ciborium): Eleu
na
rtolomějAnežka
(svoji (s
vlastní
sta therius monstrancl lidu žehnajici); Klára; Norbert.
enouoni)ržl—_ůK KvBěatiny:
věncem
květin koležm rku); Cecilie (s věncem kolem hlavy),
Dorota (květiny a ovoce v košíčku ;Hugo zGre
noblu, biskup l(s tře
eml kvě
ce). Srvn. Lilie,
— Ewald,Aop=lllnarlsRavennský
Eu
uůže.
genius;
idelis ze Sigm.; jud a(23.dčce.,

Au
ugustin
(na břehu
moře,anjan
a S.
Facundo (kráče
Clpo moři).
— Most:
Nepom.
(vedle sebe ne 0 “zasebou, n. jak jej s mostu do
řekyvrhají). Mošna: Briccius,biskup bretaňský:

Vendelín.
—_Mo isidor,
ka: Epifan,
parms 
(otvírá
jí pramen);
rolnik. biskMprtv
Niakomedes(kyjsostn
;Timotheus;
VitálisHugo
(totděž.—
sí mrtvou ženu); kFri
but: Cutberth; ugo
: renoblu;
in sici: Berthold ezenský (křls
dolin, Kiaudius; Stanislav, biskup, Vincenc Ferrer
coainský; Ludger. — La hvička: Remiims (holu
ku. — Mrzácii: Alžběta (jimi obklopena).
bice nesouel lahvičkuoleje v _zobáku)d ahvlčk a 30)
Austmgu
s mušli
nohou);Roch
jan
' aAntioch; Caesarius; Kodratus, Panta Křtitel, jaku
Většl (hoch
(upevněnou
na urouchu);
ieoo.n
máaa Albert Sicilský; Brigitta Thau
matur_a Gu uia (nebo iucernu; Nrius (držícl ZA »:ouchu). — yzš Geertruda, abatyše (myši)b—
adoba s max-iy:oMařtMa dalena.—Nád0
ltářn iampu s oleeljlem). _
u i, Kateřina
Fortunata
(s nádob
(24. kv.
osus; Genovefa; Goar (tří); Maknna dvě laně). justa
a Rutina
(hliněnéruvceŽ;
nádo y).johanna
— Nábdo
ko
v;édská Bassus (la se dvěma kolouchy2- Fruktu stelní: chatius.—Nádobbíkuchyňsk:
Di
Leb
nDaielGebhar
Stylita; dak (vedle sebe). — Ná obka s olejem: Val
Františeka
orlois
oaš; Antonin,
Františekopat
z Pauly;

bu
ur.ga — Násstroje

umučení

án ě nesoucí:

gebkuD
sv. eho
e);jeronym;
Dmani
ský.
Léky,Mai-iMagd;
„ad obys Melanie;
lék Bernard z Clairvaux; Klára z Montetalco; Edel
Kosmas a Damlan—
L
Abdon a Sennen;
Aemilian; Basilius Ankyrský; Chrysanthus a Daria; burga; Markéta Korbonská. — e:bozez Leo
obsluhujicí,
uzzdru—av
jícia:AnežkaNgoc
eská;néAper;
Edita; Kamil
7. Leilis
Daniel,tlamě);
Dominika,
Eufemie,
(levssko
šeniv
jeronym;
ignácGerasimus
Antioc
ochijskýM
(obsluhujlci);é
Borromejský
rem nemo n);Karel
Marké
Skotská(uzdravujícl
(nemocn
ně mo
na
rlus Starší (dva lvy); Marek, evang. (lev okř'íizilenk
a)ž vštěvujici);c Roch. —
bzosě Epifan, bi
Natalie;
Pavel.el'husi
uštevnik
(dva lvy),Vit
Primus
a
iicián; Priska
eki(a unohou);
(lvyobklo
skup salamins
nský. — Nůž: Abraham, patriarcha;
Li lie: Adalbert,arcijáhen;Alois, Ange Albert. biskup Albert Vercellský; Bartoloměj;
_lilie adajl mu
list); Antonín Pad. Cecherdus (nuí vinařský n. zahrádnický); Edmund
Š,;BBalbina;Dominik, Emerich, Kampian (s nožem 6.16l_prsou vraženým); Lande
theldredsa (a knihu) Flllý Benitius František stavci:
Luk ev?
kněz a mnich.
—
ricus (na knizgš.—
zna maliřske'm
pod
z Assisi; Gabriel; Josef, p stoun Páně; Kajetán;
_2 Oibraz posledniho soudu: al.Metho
od.ěj--Obuv
Kazi,mir Ursllinus
tři vlilie).
— [.od'
[Adelhaida]
(16. pro(držlicí
loďku
ruce);
AiguÍt Ad
(stojai nické
náčiní: Kryšpin a Kryšpinián;
Theobald.
v nl); Antonin, muě.
or; Kordula (malou
(dvě na
očimisce,
na knlze);
lo u v ruce nebo vedle sebe)- Restituta (na ho Lucie (dvěrarhd
oči držíc
knize Leodeiar
nebo iiě
rouušcei; Mennas dvě oči na misce); Otilie (držic
říci lodi). — Lo ata: Fokas; Filakrius (s lopatou dvě oěl na listech rozevřeně knihy n. na rou
ošuc.e)
hrobařskou). — —
ucern
a: David,k
ula; Mlakarius
Sotonráš,prorok
Lyra:
—Lžicml.,
čistec (z něhož andělé duše vysvobozují).:
nická: Wunibald. — Meč:
don a Sennen
Od
dilo. — Oheň: Benedikt Amian_ský;Gern_1anPa
Požžár.
viz Oči.
- řižský,viz
t ř: Plameny.
A kvilin,
;: olečně
Accursius
ert Lutlgskýdržl);
(tři meče);
Alex(vl_lprsou);Albar;
der l.,
(před
oltářem
stojici);
Erich,
Gor
Anthimus, biskup, AaquilaaPrlska (společněpjej kieč_íci); Aureus (předbiskup;
oitá emAtala
gonia; Martialis. — Ore Au sti;n Bertult; Eli
iarbo
a Anastas
Kajus;
<ržíci);aAt'Ěrailiinusa,kněz(v
krku,a, Bedřich;
lban Artemius;
seus, prorokh (orel dvouhlavýi; an Evan elista; _Ian
zKřižeiuno
oohu.sdpéremvruce);Med
r(orstřežíjeji
relroze
stirá nad ním
kři ), Priska (dva orlové
ith juvenai
mezi
zuby): Pavel
apošto
Poly hrob); Servác (po jeho straně nebo nad jeho hiavoul;
ijrlan
Karthaaí;
Desiderius.
biskup
iarogrfsský;
arp (v—těle zavgdenx'x
Becket vhlavě
vězící).
ventin;lIIICerbonius;
dmund,
Voj ěch.
Ko a
mně.; Ellseusfl Eufemie; Florencius Gerius; Gis Václav
—Otk .orlicenaštltu);
a: isidor, rolnik.—
kro, Ošttěpv.
otroci v.
s ; Havel (s medvědem nesoucim dřevo nebo jaact
orenciuss(ovce, jež medvědpase);
celrléb); Humbert; Jakub 2 Tarantasie as medvědem Geno've—ta;Malachiáš, prorok (tři řed bsetm Re
do pluhu za řaženýmn Kolumba (medvěda na ře gina _(vedle sebe); Vendelín.
alcát: Fldelis
těze vedouc ); Kolumban; Korbinian (s medvědem
e; |_Vitalis.— Pánev s uhllm
nesoucím cestovni vak);M agnus; Maximin Tre
vrsl
rs;ký Vedastus s medvědem'n .mvike v tlamě Vendelín(s korunouuArmogast;
nohou).—Gracian;
astýřsMaláchus;
áh ůl
husu držlcim). —
.Eii us (kladivo, kova
ýřka: Cousinová;
Genoveřa (sLandrad
pastýřskou
dllnu a měch u nohou). — M síc: juliana Luti-š holla mošnou); sGermann
a -—'
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vinná: biskup.
Davinus;
optat
(kvetoucí
vzimě);
—Elpidíus,
Roh:
a(roh
jednorožcc);
Páv: Nolský;
Barbora( onrá
avi sám);
— Pavcloquk: Urban,
Felix
klichLiborius.
s pavoukem);
bert. — ěro v ruce: evan elisté; spisovaNtelě
H
, pr rok; Hubert (roht lovecký); Kornelleus,
církevní. — Pes: Adolar;
s;
r
apež
lovecký(žhavý
nebo vedle
hodovní).
Ro
on;on (roh
Donatill
sebe):— Vavřinec
(se
štěěkajícím)t;frled
Dominik
(pes
sz Clairvaux
hořící pocho
odnípsem
v tlamě),
Amlenský
muč.ruku
(hřeb
(mrtvého psa vedle sebe); Markéta Kortonská; Řdrži
uka rožeň);
(světecVincenc,
svoji uíatou
Roch (pes s bochníkem chlebav tlaam
Pil a. mascenský
' Amadeus ausannský
Maria podáváamu
ru
ghryspolítus;l
Josef,
pěstoun
Páně; (Panna
imon apoštol.lsaiáš,
— rorok;
la
n:y
Afra,
mučednice;
kavici zakrvácen
u). —- rukavici);A1Irmřaardis(s
Durynska
Agapit (vise nad plameny); Antonie (s hořícím
ecllle (ověnčena
jlmi);
(nesemu
v zklíně
e); Angelus
(růže Kasilda
a lilie padají
míst))
drevem): Antonín, opat (s lameny vedle sebe);

vkošičku nebo
hlavy);žElzearius;
Brigita; Thaumatur ga (s l_:pameny nad hlavvou); Lídvina rovčnčena);
Rosa kolem
Limanská
(ruži v ruce a
ChrysantaDaria; Eulalie; utroeíey;František Xav.
korunu na hlavě);
Rosanz Viterba (v ruce);
Rosalie Palermská
(jlm_lově
( hlavě.
zlďrsogh
vyrážeojíc21;_incelncnFerrerský
(aim
iz(: Martin
(kus svěhoPpláštěv.Půdo
žebráku
Alfons voruce) Benedikt Labre; áDominlku(přijímá
—hPlátno
prádlo
v rukou): 'ejateřina
plodávajicíš.Plu
zru oSuienská;
PMarie)u; slrvmundus; aan Berchimanns;
Ecianus (nebo
(s jeleny
zapřaženými);
Ekub : Taršlnltasle (s medvědem za ažen
crokopn t(s ďábly zapřaženými). — Pocho e
ta Daria (Bochoden s plameny); Dioscor
(jahochodeňtlam
hořícl);

ominik (se psem držícím po

vtl
;
eodor
pochodní omv
retlo:
uce a
hranici vedle
sebe);
Vilem (sopat

Raingar

ose.

? A"“““

u-sArnulf, b skup metsklý
a(ryba

mv tlamě); Berthold (ryby a chléb nesa); Ber

thold,ryba
opatz (ryb'y
E hit“ehoř
llká
klíč vžehnajíc1);Brendan;
tlamě; Elmo; ()ldřic
ourský. Mořic Angersk "'(velikáryba s kostelním

(: uzdraavu 'e: Deodaius klíčem v tlamě); Patroclus, měšťan troyeský (uka

(posedlout
ženu); Elpidoius,biskup;
lave1;Hidulf.
— Poustevník:
Bav Caradoocus (s
plánemko
stela) Elesbaan, král ethiopský (s křížem korunou
ažeziem); Ivan; : achomius opat (v oděvu z ko
o
žešiny bez rukávu); Petr amiani (s kloboukem

zuje na rybu s perlou v tlamě), Rafael, arch. (sr.
na kníže); Zeno (s r. na uidci). — ekera: Anasta
sius,muč.; Bonifác; Diomecd;Donát, blsku amuč.;
Ellseus (5. bez to ůrka); Erhard; Éutrop us; Her
menegild; josef, p st. áně; juda Taddeáš; Mat

f(s popravní
větzlcí
kardinálským
Volfgang.—Alexius;
Pootu  vOlaf
nice:
Aurelievedle);lProkop;
Renelds.— Poutník:
krovu
kostela).sekerou;
— Ses ;Volfgang
kroj: (sekera
lsldor, rolník.
jakub Větší; jan Nepom.; Koloman (s provazem
ležící).—— Sízt
ruce); Lucanus; Ludanus; Richard, král (5 od ——cShody:
Blandina (vru Alexius
ce).— (lptod
o: nimi
Amalberga.—Skří
znaky :královskýmí);
Sebald
Vilěm
Vercelli — Roch; I'll
ká (sůl:kostelem);
lexlus; vánek: Koleta(a beránek).— Slepice |(se sedmi
éuSlepý,
ervaeus;
Benedikt Labre; Brigitau vědská; Bona; jakub kuřátky):
Luitga
a.rda Beg
— a. —
zdravujícip: áÁlbin,blsku
Větší; Kolom
Roch. — Požár: Caesarius Ar
angerský; Mechtilda
(uuzdravujiclslepou
řeholnicí.
:Cu tbert (nad
sebou); Efrém (na
nebi);
leszkýOhe
(hasí parfume
Plam Florian;
n.y — Germanus
adio ( Pařížský.
látno: Slmeonlll lita (stoje na něm. — Slunce: Ko
lumban
Huznna(je nesoucí):e— Pra men: Apollnář bisk.
zřící nad sebou)
omíš Aqulnský (na
valencijský; Berta Caprasius, mučedník; n eol
izncentšferrerslklýnena
unebo v ruce,
mund;
Epifan;
Florus, Ansanus
biskup; Klement
iumban
an.—
Prapor:
(s koroMpa
v váleč
Ansovinus
nou); Berard
(stojetr;án
na jiří
korouhví
s půlměsíiřwemx
Gereon;
jan Kapíst
LeonardzPortoM
au Klass.y — Svochu P. Marie nesouc : Ferdi
ricio; Mořic (Mauritius), Václav (s orlicí). — Pro nand; jan z Kříže. — Sokol: Agiloif (drže sokola
na ruce); avo. — oumar u no ou
ermanus,
vaz: Beatrlx,
Desiderius,
biskup
Elze
arius;
Karel Borrom.
(kolemk
rku),viennský;
Koloman(jako
biskup
auxerský.
——
Srdce:
ho
řící
š pem
probodenč);
BrigitaAugustin
červen'(vmruce
držíci): janN epomucký; an Mlčeiivý iSilenti— jerusalemskými:
František
Sál.(5(pro
oe,ně křížem
trno
poutník Petr,
v ruceN).—
Prst P(Jukazováček
na úste
tech vou korunou ovinulě); Gertr
arlus);
mučedník.
Ptrs
Kateřlna
Sien
rtruda (ozářené nap
ská; KateřínazRicci; Eduard; G_odeberta—ruP
johanna Františka ze Chantal; Kajetán (okřídlené
Aron (zelenajíci seu — Přesl ic e: Genovefa. —
:_1ŠZ“Katerina
nebor hoříci);
janovska
prsou).
—
mus Turinský.
— (hořící
ád naoyb
tka:
P jímání sv.: Alois řijimaje : (rukou Kaarl Ettor (kolem sebe); Linhart (Leonhard) —
Borromejského);
Gaudenc
po
dávaje); Stanislav
Kostkaz Rimini
(andělé (sv
pod přijímáni
v_ajímu

Nothburga,Sera
tkalcovský:
nasie
(vedle se ion. —sStav
Stigmata
v. RanyKAtha
V))lřijimání);P
(jako kos
hoch
siis
puující) Václav
Půdoosr)
telkasv.
ne řijimání
 soto.vy — Strak Fru.ttuos,arcibiskup(16. dub.)

rea (v ruce daržíc1): zakladatelé kostelůoa klá
šterů (Sturmíus
lzce Kunigunda.
—
Ptáci:
Adjutor;a ventínu Buldam
uctu
osus (16. dubna, strak ), Hisida(divokécvescííeF
sebe);
Konrád z Piacenzy (italelm sebe). — an K
stov
na rukou: František z AssisRi; ateřina

Sie
ens á.

Řetěz:

Strom:
Aira Augš
urswkágeonlfac
stromu
Barbat (strom
por žej
(s přivázaná);
poraženým

stromem; Donát (bleskem za ažený strom za ním);
Emilian strom kvetoucí)f; Eutropius, Gerlach (vede
gutěho
stromu);
Kryštof přlvázan
(strom nse); třemi
ebastlán
(ke stromu
Zenovtětuvsemix

Acrpsimas (těžkým řetězem Studnice: Amalie (10 čce.)- Calimerius; Kallixt,

obtížen); Adjutor \(u nohou); Amandus; Babylas;
Su sd.Otmar
(vinný
sud nesoucí;
Vili
rordce;)
(sud
lvodou)
—- Svíce:
Agata
Balbihna;)Fealíx z Mathy
alois (rovněž);L
(pretržený| uhhart;
rukouMara
nebo Bapecž.—
Arkad
(hořícív
ruce);
Brí ta(hořící
un
a Cyra;u)PasachaiisBa ion (ka"ici řetěz kolem boků);
Blažej (dvě hořícl); Donát (pět hoříclc, snal kole
Paulinus
Nolský (s(na
p etržen
Petr No se
upevn
ěných); nzný
Geeno VZaefa
(hiořicívruce).—
cen
edmíra
Zahcariá,š
prorok.—
De
Iascus; Quintinus
nohou mnřetězem);
rukou); Romanus
(28. února, řetězyk aí.|cí)— eatízek: Vilém Ve— metrius; Edmund Angí; Faustus; Františekí Carac
Iiký (deset řetízků křížem přes prsa). —- Révva ciola (v prsou); Filomena (tří): Kristina, mučedn.;

attritio — Atz
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691—7:08) _Bcrgner. Handbuchd. ldrchlichen Kunst

Šebastián;
— Škapuliř:
oimon
Stock (vru cTerezie;
e.\ — Voršila.
Florian
(s vodou,
po altertiimer in Deutsch!lan,d 594n

č ehasicíkí;;Rupert,
men vtiskn
ut:é Med
Štít:
žár
bisk. (soudek
se solí). -—Šile
ichael, archanděl :s nápisem- Quis ut Deus?);
Václav
(s orlíc
0.10—Tlumok
tali
Ice (na
něms

attrítio viz lítost.

attrltíonístě zovou se stoupenci učení, dle něhož

attritio zesamotná.je-'lijen
bázně
svého vlastníhoskutečnoulítostij:
motivu vyplýva íci,
do
(Dytel): FelÍXB
zB zhCan
h—a. jakožto

stačuje k ospravedlnění ve svátosti pokání, jelikož
působí odpor a ošklivost před hříchem a obrá
cení se k zákonu božskému a jest sp ojena s na
Gerhard z Monsxll(větev s třešněmi.
ději na odpuštěníA ,jichž hlavním repraesentan
Trnitá větev: Achatiu
ikuláš Sde—
Rupernov
(
tem jest Melchior Canus (víz t.), pokládají tudíž
an : Boha (na hlavě), Kateřina Sienská (na0hlavě);
av ); Veronika Giulani (na p_ra_vounedokonalou lítost za dostatečnou dispo
hlavě); Ludvík Francouzský (v ruce); Maria Ma
milosti
svátostilítosti
pokání
že
'sici
otd kuopřijetí
zbázně
vychodicí
dáaasoudí,
se všeliká
láskta odloučiti, což však zdá se býti psychologicky
ztelový
Pazzis(vtrojiís
ruces).—jeeteljakub
ový Větší;
v.
— rpjlilsnti
Úh
a v oboru působnosti milosti nemožným. ravým

josef, pěstoun
nPáan.—ě Uhlli: Agatha ( ánev se kontrastema-ů jo

zv. kontritioníste,

: nichž někteří tvrdí, že s nedokonalou lítosti musí
žhavým
uhlim); Alexander,
bisk tomsanskšš Brikcí,
bisku tourský
(žhavě v rouchu
Chari
býti spojena láska v takové síle a v takovém sthupni,
tinna ( de
ořící
na hlavě);
Cyrilla;doucal
Elmo (hořící);
vátor
Hprta
(na žhavém
stromek Sal
ne
byla s to, aby již ůsam osobě pohnula
c.í
: Ambrož; Bernard"'z Clairvaux; an varoval,
hříšníka kkdežto
tomu, druzi
by hřích
svýchslitoval
se
uči, žem
otakto a jich
mocně
Chrysostom. — Váh ' Antonin, arcib. (v je ně lásky postačí, přítomna-li dokontalá,
láska
aspoň ve svém počátku, tedy t. zv charitas inl
misce
ovoce,
v
druh
proužek
papíru);
lMichael,
archanděl.— Varhany: Cecilie.— Velbloud: tialis. Než nelze držeti se tohoto posledního učení,
Hormisdas.—1Vepř:
Antonín Poust.ev:
VizAchatius;
takě Ka jelikož tu nelze již vlastně mluvíti o lítosti nedo
Ves
Vojtěch
Lidvína (kvetoucí) — Věž Barbora (s třemi konalé, nbrž o lítostí dokonale, protože lítost
z pravé ] sky k Bohu v jakémkoli stupni pocho
otvory nebo oknš);B rnard : Menthonu; Hllde dici mimo svátost sama o sobě os ravedlňuje. Co
g_ardal,
aabatyše (t ozářené nad sebou); Leokadie. do attritionistů nutno doznati, že ugení jtĚíochu
0 ne
Magdaievna
la(ŠtitlouvhěnOnuídrijl(zcela
do
vlasů' zashalený).—
Gan 0lf.—- Vlk potřebě Jakéhokoíi příměsku lásky k
má
Arnulf Soissonský (veldle sebe); Austraberta (vlka mýmzněnímd.
mnohoo půrců,kteřísoudí
ž
vyloučeno
i sa
cap. sesXF“
men.Většina
hladici); BernardT ironský; Edmun
nd, muč.; Rade bohoslovců drží se tudíž nynís
ního názoru
gunda (dva vlci); Símpartus; Vedaastus (s husou mezi učením a- ův a kontntíonistů, dle něhož lítost
v tlamě); Vilém: Vercelli —
“(\yochl ni lkrá z bázně povstalá postaču e ve spojení se sv. zpo
čející): Adelgunda; lvo; Maurus. —
vědí genom
tehdy
koospravedlnění,
je-li mor
sni spojen
aspo
počátek
milování
Boha
a, t. zv.
lnIti
Vojín:
Martín;(světice
jiří; Nazlarius
aBlažej.
Celsus;— jan
a Pav lnát;
—-—
Vous
s vou alis; dle Benedikta XlV. (Je
nodo diaoec. VII. 13)
blo učení toto po koncilu tr dent. přijato všemi
sem): Galla;
(Starosta)o—
Erasmus
(na Vilgeforttis
němv řností);A
t. Vratidlo:
- Vydr
š oiaml, a již Alexander Vll. v dekretu z 5. května
Kutbert,
l.abut)rn
—šZahradníak
čem:bisku
Fo s(vydlraa
edk.ní
—Zajatci,
zajatí 1657 prohlásil, že se názor ten pokládá za „com
křesťané- Felix zmValoís (u sebe);
zMathy munis inter Schoolasticosť Podotknoutí ještě' sluší,
(u sebe); Linhart [Leonard] (osvobozené zzajatce žeo n zor
ův a k—ův nichž se koncil trildent.
přímo
vznikl zejména
v XVIl.s
rukd nevyslovil,
boj,
peapež
Alexander
Vll. ta.k
ucenc
nohou);
Petr Noiascusl;cRaymund
de Paula.
—
Albert Nonns,atu
Siensk (v Vin
ná pru
viděl nucelnaŽk zabránění všelikého pohoršení co
un
rRuači);
RgsRLimanskáčdva
vedlesebe.5.,— „mádk|. nejpřísněji d trestem exkommunikace latae sen
tentlae zak z,atí aby se stoupenci názorů těch na
Ma
: ŘazzIs Panna
M)Adg_atalšLidmila
(ko vzájem : llaereše neobviřiovali. Maji pak názor;
šuudma
(holubice
jí ho přLnřáišíy
em krku
_zadrhnutý);
_tynejen význam theoretický a akademický, n_ýb
le—-Zednic
mna Mela
e. — Zežícěe i prakticky; neboť' sou-li známě úkony poeniten
á ližicev.
Maria'
njícjlfjpodává).—
materia proxima_svátostí
cul'e: Bruno Karíuz. (zeměkoulinnebo říšskémja tovy (viz čl. pokn
blko u nohou); Dominik (pochodní ozárenou); Mi pokání a má-lí zpov dník povinnost épřesvědčitl

nástr nohou
'e: Bemward;Eligius.
lěuíáš—Zlatn
Tolentiniskýkě(jednou
na zeměkouli sto
d

.

lGildas; Theodul ďábel drží zvon u jeho nohou)

onekknize.
Antoni ,á opat
(na holi —
s řížem);
Lioba (na
y: í.erveus
eb
Angela Merici, emard Sienský; Emmeram; Jakub,
patriarcha (do nebe sahající)- jan Klimakus; Ro
muald (do nebe saha
Šrvn. Cramt'cr, ico
nogr. chrét (Tours' l876);C orblel, Vocabulaire
desinis
symbolleslPaříž
Calder,
Caractěrlst.
(. 85!- 7,0) 1877);
Cloquet,
léments
d' iconodes

,jsou—liptuabys mohl
tky kajícníkomvíprípadě
u ěiítí
rozhřešení, musí si zjednatí onu jistotu íco do
lítosti a zkoumati její ovahu a vlastností, aby tak

g;.čovalen
integritutusvjinak
tosti. ohlížeti
A tu ovšem
mzřejmo,a
ud o alítost
atlritionista
jinak kontnritionista, uplatňu íce každý odílš ně zá
sady svě. (Cfr.Sc/aie1er,Díe
Ve
eZpovědnice,
rwa tlung des2.Busz
sakramentes,
75 nn.;
ltdčk:,
vyd.,

sr 18 nn.,
str.47
m)!(opyoiňxki, O sakramencie pokuty, 7_),vž'd.,
3.
Attuda (nyn. ipsilíhíssár), někd. bisk. ve Frygií

tit. uvádí řadu biskupů : let
chret. (Paříž 1890 Hus—změnit,Emblems ot Saints v Malé Asii (Ceník-Series
Aturennyní
doec. v. Aire.
(LonndýrŠ? 1860)0:w_Iwining,
Symbo
lkonnogr.
der sa_nd
Hi igenEmblems
(1834); 431—879),
Helmdš' rar, Chrlstl. KunstSymbolík (Frgankf.1339, Atz Karel, 71.1832 v Kaltemu, beneficiát v Ter

Praha11

lanu, c.k. konservátor, vydavatel časop. „Ku-ust

uder
e:.rezly,
Peidenr,
DiegAttribute der
Heili ei
en freund“, :p. „Die christliche Kunst“ abecední illu

hiie “'(2 svazky
e—1896; abecední „Klíč attrltřd'tag“ve svazku ll

sírovaná příručka, 1878,
vy.d
„Ku
imsst e
schlchtev Ti.rol u. Vorarlberyg“ (1891), „Chronik
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Atzberger — Aubery

vTerlan“

(1901), „Der deutsche Anteil des Bist.

Tríe nt“ (1902 n., společně s Ad_._Scha tzem

maí

|

,1804ř. uní.v prof

Auber Karel August 5181__1804v Bordeaux,
kanovník
cívilež.
relí
ieuse poitierský,
et littéraire:p.,
duPoitoull' ( énérale
oitiers 1885až

.

sv..

og

en Kareí
Augr., protest.
theolog,n.
1824
„Die Lo slehre des hl. ve uberle
Fellbachu
u Stuttgartu
, od 185!
proof. theol.
1864; :p. „Die Theeoso híe Friedr.
íe Unsilndl chkeit Christi“ v Bassileji,
(1,883 „Die christi. Eschatolo 'e in den Stadien
Oetingers“ (1847, 2. vyd. 1859), „Der__rophet Da
ihrer
im Altenu
Testament“
enbarung lohannls“
884.
(1890)Offenbarung
Glaube,
Aoololglet. euen
Vortráge“
(1891), niel u. dle Ořfe
„Geschichte der chrlst1.schatolo ie innerhalb der 1857), „Die góttliche Ořfenbarung"(l(1861—1
2sAv__
ber-m t'd jan An
11.0 5. D., zro
vornícán. Zeit“
bdoknnčil cheebenův spis dín šlecrlllílťické1612, vstoupil dno řádu 1633, před
Handbuch der la_th___.__)
bogmatik',
„Grundztlge der ná el filosofii a theolo ii v různých konventech
kakh.
tzDogmati_k"(1
Eim l, f.vEckweísbachuuFu1dyn. 1861 trat.couzských,p
ako míssíonitř ve Frísku,
veFuledě, redaktor časop. „Fuldaer Bonifatiusbote“, stal se ředitelem dominikánské _kolleje v Lovani,
.r). „Erínnerungsblžítter an das 1150jžíhr. Bonifatius
z.
S. Thoma
am de
jubilátml“.(1905
Aquíno“ ť.„
( ovaňratio
1650),panegyrica
„Doctrína, in
quam
de rimatu
u,
auctoritate ac infallibilítate Romani Ponti ícis tr_a
na jezeře
chíemském
(v. _t_>ýv.
—2.
klášter původně
, „ esponsio
u 1. někdejší
název
mužského
kláštera O. tur Lovanienses“ (Le den
híustorico-theologíca ad cIerí gallicani de potestate
benediktinský
_nalevém_
břehu
—ínnu
u Garsu
v hor
ním
Bavo
ella,
quae
vocatur
Aue“,
dle ecclesiastica declarationem Parlslls 19. martií 1682
factaa,m ex Sum orum Pontificum decretís ac ge
podání založený7 od "že
edne z průvodkyň sv. Vor'slly, stis excerpta per quemdam sacrae theologiae pro
ŘqunozzMeglíngu
Maďarů zničený.a osadil
novu jej
kol. 1020hrabě fessorem“ (anonymně, Kolín 6831), „Mantissa ce
au zřídil
stiniány-kanovníky.
Athalílyasíus“(1880)

lebrium in Belgio et Gallia scriptorum..

decla
a

Něgéjší
Zuccaliho
okončena
1717.Roku
1
bylstavba
zrušen,od nyní
jest v nem
umístěn
vycho ratíont cleri gallicani de ecclesiastica potestate
vávací ústav frantíškán ek. — 3. kl. benediktinek nuper edita opposíta“ s přídav em „Díssertatio de
u Einsiedeln, již ve xlll. stol. při ominaný; úkolem immediata episcopalís et synodalis iurisdictionis
sester jest věčné klanění nejsvět jší Svátosti; mimo
origine“
), ,Bxpunctío
pebrochíl(t.oftícíum
corporis Ch__ĚpendíclsR..P
ti a s Thoma Pa
de
to zaměstnávají
se vyšíváním
pracemi.
1.josef,
malíř, __a polními on,é
žák Aqulno composítum denegantis“ (Gentb. r.). Srvn.
Cognietůvl a Glaizův vystavovalvv par žgkěm sa Halter, Nomencl. lva (1910), 415—414.

loné v 1etech1—1853;vkostelech

jest řada obraz84 zjeho ruky. — 2.

avígnonských
eodor,

Aubertt.'.1 Augusstin Raymond, malíř fran

vy couzský, u. v Marseillu 1781, z 1857, z obrazů

nik_ajícibásník provencalský,n 1829 v Avignonu jeho
uvádíme:
opuštění archy“
(1817),
„Nejsv. „Obět
Trojice“Noemova
(1822), po
„Navštívení
Panny
t1886; 1). „La Mióu rano en_treduberto" (Roz Marie“( (1822), „Proměnění Páně" (1838), „ ozdra
uklě jablko granátoyě, 860), „L hod'Avígnoun“
cerš avignonské 1885), „Lou ReFlre-Soulěu"(Od vení
andělské
827),
„U
U
mučení
sv.
Pavla“
(1836).
—2_.jan anovnlk 1y nský,z.1,vó50
„O era
leDsk lun_ce,u1899); díla jeho prodchnuta jsou hlu omnia s. ČyrilliAlexandrini“ (řeealat., yPalříž 638,

u.S;vni

í'g.55mike„
ivot„LeTeodora
n., Le'gre',
poete 7 sv. in fol.). Srvn.

Théodore Aubanel“1(Pař. 1894

urtzr,

_Nomencl. ma (1907),

Louis, pojednání
abbee, o 1731
Paříž_í_,
:.1085.
t. 1814, :p.anněkolik
hudběv (na
Aubarěde
jans Michael
d' Astorg,
theolo
og,n . e163,
1,692 kanovník
v Pamkatoullcký
u; po Reíutation suívíe, et detaillée des principes de
smrti jansenistíckého biskupa Cauleta 11680),jrnž
ou sseeau de 7eneve, toucha____tn
t_la musique tran
v boji o regatíe stál prot: Ludviku XIV., zvoleen
caíse“ (Paříž1754.) — 4. Ka 15%., u. v Paříži
od opposiční
strany kapitoly
1805, vstoupil :.do
Tov.
jež.8713825,by
diecese
pamierské.
rvalzanakapluolního
stanoviskuvikáře
Cau mathemat|k,y
vAn
ngemu
,v daIn rofessorem
kolik franc.
překiadů tspisův vasketícky'clh(P. obertího, Ludvíka
1etově
šlející. a exkommunikoval
Byl zatčen a pokanovníkyzkrálovsky
6 let
na sm 
de Ponte,a _Alf.Rodrígueza),
učebnicí arithme
eatíky_
—5. Marrío , missionář
a potóm
a
caenském. Zemřel ve vyhnanství vZLePlessy (dulec. algeb
bayeuxské.
novník, sp s. francouzský, ;. 1858, napsal řadu po
pulámích knih věroučných. rvn. Hrurl:ar, o
mencl. 11120895), 993. — 6. Nataíís (Noel) de
erse, n. 2 katol. rodičů v Le Mansu, stud. lékař
des perse'cutions
de „La
l'Églíse,
jusq'á : Ia fin desre Antonius“
(Pař. 1875),
polé ství, v Nizozemí odpadl ke kalvinismu a stal se

přidržovat
se chyb
socinianismu;
mlque pa'íenne au il siecle“ (t. 1_878, „Les chrětíens pastorem,
vch vinen
z různ ch
a neřestí:;odr. nepřátel
dans
Antonins
au už vrátil se do církve katolické, kterou potom
milieul'empíre
du lll. romain,
siěcle“ c_le
t. lat __í_n
veesspisech
těchto
horllivě obhajoval; z. 1714; _.rp. .L'Antisocimen ou

stoŘíladu
na stanovisku
a hledí
pří
Dodwellově racionalístíckém
co možno nejvíce
zmen ití
nouvelle Apologie
de la F0oi Catholique
contre
Sociniens
et les Calvlnísíes'
(Paříž_1692),
„La clles
počet mučedníků, díla jeho dá
tudíž na index de I'Apocalypse de s. jean ou histoire de l' lise
Index urlcr,
llbrorumomencl
prohibítorumsě|'.Ígíml
str. 51). chrétienne sous la quatriěme Monarchie“(Paříži1;03
Srvn.
1112089 ,
Aubeauux des, Petr, franc. sochař v Rouenu; míní, žeev Apok. líčen jest původ, rozvo' a zánik
nejstarším jeho dílem z dob kol. 1500 pocháze říše římské, ab lépe orozuměno b 10 dě inám po
slání církve k estans é, a domnív se, že A ok.
jícím
ie_st plastické
znázornve ní écam
„Smrti
v kostele
nejsv. Trojice
mpu; P.v Marie"
let ech
psána b_yla_0
v době__sNeronově).Srvn. Harta-,
1521—1523pracoval podobnou plastiku pro mari
ánskoukapliv Gisorsu,pracova1
na meAMI.IV (190
nEdmuInd
Aubertus
sv. v. Auttv.beAlbuesrtínus 2.
hlavním portálu kaathedrály rouenskě, pro nižv ie
tech 1511.—1512zhotovil nemen než 154 soch,
u.bery1 Antoni n u. 1617 's..1695,.r,á.Histo
ria cardínalíum a LeonexXI.“(16542,5
5.)sv).—2 jann,
mpanonšportglrzs
rellefem „Stromlljesse“ dokon il malíř, 11.z rodiny franc. v Kasselu 1810, byl v Ie
rovněž
jet ě

Auběs — Auctis admodum
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tec h 1838—1848 činným při dvoře Ludvíka Fili pa;

v revolučních letech opustil Francii, zdržov se vlstoupiv do missijní společnosti pařížské, být!:
do Kiao-č
kdež
smrtí-čou
ptačík
jeho 5.1;spis
bratra, fara eAjeho vyd
nějaký čas v ltalil, potom v Americe, kdežs. 1893; 10jeho
to: „Quelques
sur la théorle
catholique
maleb
jeho uvádíme:
na kříži“
des sciences
et sur idéess
la ynthěse
des connaissance
ces
e homo“
(v kostele„Kristus
Sainte-Marie
des (18452,
Bati řsou
humaines dansLe
la thěolosie"
(1894),
„M'ělanges phi
gnollestaříži). —3. šlosfef.$ ]., missionářvKa losophlques.
cartés anisme,
le rational
nadě,
Gisorsu
v ormandii
1673,
vstoupil1690
do le scolastique" (1895), „ tudes sur le christianisme,
ov. re:.v1690,
započal
studia své
v Paříži,
poslán': do Kanady, kdež pookračoval ve studiích la foi et les míssío s catholiques dans 1'Extrem
tudes sur l' Écriture sainte.
v Quebecu, vrátil se do Paříže, dokončil studie, Orient“ (1%),

La lGenese,
Psaumes,
les Épitres
de saint
načež 1700působil
odebralblahodárně
se znovu do
Kanady;
na kněze
(1897),les
„Cours
d'histoire
eccléslastiqueet
vysvěcen,
mezi
lndiánny,s.
vSt. Pau
Francois v Kanadě 1755. Chateaubriand vylíčil život thěuologšiede l'Églíse (1899, 2 sv.), „ln

al'étude des sciences(1900)
sacrěesSrv
eta.Hurter,
conseils prati
jehotlvěěs.,_los
„“.Atalesouč.
Srvn.
Bm:„ver-Somma
No
advokát
francouzskýguveřejníl ques aux étudlan
mencl. 1112(1895), 1494, Mangenot vn„Dic.t de théo l.
v Bloudově sbírce „Science et R_e1itgíonpojednání c.aihol“ 1,264.
„Le
Protectoratv. religieux
ennaOri
nent
Aubesplne
Alba
Aubusson
Petr,ů
u. 1423, výpravy
a 1503,
íl se d'
1439
boj kardinál,
kya1444
Aubeterre (Alba terran), n.ěkd benedikt. opat zúčast
prothi na
výcarům,
řádu11ad,
'ohannit
stlvilav diec. pěrigneuxské, zal. 785, kollegiátní ka shkě0
Rhodu,potomuvstoupil
kdež zastával do
různé
stal
Auabignac, někd. cisterc. opatství v arcidiecesi
se 1476 velkopřevorem, odrazil ve dnech
května 1480u deohamme a ll. naalRhodos, byl
o
1489
jmenován
okardinále
e
máhnem
legátem
asnj
pourglsoskě, zal. 1138 jakožto odnož Opatství da ským; snahy jeho, roznitlti řestannstvo ekřižácké
ubignaccld' Iv. jan
Hed ejliinndřich v. Me
výpravě proti Turkům. nedošly ohlasu Sr.vn Bou

2.
u. 1551
na zučastníi
zámku St.
bouri, Histoire
Gesch. de
derPierre
Páapsted'lAubusson“ Pař.1676),
n
MacTheodor
, studovallAgrippa,
vGe nevě pod
Bezou,
se Pastor,
od 1 67 válek hu enottských, požival zprvu přízně
BAuca$v(Oca, první sídlolnynějšího biskupství
urgos
jindřlcha
Navarrs
ého,satyrami
jenž jej .ueTrag-lq
obdařil vysokými
Aucanda (Asc anda), někd. bisku ství v Lykii;
důsto' enstvími.
Svvýml
77,
tišt. 616), ,Confession catholluue du Ssieur5de
pazv Series str. 450 zaznamenáv jediného bi
Saucy' a „ntuAve
tures du baron e Foenesté“ od sGiraumzr
něcoval hkudg.fanatismus, musil prchnouti ]
do
Genev,ky leta
ež dokončil
svoji
universelle“
obsnahujicí
1550—1601
(3sv„Histoire
161616—
), jakož
i_anne,

0 u

630.

i svoji
vyd.
bn acutobliograíií(„Histoire
ulLeonf fran
nc. katol.secréte',
žurnalista
a spi

sowtel, 71718135byl„Les
členem
redakce
Uni
vers",
_lěsuítes
au časop.
bagne" „'L
(l)850,

Auckland(Áucopolítan. dioec.), blsk.v círk.
prov. wellingtonské
zřízeno791848,
statist.
data(1 906): (Nzový
.272Zéland),
katol., 29.far
ko
stelů ,26 kněži světských, 16 řeholních, 171 ře
nic.

„Auctisbisku
admodum“,
gener.ze dekret
osv. lkon
gregace
E\a řeholníků
dne4.15892,

konst.
a.V Pia
Romanus2
t(14.
lříjna
1568)a
arpohlášení
1x. (12 Pontiíex“
čna 1858),
zakazu
„ríCtique generale et rěíutations Aug. Thierry“ jímž

"1851)1,H„istoire des Petites—Soeurs des Pauvres“

ýl-e Monlal et son monastěre de la

lisásítggtionfrařf873), „La vie du B. Benoit. joÉeph

Labre“ (1(8'73,)Lavie de M. Dupont (1878), ..D

Bgšgo“a(1883„Panni
les lisdružina
et lesve ěipnes
s"
A
)řad, náboženská
špitále
aubracskěm (Aubrac u Rodezu ve Francii), kterouž
zal. vicomte Alard Flandersk 1120 k ochraně a
k ošetřováni poutníků a chudj ch nemocných, 1162
pež Alexander lIl. řád ten ;otvrdil. Měl 5t tířd
něze, rytíře (k-oobraně), bratry laiky (k obsluze
nemocných), donátty
pol
raccím)a mílo
<avádí v řádu živel
srdně ž.eny Během času plev

EÍ

oailles, obsadil 11.1697
ka
kněžský;
kýFJOSIedmpředstaveny,
pozdě eholními
ší arcibiskup
novník
Au
an Křt., OŠB.,
1736 v Deyvilleru,
vstoupil 17 do 0 atství Moyen-Moutler; předsta
veni uložili mu,a y pokračoval v Ceíllierově (v. t.)
díle „Histoire des auteurs ecclěsiastiques“, ale
práce A-ova tiskem nevyšla; A. stal se převorem
v Breuilu, byl revoluci vypuzen a žil v chudobě

vCommercy,
5.1809;.rp.
„Questions
phíques
sur ladež
religion
naturelle“
(Paří hillpso
v.

iiickiů
řádovým představeným

mpouze

dávati novicům a kle

prostýcch slibů propustnévlisty, aby

pia“základě titulu pauperta asti"
nípři—
jm
moutí mohli .rozširuje
institurycse
sibýi
jednoduc
Dekreteese
m také
tím napozbyly
platnos
všechny
vější výs ady v příčině téyřeholím uči
něné (ms
výjiímkou
ádu mohou
jesuitskěho) a stanoveno,
Lže
erikově
řádoví
slavn

prrofessi, klerikově pak mz kongregaciaainstitutů
slibů jednoduchých až po složení prostých slibů
doživotních, esp. po prootsém tříletí svých slibů
k vyšším svěcenim býti připuštění, jsouce tak trvale

?institutu
úořadu
missksionářsé
e zákona stolu,
toho
přivtěleni
a majíceotitul“spoleeěného
disgeons
dána'tje-Ii
nebude,
dáti
dispens
ovšeespíšeo
m proojetoslv.d Stoiice
vo
oud)oochotna
d,toho

aby kleríkově
napiněným
slibů jedno
duchých
slavn před
sliby,
res.p v tříletím
kongregacich
před
ulplyn
ynurntí
konstituceml
síanove
oby, toho
ale
iby
skiádatl
mohli, abyj 'im
mpak ně
na do
základě

bylo lze vyššis svěcení udělítí. Důvodem tohoto
zákona byly stížností některých německých biskupů,
těžce to nesoucích, že jest im nezřídka do diecese
přijímatí l méněcenně vyší svěcence, kteří z řádů

kongregaci
slavnými
resp.aneb
jednoduchými
„leThéor de l'ůme des betes et de celle q7u'820naneb
dožívotními
sliby před
propušt
ční byli,
sami vy
attribue a la matiere organlsěse“ (t. 17 ), e ns stoupíli a nyní se do svých diecesí, kam ovšem
metaphysíques :) un mlord íncrědule sur lexi ratione orl inis patřili, vracell.111. Dále stanoví se
stence et la natur e dim ieu“ (t. 1790), „Anti--Con

dllacouHarangueaux|déologues moderna“ (tl 1'.
Srvn. Hurler, Nomencl. III“(1895,)4
— 2.]an
Křtitel,
pu, lprofcírk.
dějin
Píssma sv. „.v 1844v
seminářiOurs
beauvaiss
em (1868—
—
1874),a

dekrete_m . a. způsob, jaký má býti zachováván,
kn slngregace
propustiti
takového
člena,
který má2již
by trvalé,
aneb dočasné
síce,
ale
jest
ším svěcencem. V při ině té nutno zacho
vávati i kongregacím dekrety posv. kongregace
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„Mutc or beate saecnll“ jsou počáteční slova '

Concllii vydaneázÍrozkazu Urbana Vlll. Sacra con- hymnu prvních nešpor nejsvět. Srdce Páně. Hymnu
gregaízío“č(21.2
lnnocence
„tilnnstase o ěvuje lásku Slova Božího, jež člověkem se staluo,
ezláří1624) sa djen
pro Xlí.
řeho
olníky
sílasvnýmlsliby latné. dToho druhu klerlkové kon
zavinapr
co Adam
rovlnll. pocházejí
Všechny hymny
cír evnlchv,ilo
hodinek
této s avnosti
z roku
Fre
nemo ou
ti propuštění
leč jens pro
ž éační
provinění
zevnb jší,
_veřejné & spojené
ne 1765, ale autor jejich nikde se ne'menuje. (Viz
polepšitelností. Nepollepšitelnost dokazu e trojí Kupka, Církevní rok 422; Bai/zmar, eschichte des
marné napomenutí, po němž teprve lze p ikročítl
526. fídel' jest bulla z 28 srpnainfa
„Auctoremk formal. procesu, jenž vyloučení předcházetl Brevlers
již papež Pius Vl. zavrhl usnesení díecesní synody
musí.
kuvšak nelze
se vPistoji, r. 1786za předsednictví Scipiona Ricciho,
k vyloučení odsouzený
kekprovésti,
gre aciodvolal-li
řeholníků,
dokud by rozsudku nepotvrdiola. elze-lí z pod- bí
iskupa od
z Pístoje1a
Prata, konané.
jenž přl
obě
statných příčin zavésti torm. procesu, dlužno diecese
roku 1780spravoval,
bylRicci,
horlivým
k téže kongregací zadati o dispens a svolení k pro vržencem bludů jansenístických a pood oroval usi
cesu sumárnímu. lV. Vyloučení řeholníci se sliby lovně směr allíkánský ve Francii roz ířen, jakož
slavnými, jednoduchými dožlvotními, aneb ido čas i febroníánsy v německé říši zaváděn
Tí
ným
ml, jsou-li jen vyššími svěcencl, jsou tím eoi so
nauky
odclzlly
papežské
a neaplnllš
záštím
vůčiRicclho
církevním
řádům. Stollcl
Právě vt
susPendováni na tak dlouho, dokud by nedos hli ho
začal Leo oldl., arcivévoda toskánský, bratr cí
Ap. stolicey albsoluce a mimo to nenalezli bí saře Josea ll., prováděti reformy na vlas oněm
uů akteřehol.
5, že
skupa,
erýb yrozhoodla
své20.l18
die'ctese přial.
S. kC.zru
bi bratra svéhoose
dobající; v blskupu Rícclm na
lezl oddaného r dce a horliveho šiřitele těchto
šení
suspense
tébje nutnouapodmínkou,
aby nalezli snaa.h ! v Toskánsku měla býtlt těmíto reformami
biskupa,
kterýb
:: tak _kdodatečnému
církev od Říma uvoolněna a osamostatněna, než zá

míjí.V Ano vy
svěcenci at prostých dočas
roveňtehdejších
vládě ůplně
podřízena.—Tak
ných čl trvalých yslibů, jimžd
o se z nich sady
osvícencův.
Na gřlkazovaly
zem vlády zá
to
k vlastní žádostí dispense, nesmějí klášter dříve skánské, že bez jej ho „xEe uatur“ nesmí bti
oznámeno ustanovení cizí au ority, že bezj
o
opustltí, dokud by nenalezlí biskupa, kterýb
dovolení nesměí
áány dlspense z
ma,
prijal,
“n
nak
i
oni
propadají
svrchu
zmíněně
sus
chovy a usta
pensl. stanove ní to t_ýkásse i těch řeholníků ma dále nařízení, tý ající sežvzdělání,
joristů, kteří složivše jen sliby dočasné na určitou novení kněží, zrušení klášterův a re ormy zbylých
ř,ádů
byly
pouze
praktickými
důsledky
svrchu
zmí
dobu, jsou u lynut'm
mod b tě všech závazků pro
zprošt
m. llstoa
Dle vysvt
tlení kon
afesse
řeholn.
z 2).
u1895
můe egace
však biskupů
blsku svrchované
něných zásad,
čelily protid
svobodě
církvea
mociježpapežské.
Když
lid l klerus
ná
sledkem těchto reforem,: vláště ak oné stran po
těmto na nařizuje
základě dekretAA.
fa alt“sloužení
Konečně
vo mšeasv. dovoli.
V.,! aby hřbívání mrtvých počal se íitřití, hleděl Leopold ].
získati biskupy ro své reformní záměry. Proto
řeholníci Lak
slavných,
tak jednod.
sslihůnebyli,
místním
biskupem
vyšším
svěcením
připuštění
ne
vyzval
všechny
iskup
svého s území,
každ
ruhý rok
svolávali
díecesní
nody,aaabyředložil
-li se vedle
jiných náležitostí
vysvědče
ením
ovykáživykonaných
bohosl.studiích.
a to pro
0djáhen
57 článcích,
jenž se
měřízení
býti sv
v )je
ství studiem jednoročním, pro 'áhenství vouletým jdimnávrh
proveden 0Biskup
Ricci ujav
ch dlecessí
a pro kněžství tříletým, jemu ovšem předcchází shledal, že předchůdcové jeho sněnkter ml refor
mami již začali; než takový postup z ál se mu
pravidelné
řápředběžné studium, kteréžto ustanovení
však
l1ritus1ágaeciDneplatí
fide
Dne 7. (28.C.
áří ] de prop.
pro zdlouhavým. Ještě než onen svrchu zmíněný návrh
směru jansenisti
hlásila kongregace řeholníků, že novicům jest se a ademll v Pistoji professo
povolal na kněze
duchovní
aby zaváděl
v tomto novoty;
duchu nastávající
vy
vykázatí absolutoríem ymnasí. studií (dle vzoru bši vydán,
učovaíí, zaváděl o své újmě změny v bohoslužbě
italského). studiem
oskončen
novici tuježžmní ehdoplniti a šířil spisy ansenístickě a íebroniánskě. Vyho
lyceálním
filosofickým,
vuje přání vl dy ohlásil r 1786 díecesní synodu,
S. C.d Nařízení
..27 tapro
osinceodkladu,
1909. ptakd;rohlásila
ní doba, aniž se dostavili 254 účastníci mezi nimi někteři
hosloví.e
netrpí
stanovená de eetm
usesmí býtiunijakzzkra i az cízozcmska, ovšem hvlaně' i-ivrženci janse
cována. Tři studijnmíroky pro kněžství mají trvatí
33 měsíce (computatis feriis), čtyři roky pro celé nismu. Kněžím církevně hsmýšleEcím ří" grístup
znemožněn,
a od
učiněna ylaorádku'.
? sn policejnl
opatření,
prývlády
na „udržování
y 
studium
jeelolk1 po
obdržení
svěcení rna
kněze jesttheol.
se i osobám
řeholním
ještěc
noda, ři níž b i romotorem joseininistický kano
studiím
věnovati,
tak že se
zBavie,nep
konatla7
znichž
měsícům.
Srvn..CS
de tato
Reličtyři
iosis létaerovnají
31. květn nísta ambun'n
zírallzsměr
telskýza,sedání
pravověrnosíi,
ustálené kázni církevní a Stolicí apoštolské Lži
1910,nábožen
kdež spolu."l
žež pse
pedpisly
pro
sdru slovevno,
nich
skláty neplataí
uhý synoda v Pistoji má v dějinách církve sotva sobě
rovnou, neboť nikdy se dosud nestalo, aby synoda
slib perseverancel,
jško uvEudítíiv. Bližší
Apart.
Sedí: l,7
fin, vizpActa
Nařízení díecesní s takovou neslýchanou opovážlivostí roz
hvíry, mra
ravův a kázně církevní,
papež. kongre ace "„Auct. admod.-,“ Práh a; KaK a suzovala o věcech
fpar, Církevn zákkonodárstvl o nábož. kon ega
ab edvena
svých
usneseníchstolici
na veškerou
úctu ]a všeliký
cích, kde dekreta. a. slovně otištěn, llaring,
nd oh
Apoštolskou
a na obvyklo
praxi
zllge..esdsakth K.-.Rs. 111,
724 nás.;l Warm, do té míry zapomněla a vydala tolik ustanovení
lus decretalluní HI, 608 násl.s', ;Laurmtiur, institu
nesprávných,. jež přímopvíře. a mravům odporují
ajle
ež
mají
v
znam
že
věrně
zobrazo
tíones
str.v„57 .lt.
násl.;
I'umpacl:
d.“ Ordin.
1,894 1list. prvá). 1893 str.! 4; va a prot|cír evní i ee té odoby. Když byla usne
-Auctor sv. 1. bisku mettský, dle lokálnídtra seni této lžisynody uveřejněna přikázal, jeePius Vl.
komisi, sestávajíc: z kardálín
ál,í1 blskupův a jiných
dice vrstevník sv. Serv celeongernského (338—384 věhlasít' cb bohoslovců, k prozkoumání. Ferdi
dle
Bu
ltlera
v
V.
stol.;
dle S:.
Bollandistů
stol.
Paa..rn Osrpn Srvn. Ada
Aug.ll.,v Vl.n.
— nand
nástupce Leopoldův, snažil se papeže
Pia Vl.lodvrátiti, by usnesení lžísynody nezavrhoval.
2.
biskup
trevzífrský
kol.
450,pam.
20.srp.
Srvn.
Acta SaxAug. IV, 37
Ricci byv papežem vyzván, by se zodpovídal, ne
:D.
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dostavil se do Říma, omiouva'ie sen churavostí.
Pius
Vl.bpřes
vyhls pořídil
e.28kardinál
srpnna
1794
ullu to
A. potvrdil
f., jejiž a redakci
Gerdil. Touto bullou bylo zavrž no 85vvět ve44
titulech, jak se o nich byla s noda usnesla (Viz
Densínngm, Enchiridíon n. l
). Vět nebyly
censurovány úhrnem (in globo), nýbrž kaž á jedno
tlivě, a to tak, že byl připo'en í onen nesprávný

tvrdí: Církev, zrušívši řád veřejného pokání, sni
žíla důstojnost svátosti pokáni, knězem uložené
pokání
n?konáno
před rozhřešením,aby
svátost má
bylaýtud
lena; nadpřirozená
nedokonalá
lítost nepostaěl, aby mohl býti kajícnik rozhřešen;
jurisdikce
řádná
subdele
eogvaná
nutna
pouze proto,
ab nebo
nenastal
nepor
oářdek jestznmatek

nuty byl
větyI..-V
Vl. totižako
se tvrdí,
že základní
smysl,
vyněmž
se zavrhuje.
bludařské
zamít

dalšímípiá
smíření připuštěni, zdržoval lehkomyslné
hříšníky od alšlch hříc
chů; častým vyznávánírn
všedních hříchů stávají se takové zpovědí lehko

ny; druh s an
církevní moc, at posvátné služb nebo vlády, přešla
ze společenstva věřících na kn ze; ve lll. se praví,
že rimsský papež neobdržel nejvyšší moci v církvr

v rvěm
církvi; ástarobyý
dle
pot
asmířeorbřčej,
s clrk
kvi něhož
nebyli hřaíšnicmi
pravidelně

vážnými, od| nstky jsou pouze romlnutlm části
pokání, jež c rkev kajícníkům uklagiala; oklad zá

sluh ježíše Kr sta a svatých, v církvi u ožeý, za
etra, nýbrž e má moc vedli scholastikově; získati odpustky a obětovati
e za zemřelé jest smyšlenkou; vyhrazování jistých
posvátné
služby
označuje
se
vně'ěi řízení
cirkveod5vCll'Vk
týkající se ve
kázně,. jak
tuto moc
'chů jest neobeezřetným poutem pro kněze a
apoštolové od Boha obdrželi a vykonávali, za zne
v opraveném
rituálunnmeá
býtioosabženo.
Dealši
věty
XLVl.—L.,které
prohlašují
vyobcováni z církve

od
dKrista v osoběs

užžlvání; v V. upirrá se církvi amoc zákonodárná a za vnější opatření, a nikoliv za trest zavazu 'íci ve

kárná,
aprávoři ríditlsevěřící
radami aa ztenčuje
pokyny.Vseěpouz
ěty Vl.—Vili.odsuzuji
a'ko svědomí, toliko za vážné hrozby beze skute ného

účinku,rozhřešení od censur za neužitečně a směšné
rozkolnickěsenebo
k rozkolu
svádě'
otiž a suspense ex informata conscíentia za neplatné,
přiznávají
biskupovi
taková
pr ícaí.V
aco nich
do řízení
diecese, jako by nebyl Apoštolské stolici vůbec
bylyecensurován
jako bludné,
nosné —Vě
l.—LVll.
týkají opovážlivě,
se svátosti zkázo
kněž
podřízen.
Netřeba
mu
dbátí
vyššíchv(papežských)
ustanoveni, týkajících se víry, mravuva všeobecn stva a zavrhují se vnich usnesení lžisynod, která
kázně; jest oprávněn bez ohledu na vyšší moc schválilaordinace per saltump,rohlási|a za z oubné,
jednati roti zvyklostem, exempcím a reservaccim že církev upustila od příkladu apoštolů, dle něhož
ouze ten, kdo zachoval křestní nevinnost, na
kvi nebo v svou
jednotlivých
provinciích
nv celé
m, ac vykonávaje
pravomoc
nemúžebplat něze vysvěcenb ti mohl, a ve příčině kanoni
dnou vyšší autoritou omezen nebo zdržen, k
ckých vadností uznala za vhodné by se _odnich
koliv své jednání považu' e za rospěšné své die dispense nedával. VětyL VI.Ii—Í.,X. vztahují se
cesi. jako falešné, o ová lívé, d a vládu hierar na zasnoubení, ež jest die lžisynod úkonem
..<l—.

chickou
podvracujic
zavrženy
byly
lX.—Xl.,
nským ekážky
a na vylučující
přek ažky
elstvr. Právop
tys anovitl
od man
nich
podle nichž
sou
ata ráři
navěty
diecesnl
sy gouzelobča
nodě shromá dění oprávněni, zlořády v církevní

dispensovatl bylo

Pistoji církvi upřženo,z

kázenl
reformovati,
věcech viryrozhodnuti"
rozhodovati,
jakož právem jako bludn a pokud _upraly církvi rv
is esus,nášeti
zda oustanovení.
| vyšších
pak vládě světské šřiznáno. cBylfyrtudžvěty šicí
blu byla
církevních
ipřijata.
Touže
censurou
stižena
jestiúřadů
větamajlíb'
X
de
usnesení
o věcech
víry vzhledem
zavržený. kvpřekáž_kámvylučujícim,
LXlll. větě bullyjako
zavržena

apa artikulámich sněmech učiněná prohlašují se

za ne latná a za škodlivá čistotě viry. Vě

synody
pistojské,
namtžřenáproti
kultu a
XIII. usnesení
obožnostem
v církvi,
a sice
dliské přiroze—
nosti Kristově nesluší se klanětlž,eželuctíváni Srdce

a Xi. zavrženy jako falešné a pro papeže Kle
na lX. urážlivé, poněvadž se jimi naznačuje,
jakoby tento papež rozdíl mezi otázkou práv a
skutku ve sporech s jansenisty schválil a tak
váCcírkvi pokoj a mír zjednal. Nejen v těchto vě
,nýbrž i v _následulicích XV.—XXV. zavrhují

ježíšova est nauka nová, bludnáa nebezpečná, že
konatl ur itý počet modliteb, na př. za pokání, jest
pověrečné, a žes missiemí a exercicleml tropí se
neobyčejný lomoz, ač dokonalé obrácení skrze ně

provede se buď velmí zřídka,n ovůbecs

ne

provvede. Odpo
or roti projevům života nábožen
secbitudy,kteréi
již nevinnosti
ius, C. Jansenius
(vz
viz t..t) o stavu
v ráji, oa Quessnell
nesmrtel
proniknuta,
z vět
LXlX. jimž
XXVlžisynoda
bullozubyla
avržených.
'F plyne
totiž iobsa
nosti těla jako vlastnosti přirozeně, o stavu lidstva ského,
padléhopřirozené
o milostia posvěcujízcí
a vzbuzující,
o dvojí
lásce,
nadpřiro cené,a
ao báznlotroc
ké hují nařízení synody, dle nichž maj býti obrazy
nejsv. Trogíšce
chrámů
odstrant.
ny, žádném
zastávali, a ež Apoštolská zstolice (Plus V., inno obrazu
zvl tni ze
pocta
nemá býti
vánzdáv
obrazu
c.X a lement XI.) zavrhla. Věta XXVl. za
Panny dáleoobsahuj
Marie nemailítvrz
se dle různých
vati;
že má titulůa
biskuprozlišo
právo
vržena,
kde zemřelé
dítky seponěvadž
zd žuji, ono
než místo,
trestuohněm
netrnekřtěné
i, ro
svát
věřící sprostlti,
od povinnosti,
by m 1na
sv. neděli
ve dni překlázdati,
sváteční slyšeli,
a že
X. zavr
lpapež t obájí.
bludné
nauky lžisynody
hlašuje
za glelagíánskou
Ve větách
Vi
prísaha, která se dle předpisu církevního řiin
pistojské: křest, byť se o jeho platnosti pochybo vestiture a svěcení na biskupa skládá, m býti
světskou vládou zr ena. Pozoruhodn jsou vý
valo, zachována,
nemá se udileti
podstata
neni
není-piodmínečně;
řitomen
nikdo, oběti
kdo ra,zy jimiž se ve větě LXXVl. odmítá o vinění lži
svátostné nebo duchovně přil');imá o přepodstat synody roztischolastické theologii vznesené, jakoby
nění nemaji faráři při vyučov ní se zmíňovati, je
tato
bya vedla
nověa so
oběoodporující
i v p_ravdách
důležitějšího
významu
a dos s stepi
la
likož to patří meezl Iotázv hscholastické; kněz ce k laxísmu a probabilismu. Toto obvinění označuje
lebrující nemůžed
msy(lu,akomul.chce, se v bulle jako falešné, o ovážhvě, potupn né
užitek mše sv. přivllastnltl.hVěty
bly
ro přesvaté muže &uč tele, kteří kvelí
zamítnuty,
protož e&vcphrámě
nich d0voluje
se proxtliv
obecn
zvvyku
ouze jeden
otlář,ea ěmu prospěchu kat. náboženství s'cho
schránky“ s ovstatkyesvatých
aLlkaětin
na oltářibyly
se
zapovídaji.
Xi .X—
osouzeny
jako opovážlviva pohoršlivě, l"klpohrdání svátostí
svádějící, sněmu dentskěrnu odporující, již ve
článcích Lutherových zavržené, jelikož se v nich

iastiku

pěstovali.

V LXXX.větě odsuzují se

základní pravidla, jakož i jednotlivé články, dle
nichž synoda reformu klášterův provésti zamýšl
šl.ela

Odpor,
ano reformu
zášti proti
řádům plyne
pravidelpro
za
základ pro
přijatých.
Vl. zpravidle
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auctores probati — auctorítas

hlašuje se stav řeholní za neslučitelný s duchovní odkazujíce tazatele, ab se řídil ve věci, o niž jde,
správou; ve 2. nazývvá se rozmnožení řádů v církvi míněním věhlasných u iteiův a s isovateiů církev
zmatkem a nepořádkem, a dle 3. pravidla jsou klá ních, jakým jest na př. sv. Tomá, sv. 'Altons,Sua
lez, Sanchez, Benedikt XIV.
šterrz
se svou
a snebezpečny.
představeným
včele
jako
auctoritas, autorita, aukatodrita z lat. auctor
mal státy
státuřeholí
celému
Bulla
právem
tato pravidla censuruje jako falešná, nebezp čená, (augere, míti čili dáti vznik a zdar, Bestand
pro církevní otce a predstavené, kteří řeholpistav haben o. geben, býti původcem) původce a tudíž:
v řádě ravd
vodcem poznání
sježduchovní
ět'ěpOtuŘn;
atd.měly
lánky,
zavrženysprávou
bullou sicučili,
ve vět
Xl.,V
de pravdy někom
mu, fcmuž vědomostí (Scientia) a
pravdomluvnosti (veracitate) jsme autoritou, t. j.
usnesení
provedeny trvatí
býti vkklášteřlch,
nozvíce Vsynody
církvi máp
pouze jeden sta
řád,
vnějším
souhlasu
rozumuutnost
(assensus
men
tis) čilivmotivem
v.íry (Vizt
sl.)—
autority,
a tooné
benediktinský,
hožto řehole
upravena
dle
v klášteře geeort-Ro
a;lskémbudiž
řeholníci
ne jakožto pramene poznávání pravdy, plyne z poten

ciality a obmezeností lidskéhorrozumu jen rozum
smějí býtiz povyšování
k ůsíojnostem
hierarchi
cký,
déhokláštera
mohou ouze
jeden absolutní chápe (comprehendit) vše, co poznatelno
jeest jediným konnme svého nazírání (intuitione
anebo
dva býti
k vyšším
cením,
zpí omnis veri). Rozum lidský (stvořený) 'est kořenem
vání žalmů
má připuštěni
ýtí omezeno,
nebot svtrváli dlouho,
spěch a roztržítqst; sijby dožl dvojího květu, vědya ví,ry které sou inně dozrá
vají v plod bezprostředního nazírání na pravdu

:

Boha, eakožto
pramenk pravdyv
může dovolitl toliko biskup a &to nanejvýše na věčnou,
.Kor 131).
svém vývoji
tomu cílíveškeré
potře
rok; doživotně
v
;týžs tudíem
má vrchní
dozor
nad klášterem,
nad pripad
živoctlema
ře blu'e člověk nezbytně autority při veškeré výchově
je ince a v kulturn mupokrok národů. Ceelý oboor
holníků;
je-li
v
jednom
klášteře
cvicet
řeholních
kněž,i, nesmí se sloužítlide nněw
sv. neež pravdy přístupnémethodou historicko- kriti

ckou spočívá podstatně na autoritě; i v obor

jedna, nevíce dvě; řeholnice nesměí býti řed 40. emplrie a spekulace zůstává každý větším dílem
ažřípušt
45šroy —Vé pos vážní
oke
slibům
dolzavrhuje
lvotním odkázán na autoritu jiných. O nutností autority bož
LXXXXV
větě
ské
náboženské
zjevení &
vírazjeevením
— Racl napravdy
ismus
a tradic v.losl.
naiismus
a bludařské
lžisynody,
žeulla
sn lakoyrozkolnlckéle
mu národnímu přísluší
právo.tvrzení
neomylně
os
rech ve věcecvhíry a mr vů rozhodovati, áie (vlz ta si.) jsou extrémy odchylné : vytknuté cesty
označuje jakocneobezřetné a snadno k omylussvá
pravdy.
s oví rozum
n ím“ (viz nen
„autonomie
roz."), lidský„
dinou autonom
mírou ve
dějící ty výrazy jicBhžna synodě bylo užito o nejsv.
Trojici, žeedruhá
otíž osoba
Bůh jest
ve třech
osobách
roz
v nejsv.
Trojicí
označuje
utoritu
škeré piraIvdy,
aii.—Tradicionallsmusa
proto
dospíváelogjckou
nutností
els ruku,
absolumí
bytosti v sebevědomí
se'npřesněji jméčnem Slovo, než 5 n, aan koneec v její podstatě kruší, když popíraje možnost ji
orhaz
azue se čiánkyz
či,opovážllvosti
tam byly stého poznánípravdyzmotlvů vnit řní ch auto
gallikánské
zroku I682nsc akou
nvychváíeny,

rltu za jediný

pramen jistého poznávání v.ydává

nýbrž i lnnocence
do dekretu X1.
o víře
bylyVlll.
od Neboťže autor pravdu v: a řici chce,nu tno dříve
papežů
roku p03:62?
1
aeačntyto
Alexandra

s jistotou poznati z motivů vnitřních
aby nám
neplatné
prohlášeny.
_Bulie,která
anská zarávan
d,církví
ius circa
sacra azemě
galli mohl býti autoritou. V tomto smyslup ře dchází
ánské lánky nzaavrhla, odepřela toskánská vláda vědění rozumu, že Bůh jest Deiexistentia) a
erquatur'
a rovněžív Neapoli, Benátkách,ve že jest vševědoucí a nejvýše prav omluvn _(summa
_autorltas
ei abso
Španělích a ve Frantíi nebylo dovoleno ji vyhlá Dei scientia et veracitas —
siti. Než
žu kleru
rua věřících byla přijata s úctou; luta), i náboženskou
vír_u, jak to Aug'ustinovo
útoky, které proti ní biskup Solari z Noly ve dvou
„credere nonnaznačuje.
possemus,An
nisiaoanimas
rationales
haberemus“
pka přísluš
brožurách uveřejnil, vyvrdátíldůkladně kard. Gerdll.
Biskup Ricci
nedal Až
se nad
dlouho
éhŠ-johnomti,
by stran,
buliu
papežskou
uznal.
í s mnoha
aby odvolal, podal nejprve01(nedostatečné) odvo
lani r. 1799,a
.
odrobll se papeži
Píovi VII, jeenžtevraceje se z lgrancie ve Florenci
Riccilho laskavě přijal. Než ani potom od zásad
protlcírkevních zcela neupustíi; z jeho listů jest

sociální (viz II. 4.) býti ochrannouzákladních pravd

zdravého rozumu, které tvoří nezadatelny duševní
majetek ve
rodiny
lidské, když
pravdy
rozumu
skepticismu
aneb tyto
zloba
vůle choroba
z vášně
theoretícky neb prakticky popírá. Z tohoto pů

vodního práva a ovinnosti zachovati sama
sebe plyne pro společnost státní i církevní právo
censu ry kterés rápvně pojato a prováděno jest

patrno,
že zůstal
starým,
dr. Fr Krynůtfzk,
šeob círk.
dějepis.
Díljak
lll.píšer.540.
Srvn.
'
žpokrolku torita
kulturního
ochranou,
přea církevní
kou. —
arie! delacama'h'o diare.sdi Pitt. 2 díl
sociální
vůbec,a ne
státní

esch.

v Pistojls 1788,
v Pavii 1798:
Remnant,der allg. zvlášt.)sII.
oje_m
a-y.) Vzhledem
Toscan
877;lat.
Hergmritlnr,
Handbuch
(v.t si.) (Po
dává
jí a_utoríta
„vznika kezspolečností
a"r , „Ent
Klrchenagsesch.B.d ll. (l 880)S. 605—607; i. Sca stehenu. Bestehen“'souc a principem jednotné
Jutta, Statoe Chiesa sotto Leopoldol. Floregekk
1885. účelné součinnosti v ech ú ů společnosti in htlacto
esse,
t.j. spoiečnostijiž
ustavgné;
b) vzhledem
auctores probati zovou se muži a s isovatelé ke
společností
in tieri, kter
eteprve
tvoří vli
na slovo vzati, jichž mínění má tak velí ou váhu
že se jejich nauk nebo soudův užívá s platností vem vnitřní přirozeností lldslké podstatněv spo—

auasiautoritatlvníázejména
v těch není.
věcechTak
a přípa
o nichž vz ákoně pořízeno
tomu
bylo již v starém právě římském (viz „auct0r. iuris
prudentum“), a tak je tom
mu iv zákonodárství mo
derním. Také v církvi mínění, rozhodnutí atd. slav
ných autorů církevních velikou
umají váhu, tak že

lečenské(homonatuura sua soc

sta) v-něj

ších příčin nahodilých (_brílištéa0výsžii'y,řečiatd
onen pud
přírody
historic
ým v vojem
mkolemněhož
determinu
jících,
jesta.
ob čcjně
střediskem,
společenské ses upení rodin, kmenů atd ako kolem

svého krystallisačního bodu povstává. poiečnost
lidská, jsouc £akožto osoba morální analogon osoby
konřregace
římské odpovídajíce
předloženým tysickém človaka),
-y (ja
atokož formy)
kč ob_dobnost
ms 0
_osvědčuje
tuto svou]
dubím nejednouvyřídídotaz
lvy:k „consulan
tur probati auctoree“s nebsoserventur re lečnostml(jakožto materii). ako lidskál eduše est
gulfe a probatís auctoriŠus traditae“, principem bytosti a člnnosí (tov esse et agere)

auctoritas
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d'ování a účelné řízení součinnosti všech a-ou jest

organismuosou,
těla lidskéhoěsttvoříc
z něho _jednu
fy právě tak nutn m, jako řízení různ 'ch potenci
sickou
tak'
obdobněa.
rmálním

principem, který spojues jednotlivé údy (jakožto oboru sensitivni o a racionelního v č ověku vůlí
materíiex qua) vorganismus společensský, tvoříc
cje j rozumem osvícenou. d) T to vnitřní důvody do

obou morrální

(právnickou) a řídíc funkce tvrzuje zkušenost,

%polešenského
k dosažení
společného
cíle.
le ho se života
mčřuje
pojem aspolečenské

takto: Autori a s olečelnská sociální) jest

právo účinně ditl
v je ich součinnosti
lečln ho cile.

len spole nosti
k osažení spo

A. akožto právo vzata nejen

kter nám dosvědčujefakt.

menšího
ostatních,
spole"
nosti man
že nebylozárodku
a není všech
společnosti,
nevyjima
aěíécani
nej
.želské, v níž by_neboyl cili přiméřen tu.—y
5.p0
čili__ob_j_e__k_tivní
príčiné formální
a-yéplat avše
obecná ůvodu
zásada,že
ž, jakožto
ne

5 tohoto stanoviska filosofického pojmu o abso— rozdííná součást espotlečnosti, má původ jako s o

lečnost
nejen
oBou
il 1),samar.ž
nýbrž i otaostvrzuje
ko,inost
že definice
různé theorie
lutní neporušltelné závaznosti (per se) nýbrž zá (viz
roveň se stanoviska hls rcl ké sv existence o původu společnosti 0(Hobbesova. Rousseauova
v reálné společnosti, oztnačuje zároven reáln v a jiné) mají za následek tytéž theorie o původu
a-y. l. Původ :: „eprse“ č.i a.bstract0)
podmět a-y.
tohoto
práva, ___t.
majitel
(nosiče)
A jako
věší výlučného
a. ve společnosi

Společnostiča.,jakožto
práv
omáln osvé(absolutní
stránce
býti může' en jedna, takt ž jest jen jeden je formáln
íč . právnickofilosofické
ůvo jako závaznost řádu
podm čt, ud jednaosoba fysická (v monarchii závaznosti) týž
mravního (ordlnís moralls), nebot řád právní

neb morální (collegium)(v republice). Totovvý
lučné přináležení a-y jedne soobě (fysické nebo
právnické) dělí společnost na představeného a pod
(5
superior -—subdit. —Účínné řízení pod

daných morá

jest částí řádu mravního. Následovně jest jeho

ů

vodcembezprostřednězákon přirozený, jako to
applikace a publikace věčného zákona božského,
ve svědomí kterou .
mperíum voluntatís divinae iuxta normam

závaznosti

lze i fysickou mocí vynu_t_iti, naznačufíjména: immutabilis intellectus divini(S. Thom. [. ll. u. 91).
zákonodárce, imperator a
pro
_se da. té V tomto smys_l_uprávnick_c_>-iiosofickém
platí

definuje
„ius právě
(potestas)_1raeci
iu — nejen o a-č,
aždém právu er se:
2eDélim ea—u
tak 'a o společnostdjejížto
„noniusestnisiaaDeo).
potestasr nisllOa Deo“
(Rom. 3) odstaty
—non
formou jest. Pro další vý iad a-y jest nám za est
tom, co
znamenati
adokonalou
(compieta, děelení
riectaspolečnosti
nedo kona__
l0u (inc

gleta, impe ecta).
ělidlem lestdcíal společnosti.
__po_l_eč_nost,
cílemrozssest
dobro ímajíc
přiroze
ldskévjecjímž
elém a) jejím
ahu,m=vyij
ni
žádného druhu dobra (generica totalitas boni hu
manig, a která k dosažení toho cíle b) uvnitř do
state
nými
prostředky
a c) zevnitř
v jich
užíván
jestvládne
neodvislá
od jiných
jest dokona
e své
lou (perfecta) a vzhle

věci, nebýlo a není pochybnosti meozi vyznavači
křesťanského theismu o Bohu, stvořiteli a cili ve

_š__k_erenstva.Za této vědoué i vírou zaručené

prae

y Žiyneon
oa ěšako
tožo logickýzávěr.
Prnče
pronášelana_uka
i theistick
filosofie
řecká ana
logickéili.pojmy,
Philosophie
der Grie
chen,
1., str. jak
220Zezller,
naču
ue.
—Tacil., A.nnal
13,

Páutarch, Ádv.

ol,otzna

urh'nian, Consiit. no

87.3 —2. Po stránce materielni
(právnicko_-_
když_se
neodvitsoiosti hilstorické),
pravomocí, dovodili
sme tážeme
již zojp podm
a-y, ]. že
suveren ní dvě
(souverain,
esugrnosti
rema dokonalé:tstát
. —
mto jejím podmětem může b' ti toliko osobau] edna; ale
smyslujsou
lidské spole
a církev, majícecílem obecné dobro lidské v celém tato jest buď osoba ysická anebo morální
jeho rozsahu, ale v dvo' ím řádu podstatně rozdíl (kollegium několika anebo veške
lid, or a

ném,v přirozeném

stát a nad řirozeném

nicky sjednoceoný); následovně
není
pri
rozenýmstana
for
vdlá
dy,zákonem
která muže
(církev). Třetí „dokonal' Spole nost__,jakožto býti monarchická, aristokmratická nebo demo kra
stadiumes_zárodkové
veškerých
ostatních
ností,
ro
unk_cc
nejvyšší poleč
auto tická s různými odstíny. — 2. Vzhledem k deter

minaci

této osoby „ín i_ndividuo“, plati rovněž

ríty st __s__t
církenvní
se odvozuuž
ztoho
pojmu
„práva,
účinně
(cí|e ínutiteině
sou innost
členů
k do všeobecná zásada, že"t
činy determinují
sažení
spolee řidítio
následuje:
in concreto
výlučného
majitele
p_odmé)
,které určují
in concreto
reá (legitimní
existující
spo
a) právo theoretěcky vyznaočíti __Z__
a závazné k jeho
dosažení
oci zákonodárnou
egifera, eseizgebende
(potestas _pros
Autoritát); tím Ie nost lakožto morální individuum. Nuže to jsou
obyčejn
(ordlnar_ie)_
příčiny
historického
vý
vůbec,
řádu
ckěho
í mravního
podoc
ochra
e stává a. soiečenská principem, původcem v01e

práva nového,

Prozřetelnosti
v řadě
zákonů
uv jedno nou
ročež se zosve
„jur_isdikcí'
fysicKřirozené
ém Bůh stvořív
hmotuabožské.
ducha,jako
ponechává

(Botestas juris dicundi). b) Sm
tvých

oj říše anorganické, organické a živočišné sou

případech ___s_golečen_ského_
sživota aut_h__enticky činnostiveškerých

vyložiti_ a p_řípadn

app lík

ati, t. j.

moc

příčin podru ných (cau

soudn |(og tsesías iudicialis, Richterliche Gewalt). sarum
secundarum),svou
aniž činností
by (pravidelně
bezprostřední
tyto ři_ordinaríe)
še. jejich

c) Neeroru itelnost obojího práva ev. fysickou mocí _rody a _druhy přírodnin tvořil, tak ponechává Buh
vynuttivzájmu ochrany gráva a nápravy jeho
rušiteiů,coactiva,
t.j. mocExekutívvýkonn oder
trestní
cutiva,
Stra(potestaňcxe
— i vývoj společenské organisacecl bytos_tí lidských
(v rodiny,
plemena,příčinnkosmickyychs(by
kmeny
tátšřppůso
4. Nezbytná nutnost a-y v každé společností jest bení
podružných
išté) a
anthropologických (psychologických náklonnosti čio
vlastností
ža)
obmezen' véka a _nutnýchjeho potřebíílibbovolných rozhod
patrna a) z čienst
jejího pojmuN(Šec,il. _1
_._);__
b) z konkrétních
a nevyspélý I'Oleltil, )?)vášněmi eovoládanásvobodna

nutíaaůmmvlu
v), pod_vlivem své přirozené

vůle maaíován.
býti a-ou_s
k cíl
soustře
— sociálně
tohovychovávány
jsou patrnya nutné
vlastnosti těc , kteříinositeli společenské a-y bft_
maji; mají býti sclentla et virtute .superiores“—,n
než
se stanou superiores subditorum. c) Společenskz
činnost různých kulturnich oborů národo-hospod..ř
ského, právnicko-sociálního, vědecko-uměieckéno

zřetelnosti,
_jejížto
etím
šyší jest
řádimmanence
tvorstva die
(Ac_intgisivnějžíá
7:28)
crmo
.vivimusset
movemur etzpůsobem
sumus. 1“Takto
se
ěje řádným
č. přirozeným
determi
nace podmětu autority in. individuo nutnou so

pro

ciální povahoua řirozenostl lidské (ex sociali
natura humana) ja sea a) in concreto nachází pod
a.n-áboženskomravního je tak různa, že soustře vlivem veškerých fakt historického vývoje.—
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Svobodný souhlas lidu buď od adá vůbec aneb svědomí (ex conscientia, Rom. 13), nýbrž chrání
dodatečné (ex post explicite,tact e, inte retative) též ejich svobodu proti despotismu & libovůii;
výslovné neb mlčky se dostavuje. jako to impe ne ( autorita exiex. jediné tento křesťanský názor
rativ zdravého rozumu (rectae rationís) ukládající

totiž agslušnos
závaznosti
zákona
č li
luští nejtěžší
nejvyšší problem
veškeré
politlšš,
vůli lidu
povvnínost
le itimitu
titulu
autority
v určitéuznati
osobě. Sv.
áš2.(2. tqoholto sloučiti
auctorítu přMe
stavených
svo 0 scholastilgůá)
pod
Mylná
theorie se
některých
.1,0 ib. u.7.5 2.3) a starší scholasatlkovéna

zývajr tmento
autorit
entium“
l,ius
huu řečeno,
Zt toho, c7o
osud (sub
5) omylnou
původu theorie
autorityněkte
ěbylo
násiedu'e
že jest
pr titul
rvánici
na i „ius
doby,gen
upiatňujaice
náleži

tějairlvliv hlstorick ého vývoje na vznik práva rých scholastík, dle níž 1. původnim podmětem
autority jest sjednocené množství lidu (.multitudo
individuálního, užívají výrazu „ius historicum'
a filosofie
e„ius naturale sensulatiore“. Tímliší unita“),
Boha jako stvořitele bez
se 13)od práva přirozeného v užším

yslu (ius

naturiae Tato
sensu vzniká
strict pouhým
0) na m
př.
autoritasroydičůnad
dětm|.
faktem
narození, od
přírrody specificky a nezměniteiněurčeným, jenž
vzhledem k dítěti jest nutný a povinnost podda
nosti bezprostředně determinu' e. Tent
ůvod
autority se nazývá též „iure div o“ [sensu atiore
sub ) sensu latissimo sub a)] ve sm slu, že "est

prostředněž („ mruediateaDeo“ „iure div ino“

udělena, a proto 2. na osobu tysic ou neb morální
toliko smlouvou (condicto pactítio, consensu multi

tudinis)
liduViz
výslovnléneb
ehumano“
řenesena.
3:11armin mlčky
(Controov.ret
2, l. 3, de
aicis c. 6), Suarez (Def. tid. cath. l.3,c 2—3a
zejména De leg. ]. 3,cc.3—4); Carta Rore'tfi(Philos.

mo p. 593 sq.) a jiné, které T/u. Mayer (lnstit.
iur.r.nat. li. p. 34c4—404)cituje a celou kontroversí
oha jako stvořitele
přírody sensu“
(a coviz
auc ore důkladně probírá. — Ke s rávnému oceněni této
vinum stricto
theorie dlužno poznamena
že se podstatně
7)
Třetí
přiruoszenlý,
a
č
výjimečný
původ
auto
rity sociání jest positivní vůle lidu, když na
od odvozené
Rousseauova
„contrat lidu“,
social“
zněho
„suverenity
jaak (vs.ut. sl. ,1)a
příklad formu vlády společnosti již ustavené mění liší
a svobodnou volbou autoritu na určitou osobu
jzižobsaženo;
b)
theorie
scholastiků
vznik8
výstřední protiklad extrcmu druh
ruhého
— a:jtakožto
auto
přenáší. je to zvláštní případ, již obsažený sub aš rita vadiařů jest „de iure immediato divino“
spříčinsvobodná
tím roozdiiem že úmluva
mezi součinnosti
ildu mápřirozenýc
převahu (jako autorita papežů)— hájeného reformátory
apř. po vymření legitimního rodu dědičné mo
Vl
století
a
později
dvorními
theo
eoloťy
gallika
narchie, pročež a causa potiore původ autority se
nismu knížat
a josetin
ve prospěch
smuNásle
svět
ských
ta smu
na úkor
autority absolut
papež !.
nazývá
„ex
condicto
pact'lclo',
„consilio
ohuman
ure hu
umano
stricte
dicto. Ale
i v otomto
pří“
dovně dlužno bráti negaci práva božského évzhle
k
vladařům
jakožto
Brotlklad
nespmvné
affir—
šadě
Di uturnum“
ervnadůsledně
1881ddoelnt::j'kl.
a žeLvaXli
se pravomoc
autorityza.
vůlí dem
mace téhož práva rečenýc pochlebniků; c) histo-'

rický vývoj, jakožto mate ríelnr prvek každého

lidu neudílí,
nýbrž
její podmět
určuje p_ráva,nebyl dosti oceňován a terminologie
(„non
conferuntur
iura toliko
principatus
neque mandatur
„iuris humani“ ne dosti ustálena
imperium, sed staatuitur,a uo sit gerendum“). — „iuris divini“
b) Mim ořádné čili způso em nadpřirozeným se vzhledem k původu autority sub a. a_i),
bývají'
tiž smyslu
au ořiSuar
pro zově
| contra
určuje osoba
autori bezprostředním
zjevením po ct
ování.v kontroversí
Theorie ve
sitivní
vůliB
ato a „iure divinopositivo
—beaz veš eré součinnosti lidské,
nyní pokrokemv
právnicko-hlstzorick
na příklad ustanovení Saula králemn eb sv.
a jest
ěrnreých
prese
sentantůědy
scholastické
filosofie (naiod
př.
Tapareili, Liberatore, Kleutgen, Caathrein, Th. Meyer,
hlavou církve;pp) „iure divlnog_ositivo latius Civiltá catt. a '.) z důvodů (sub5,aa) za mylnou
dicto'příklad
— za kápnonickou
oluupůsobeni
ejména (dle Walter, Naturrecht u.
na
vboolpři m npodružných,
kého
a
racie Tento
5. Z. azpůsob
církve Vížkaszujíy
itelé
Eežedšinžrl zjšvenia theo
tohoto titulu bezprostředního
ráva božs ého státi a někd

theeoríe geney

Kathol. Kirche _und

eob

gmžmuediatiiuris divinis positivi) v ádnou „z milosti o původu autority ipsolitické— lll.
a„jsou ministr
Dei“sl,u
na: jest
55. vnejvlastnějším
katolické.) ]. Funkce církevní au ority. Autorita
nad řlrozeném
slova sm
samozeřj
6. (! itul : milosti Bož“ .) '.Majitelé titulul[uprav—acirkve Kristovy a(Vizsi. „církev“)má vnitřní

příčnu dokonalá
míru (il,
své2),pravomoci,
jako
přirozené
o („iure
historico—
„human“
(sub gentium',á
a, a)v „iure
u „z
milosti_ objektivní
dá společnost
ve svvmé cíli;
pramenem autori jest ji positivní
igžratia, von Gottes Gnaden'I, v tom
smyslu,
že ka (sub5.
dé psrálvo,m
a zejménazpravomoc
auto vůle Kristova. Tento cíl jest vyznačen slovy: Sicut
rity
tormáiné
svůj poslední
misitěme
ego mitto
mápater
cir evet účast
funkcivoKristova2021;
ú adunásle
uči
pramen a materielni!1(5,m2) historickými takty le dovn
telského, pastýřského & kněžského (magisterii, re
gitimn
ně podmět autority
determinuje,
V!/oj“ giminis et sacerdotil). Souvislost a formální rozdil
od Prozřetelností
božské
řízenýmV
Vezltí
k tomuto činiteli součinnosti lids ké jsou vladaři těchto funkcí plyne taktéž zcile věčné spásy duší
též „z vůle lidu", pročež složený výraz .,per Dei salus aeterna in visione beatltica), k němuž smě
jí. K dosažení
jestDei)a2
zapotřebí:
1. nadpři
gratiam et per voluntatem poipuilti“
naznačuje for rozené
milosti toho
(graia
součinnosti
moci autori
11'0
máln'i|
materielní oha,
rvek jakožto
„elg istvořitueletilt-ah
vo svobodné vůle cooperatio hominls). Vzhleedem
dává vladař mc'a je 'ich zákonům „ma'áest
milosti _jest ů ad kněžský (gatestas sacerdotil
sost', t. ]. ůčast ne vyšší autority bo ské, deter lt—
sou
—
_
minlsteri1)
též
„potes
esta
a
s
or
inis“
(pravomoc
minace osoby vývojem historickým
naznačuje hříchy odpouštěti a obětovati); vzhledemk
činností lidské jest ravomoc jurisdikce
možnost
zm
mén
ny. —účinnou
Tento původ
rity
skýtálegitimní
v ladařům
nejen
ochranuauto
ná
učitelskou
ik a)venia]
do
testas iuTÍSGÍCUtOHitSi obsahuující
pravomoc
boženskou
jejich autority
anarchli,
nýbrž
ukládgráva
jim zároveň
povinno proti
ost sprave
edi
nosti a zodpovědnost před„ králem kráiů;" poo-d cendi, Lehrgewaldt),přsedkláa
názors
došma)
a mravní zásadyz ogmat
daným ukládá nejen povinnost poslušnosti ve plynoucí(morýes;
) pravomoc vladařskou
(re—
Český llovník bohovědný !.
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giminis eccl. č. iurisdictionis sensu strieto) nařizovati
a zařizovati, čeho dle okolností času a místa k uplat

Xi ) — 7. (Povinnáposlušnost

věřících.)

katolík
sv
ýa) vznauky
ledem
k autoritě
D_e__s
uvedenanh___y
zásazd katolické
uznává
každý

něn_ívěromra vouky křesťanské
je třebaúřadu
(ius učící ve věcech a)zvěro- a mrlavouky křesťan
eccl..)
— 2.aPředmětem
a)učitelského
rse“ est zákon věro—a mravouky zvěstovati ské naprostoupovinnoost posluunš ostl nejen

(„testes nihi eritis“),vykládati (munusdoctorum) papeže, n brž i biskupů, též jednotlivých, v “sou
hlase s Iavou církve učícich. Na tomto základě
a neporušitelnně '
ovati (munus custodum
v tomto „ciepositum tldei“ nemůže uřad učitelsk)ý s očívá veškerý život křesťanský, „iustus ex fide
cirkve ni eho měn i,tl prominoutí neb rušiti
vvít" (Rom
credíderlt
condemna
utare', dispensare v. ubrogare; Cf. Vatíc. Const. bitur“
(Marc.l_), 1„Qui
16)—non
Deeeog
ovat funkci
nej

ei Filius :. 3). —

ředdmětem 'urisdikce

o.t regimims, pravomoc vyšší autoritysučicí, jižto odpovídá tato povin-_
nost „oboedientiae
divinae",(Mat.
nemx Vl. 18).
zástu cům iidei
podřízeným
gewalt) jest, zákon věro-_a papež

vužším slova smyslu:
vladařská, Re 'erun

mravouky
onkre _tpřlpady
života
Vzhledemz_t_ráty(Marc.16,16_)
k t to závaznosti a sankci
věčně
spášsšy
i národův na
applikovati
a hájitt do
omg je n__t_3tlivcu_v
mop si nebj
vyžaduje
nejvy
i
tiv ním zákonodárstvím, řádem soudním a trest autorita učitelská v církvi lo iekou nutností prae
ním (pot. legifer_a, iudlclalis et coactíva). Proto rogativu neomylnosti,
eícdíc
nímu zjevení Kristovu (Math.1
1619,ani kZIQPSamvÍ
jedná církev 0 před
dmětu tohoto zákonodárství vseijako voboru vědy evidence vnitřní přirozeně
věci vlastní, může ojej změniti, rušiti, dis
pravdy
jest neon_1_y|ným
motivem tak
jistoty,
vynucuji—
uděliti at_. — 4.
mětem autority clr evní cím
naprostýs
as rozu
veoboru
víry

jsou: a)

ký šapež má nejvyšší ravomoc

Eředpokládá naprostá závaznost k_vnitřnímu sou
a ytře_ba
s.!
obsahující vše če o k Cl'li ě né s):_y_
lasu rozumuAevi_c_lencivn ějši,t. j. neomylnost
át v souhlase
se svou
b.)anpecunque“Math.
16'a,je. 2115,
Cone.hlavou,p ae
—
kp) povinnou
této
autority nelzev
šobmezov
ati n poslušnost
předmětvěro
žem, pnejen na všeobecném sněmu shromážd ný, a.utorlty

n2 brža ] po ediecesich
1818 Act.
dnotlivl rozptýlený
biskupové(Nia
(v.a.th
sl. „biskup")
jsou
vesv
ch diecesích
dlvlno
positlvo)
úřadulea itimnim__i
učitelsk ho,majitell(iure
fi) vladaař

aPiamravouky
křesťanské
(Syll.
Encyklika
lX. „Quanta
cura“ d.
d..8prop.
ros.22).1864
určue

předměttéto
v druhé
řaděslovy
„o
jectum
ad oposlušnostl
num enerale
ecclesiae
ejusdem
que iura ac disc línam spectatum“.jsouto
ského vtrojigeho funkci: zakkonodámě,soudcovské
exekuční tr stné) — ale podři_zení (subordi a') bez rostředni závěry (theoretické) z věro-a
nati) aausto_ri___tě
nejvyšší sub a —b). (lP t;52 Tím., mravou odvoz,ené aicto logika vyžaduje, „vý
klad a applikace
kerýchz oícnů
mravníchpoa
Tit.
m.
Mimo ře enédva Fotdmměty en jmenovitě
zákona oveposltlvníchá
a negativních

__e_______a__s
i(anadaequata)

od sebe

rozlšené

dlu no

vinnostechsevíry.
Ne e,
atlvni
uvésti:
Viz
nížec)K
str.(,75 regace
, jimžto římské
positivní(Cor_1__grŽŽ.__
knRor_t_t_.vystříhati
apostas
nýbrž povinnosti
všeho, co jest,
vírůvnejen
vne
bezpečí uvádí, dle těchto stupňů censury autority
církevním (iure
mnao— eccl.) rozličnézodbory c:írkevní Sententla haeresí proxlma,e
nea, p
církevniáhurlsdlkce
jsou autority
příděleny.—
5.2učitel
az
nost
ona) církevní
a) úřadu
_c_t_ilosa,
scandalosa
etc. Positl_vni
jest,
vlru
nejen
zachov,atí
nýbrži oejjípovinností
u_pevněnia
ského (magisterii __authentici)_
a) vzniká bezpro
středně
z motiv autorit
se starati. — Větší
c:,írkev
lné moci božské,
učitelské, kterou
neo gokrok vhodnými prostřed
ást
vhodných
k tomu pře pisů svěřena je kon
regacim
(vlz sub
mylně předkuládájc_prop-onit) poslušnost, které urlsdlkce(:rem
b)._nis)v
— bV)
zhledem
k autoritě
užším
smyslu
byíj ejí

vyžaduje,Rom
jest „oboe lentmia
fmaxoz
III),..ítdKei0divittae“,
vás slyší,m

podstatný
rozdíl oSvoup
pr'avlornoci__učítelskéjiž
svrchu
—.5)vvy.tknut
eapřibuznaauto
lyší“, a roltnojest 19)v každém („omnls creatmura“
rationaíísž,
kdo má
příležitost
Viry sněm,akřesťan
(„ex
ditu“) rltě
v rodlně_ alcož
aovladařs
ve
státě.otcovské
— Funkce
i ve e__(gubemlo)
věcech dogmati
podstatu stejná,
at jest
papež nebo
uvede
nebo ohan; 7) vztahuje se bez rostředně k vnitř ckýcha mravoučn ch svrchu (a— , a'ním
ům (actus interni), chžto soudcem jest y'chsvěřuje nejvyšší autorita kongrega-rncí
svědomí a
.
ávaznost zákonů urlsdlkce uděluje jím řádnou prravomoc (potestatem ordi
v užším smyslu (p. regiminis) a) vznik
středně z autority spol_e enské a proto se za nariam) těchto úkonů. JefiCh' autorita jakož i po

vinnost šoslušnosti
věřtef_hjest
a je
autor_i_tajednoatllvýchtslcupu,z1ichžto
elu tudíž
Viz patrna
níže a.uct
logu
lbirajíc okolnost
ctnosti
kládá plřo
oslušnost
ji povinn
ná na lV.náboženské
zákoně deka vyššíne
(vrrtutns
tento alezákon
pe r též
zavazue religtonic—ž).Pročež
po
kým hříchem,
připouští

provin ni lehké (obiigat per se sub grav
nere suo sednnon to
ežto závaznost konu

konsgregu)jelikož
.g

un,ení

nc

autoa ta kongregaci neomyl
ůže ani s_ouhasýpoddaných

nezm
nit.en
ýiUreiormabillŽg;
následovně
nejedná
proti
povinně
poslušnosti,
se
na př. zákazu
knihy
aneb
censure
jejího ob k
ne řipoušti jimutisudkembýti
(obligatsub gravi ex genere suo toto), coz deti sice vnitřním souhlasem podrobuje, ale zároveň
s tím úmyslem příčiny obou zkoumá, aby po even
nice víry
patrno; li)_potepstasregiminis
tuelním uplatnění důvodů proti správností rozsudku
toliko
k poddanýmt.
křtěným asey)vztahuje
be
kongregace _zápověd' neb censura b la zrušena.
víry theologické_ lehkého provinění

středně zhle
tol__ikokčinůmo
(actus ____1_________o-_
—
mk jistot vnějším
ěo objektivní
ravdě

5

(in rebus(úřadu
fidei etučitelského)
morum) neom
zákonů
(magis_terii)_
fe_ tento

Důvody“
se autori (filosofické),
é, která ne
yíno pov__inn_osti
,jsou podrobití
dílem všeobecné

_

dílem
eob cné
a) od
borná zvláštnnt(theolog.).
věda a zkušenost, Vš
ryzost
(čast jsou
ji uznaná
smyslu neomylnou zvána _"bý může, t.j. že její svatost) charakteru mužů tvořících senát hlavy
církve, li) jinak by autorita společenská (rodiny a
všeobecný,
pro
veškeré
věřícízávaznýzákon
věro
ne mravouce odporovati nemu že V. Constit. státu a tudíž ispolečnost sama b la neemožnou

kdežto pravomoc reglminls en v negativním

štní důvod
ívá v tvoří
tom, že
Auc_:_torem
nelze co
však
tvrdítl, e vždša
de jenfidei),ostanovi,
je všeobecnému
do ru Zvlu
součinnost
těchto theološický
or án hlavyspocirkve
řl
konáváni úřadu uči eískěho, pastýřského akn ž
(bono communi)pros
čšně ranzelin,
ším (magis%ppor-s
ého ono „elementum humanum' cirkve Kristovy,
tunu_m,v.
Suarez, de elig.
de radit
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jemuž zaslíbena jest (nadpřirozená) pomoc (assi
stentia Ducha sv. Vedle neomylnosti v podmětu schun, Freiburg,SHerder l$l)

Totéž konečně
(Gesch. d.Rechtsphilos.

řlzn vá sám ]. Stahl
nejvyš i instance věro- a mravouky (v papeži) mají věda
762 přes
předeslaný a cká“ (pžrotfhierarcHravo
jest „antitheokr
ická),
a ne protinábo
boženská. ro ressivní revolu ni cha
kongresace jako její výpomocné oržány zvláš
rozenou
pomoc
oproče
ritu nazývají
Franzelin
|. c.BožíB,
ui,x dejejich
curia autlo
om. rakter společnosti nové do y, jako nutný prakti

výsledek
theorie Handb.
„novéhoapráva",
p.r 483: „auctoritas sacra, cuiusomunus est rostpí cký
dokazuje
kard. řečené
Hergenrčther,
d. Ig
sanitatíd
doctrinae'.
——iztMo Gesch. 28d.„ A.llgemCharakteristik“ jednotlivých
Lítt. Pli
iX. et szecuritatí
ec. 1863
ad Archie.
nach.; Congrdeg. lnquis. judic. 2. Mar
.
Anarcřítomn
he žravá
autoritya
natura doby
jest protiva
svým historickým
přes to, autority
jako přlrpoolzený
tdivinus
původu
lit ckéconcursus
„z milosti
Boží“ přel
(7) %);/o
ojem za os edních tří století zjevným
gu
vzhledem k součinnosti ivcškerých příčin podřad
mentem
surdis, který
dějiny zblou
dlié věděexa &moderní
spolenpodávají
osti aby
'edno
ných,
jmenovitědkozneužívání
svobodyi vladařene
lidské, ne stranném prohiášení „prav lid
tí
vylučuje,n
bržd pouští (permlttit)
><

V XX.
byla
prohlášena
„práva boižská“
v sšo—
dominabuntur
eis. ls.
tk ani
concursus
nad letí
způsobilé( abopuerosšuincíapes
eorum
et efieminatl
Této
výstrahy sekkrmálů
národůmd
přirozený autority cír ke vní nevyluču'e nehod stalo z nejpovolanějšího místa encyklikou Leona Xill.
Dnluutur
' d. 29.jn
1 a „lmmortale Dei“
ných jejich representanlů vi vem historíclírých _fakt d. d. 1. No 41885. ako součinnost autority cir
a()zneužitím moci ustanovenycln—
l-lorístický
zh.led Autorita řkaktOOHCkkéé
cílrkve zachrá

-;,;z m osti Boží“ (víz 11,6) národ

ni ' tvhíokdenkultuře
mnávratem
pozvedla,k theorll
zárove a
nilzavýt žek kul
: trosekkjej'í'hole
rozkladu a do kol bkyecroodícíseémodemlk
ůsad
křesťanských
mřed katastrofouhy err
národů
románsh,kýc
slovanskýc
vlnkem jej
položila. Z rozkazu ch
áně:a „čUte
všecky grafu
ra řecko-říms
(Viz F. kultuře
A. Lan antcké
e, Die
.oderní,
jakou á. pravila
národy: pronikl „“kvas naukyk řestanské massy 11ul
barbarův a osvědčil se jakožto princi státo 
age, 4. Aufl. S. 11. Winterthuri 73%)—
tvorný. Vedle autority církve vzbudila Brozřeteoi Arbeí
17'_olov1č-atostta
,nové
historické“
(F.C prsoati
vigny
a F. 1.5 tahl)
na školy
účín „kontrare
voluce'
nost
božská
vynikajici
represeEntanty
autority
politické, jako Kara,V. sv. uarda, Václava, zásadám z r. 1789 nestačí. Ani militarismus společ
Štěá na a j.., obojíaautorita v nedrozdllnésoučin nosti předorozkiadem nezachráni,' elikož l disci
nost stala se vychovatelkou kulturních národů
evropskýc a Evropa učitelkou kultury světové. plína vojenská anarchli propad—á. ram
Základem této kulturní činnosti b ia křesťanská jižidcit. vizt ézž S. Tom., Summa 12. qu. 19.a. 9;

..qu 51;ibid.u.q 91,

věro—a
mravouka.
prvopřičinu
má v

ako
řád světa tak
yslckéhto
ohu-Stvořiteli,
jes isvou
ipo

s.q;liícl.1,u.q

,

labg; c. enltélem,
31775.
Tit./"f eyar
rls.,j.
ís.nl iur. nat.ii.
s.3.c
Grundsátze
der Sittllchkeit
u. d.

sledním principem závaznosti řádu mravního a Rechtes, |Éreiburg (Br. 1868, Herder; Carta Ramatti
ntaturaie,
jeho
soustvořitel
ásti, řádu
oiečensko-právniho,
lověka
a pos5 ední
cíl. Pres veškeréBůh.
ne ts. .; 45l9. sq.o500 sq..Tajarelli,
Liberalarr,Dirltto
ius nat.
. ii.
dostatky obmezené avvášním podrobenné přiroze c. 2. W. Carlu-ein, Moralphilo.s ZBd. 2Abt. ZBch.
ností lidskéideálv
nebyl etéto
křesťanské
Též C. L.
v. Halller, RestaurBation
neznámými
větové
rodinyspolečností
lidské če schaft,
Winterthur
1820
|. d.S.Monatsvvissen
317. Fr. 17.

Gesch.d
., R. v.Autoritžltund
II::ring, Der
icí .k dosažení s voleíčného kulturního cíle v ide Stahl,
Zweckim
W,Foerrtrr
eccht,
tRechtsphilBos.
. ln hu manít
yobrozením svétaal„v Kristu“ .Freihelt, Kempten 1910, Verlag Kóse
Gal. 4'9), jenžkb
světu
ráno; 117: a. epiecopalís (a. pontificalis, či lexl iurisdictio
mxaaoaóvqc“, o kteréž žjiž Plato toužil.G(V. Leibniz. ms.) jako nástupci sv apoštolů vykonáva'í bisku
Opp.0 všestranně
V. 65.
reformace
ten
a lež
hluboko
založený 'věku
rozvoj XVI.
kul pové v odvislosti od papeže ve své dieces všecka
turnl násilné přeru
ruišla. Vzpoura proti autoritě práva a z těchto plynoucí ovinnosti, jichž do
stalo seetjim
svěcemm :| posl
nim
mocírkve
(potestas
církevně-náboženskié,
á jménem
sub jekti
vismu
thcol og ickézapočat
o, tvedla
logickou
nut ordinis
iurisdictíoniS)
a ježs
oahbsem
tro

]

ností k rozkladnému kriticismu ve filosofii XVIII. jího, jim svěřeného úřadu učitelského, kněžského
a pastýřského. Zejména úřad pastýřský hojně práv
a povinností biskupovi k diecesi ukládá, jichž sou

letí a k revoluci proti stávajícímu řádu ve
ektivissmu
filo „práv
foic kého.
Dalíménem
evo
společnosti
prohlášením
lid ských"
luce vedla ve stol. XiX.a XX. k naprosté emanci
paci
člověka
a veškerého
lidstva rozumu“
od Boha (viz
a jeho
zákona
v proklamacl
„autonomie
to
si.). Tato moderni autonomie člověka má nahradit

hrneslove a. :. již jméno jeho ,episcopus“ ozna
etyto povinn
nosti. Má die esi, konaje poslání
svié,
(prosplcere)
a ck ní dozirati
cre) prosg
1 ívatl
rospívá
diecesi vykonávaje
práva (inspi
úřadu
pastýřského: zákonodárná, soudníasprávní. a) Bi
skupovi sluší v diecesi moc zákonodárná, již při
křesťanskou
heteronomimi,
správněji
theonomii
Boha Stvořitele.
V řádě
avním
dospív
va v. Hart rozeně omezuje právo obecné a řádně nabytá prava
mann loglckou důsledností k závěru: lch bln die osob třetích positivně pak úchvaly sněmu provin—
ciálních. Zákonodárné rávo vykonává buď sám
hóchste inappellable instanz fůr mich in sittlí
chen Din en“;vvřádě právním jest to fikce osobními rozkazy (pastřrské listy, kurrendy, man
data), aneb diecesnímí statuty spolu s kapitolou,
„koilektivn
vůle lidu“,
„der kollektive (Gesaml-g
Wllie
des Volkes,
Voikssouveránitát“,
kter m
za účastid
ru.
aneb synodálnímíistatuty,
vydanými na zsahu
synoděome
dle
ovém právu“ na základě práv lidských na ccsní
zena jest tato zákeonodámámmoc obecnými iitur.
hraditipržvo
božské Rousseauova
ve smyslu výše ovyloženém
sub
e theorie
„suvere
v jrrrnodoknaž kmatce refor Předpisy, kánony a apežskýmí konstitucemi, jako
dekrety
provinciá
nimi.
Obsažně
11vztahujíse
zá
kon
maci XVI. stol., byt'i delší řadou (Grotius, Pufen
bikupskěkvířeamravnrům ao-správuboh

b, stanovení
veřejných
dort,
Buchanan,aLanguet,
Milton,
Locke slu
cesi atd.
Nikdyv svátků,
nemo
ou býtimodliteb
contra, vdie
nýbrž
j.), Thomasius;
dokazují historikové
filosofové
rávan
růlzně ších směrů. (Viz
. Hohotf, Dle evolution en secundum vel aprraeter ius commune. Pokud
seit em XVi. lahrh. im Lichte d. neuesten For de o zákony obecné, prohlašuje biskup tyto, po

.
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auctoritas

bisku ové konsekrační přísahou. ObsahujeSúkony:
příspaděepoukáže
Appšt.
stolici akl)jejich
dneeřírospěš
dieces
,a žádá
h pro pooonost v chrámech sv. apoštolů Petra a Pavla
hlcásšeníeusStatí mohl. V tetto zákonoddárn činnosti
uímě,
osobní
dostavení
k sv.písemné
Otci zazprávy
příči
projevu
povinné
úcty ase
poodání
vázán jest
v některých
neb (roelatpiostatus) o stavu diecese, dle instrukce, vy
radou
kapitoly,
aniž bypřípadechmsouhlasem
všaktí mjeho nařízení,
nedbá-ll rady, stalo se nezávazným. jinak ani sou daně kon egaci konsistorní (A remotlsslma“
hlasem kleru, anebs větské moci v zákonodárné Sl./XII. ] ).gRakouští biskupovŽ' mají od r. 1913
činnosti své omezován býti nemůže. Ze zákonů za tím účelem každých let do íma se dostavíti,
dlecesních, ano iz
onú provinciálnich, není-li
svého
Plnění
práv se
a po
nějaké zvláštní výjimky, lze mu udileti dis cnse :: aneb
vinnosti,
jež zástupce
obsahuje vyslati.
a. :., nemá
odotýká
ce
výsady, což platí i o zákonech obecnýcí, je-Ií lého v_erejného života občanů státhích, a roto vší
tomu zmocněn zvykem, právem obec
fa

mají si íizákony státní. Tak stanoví v 7akousku,
uvedl, zákon
dne
ma
kultami předpokladem
Apošt. stolice ( viz
aneb .Mb)
nodůvod abych n kteréžejen
biskupové
spravujízevnitřní7církevní
néným
ríd. fakulty)cp.
XXI
soudní (lurisdlctio slrícto sensu) sp ni
o'ena
také moc trestná a donucovací (iurísd. coercit va), záležítoatli4 a co tyto jsou, určuje moc státní) svýcch
ízákonůmle státním.
evláda
muže
diecesánů
cír evních
gl'předlaísů,lž
pokud
neodpo
vykonává vyhrazuje
biskup jak siv nékter
oboru évnitřním
ternum),
hříchy forum
reservatio za ázati taková bisku ská nařízení, veřejné bobo
a iure et res ab homine) a udíleje zpov dní juris služby se týkající, pří í-Ii se veřejným ohledům, a
dikcí, tak v oboru vnějším (f. extem), jsa kompe
žebbiskuťosv
úřednínikdy
moci však
smí za
použiti
oproti
tentnim soudcem první stolice ve své dlecesi, příslušní
ům církve,
tím ú en
elem,
aby
nejedná--li se o tak zvaně causae maiores (v. t. čl.) etím
lněm zákonů a svobodnému vykonáv í
občanských lpovinností řekáželo Kona e moc
FéřimoApošt.
stolici
vyhrazené
]ehos
Mud
od
éhaji všecky církevní smíšené záležitostis, jak k eru, svou nesmí oužívati vn jších donucovac ch pro
. Státní správa kultu dí nad m,
tak : laiků, pokud z jeho pravomoci ne sou vyňaty. středků.
Klerikově soudní moci biskupové po leha'í nejen
v záležitostech církevních a smíšených,
ržv
aby
církevní or ánověe obo
orustal
své0,- působnosti
nc—
řekročili,
tak
mohou stíháni
všech sporných i trestních, pokud konkordáty jinak
o tom pořízeno nebylo. Vykon-ávají ll za biskupa
rvn.me12,r
lusji-nšmlietl
ece donucovacími
[. n.
ásl
pokutaoukay
a?l'jzírostředky.
%$násl.Lammer,K.-R.
tuto soudní moc jeho úřadově činí tak jen v roz 1.868;
214
náslíl
s'Žhe'rerj
K.-R.
čfam,
K.-R.2
sahu mandátu svěřeného. Bspku má právo nejen
aurcnh'ur, lnstitutnones iuris can. s.tr 39.
na omínatl, nýbrž i trestatíB, ukládaje tresty nejen nás; Lau
pr vem obecným stanoven na ochranu zákkonů
] a.Ačkoli
iurisprudentum
(vědeckáautorita
práva.
církev na výsost
si váží vě
o,becných n brž i tresty dle svého dobrého zdání násl.)ů].S'a't“
na ochranu iscipliny církevní a dieccsních statut, a decké autori znalcú práva, zejména tam, kde se
jedná zákona
o výklad
zákonů,
vynesení me
no
to jak tresty vlastní (g_oenae vincdhicativae),tak' 1cen vého
(denezřeteflných
lege ferenda),
aneb vyplnéní
sury (p.povahy
medicln.).
kevm
a jichžrestůt
jen nactéž 'ež
i pjsou
ečln jena cír
dle ze v zákonodárství, upotřebením obecných prin
kanon. řádu užívá, může i zbaviti. (Tl'ld
V, c. 3. cipnv a analogie právní, přece nejde tak daleko,
de ref.; Xlll. c. 1. dere f.) o) Správní moc biskupova
jeví se tím, že jest jediným řádn m duchovním správ aby"1a-u i.,ájaako činilo právo římské, okládala za
,neznáp
a'ŠCŽd
b pr
cem své dieces
ese, od něhožžv lchni, kdož jí v die Fram
lti mohli(práavo
juristů),
zákon
vodřl
ovat,lponv
je v klá ati, nikoli však
cesi vykonávají, posláni“ sou (admissio). Biskup jen
Lestunejvyšším
ultu,nesmí
úřa
adůvcírk.
a jmění
cír
envího v dlecessprávcem
do zde
učitelskýv

úřad
pggínlajíc
nábož.komu
vyučováním
dítek
až dovykonávati,
disciplín bohos
si_ovných
nedostalo
se
od něho poslání (míssio canon ), 'ež “est odvola
teln.é
On spravuje
náboženské
uov ní naavšech
ústavech,
jež dítl se
musí dle v atechlsmů
knih
biskupem schválen ch. Prostředkuje žádostí za
díspense a sdílí s iecesány jejich vyřízení. vo

řech)ll
omocí
zákonodnezřídka,
rnénnemají.
elze
ak u r_i1,
že
věda právni
jak svědčí
tomu dpsů) o ila,
práva
mravnězákonodárné
na zákono
dárce
abycírkevního,
v jistém směru
činným byl, a tak na vytvoření se práva nemalý

vliv mělay
To stávalo
se zejména
náhledy
kanonistú
v 'lsté
v ci bylytehd,
je omyslny
(ius receptum , tvoř ce obecně mínění (opinío
umnis).
erozhodoval však počet znalců,
nýbrž váha důvodů, neboť spíše než jinde pla
láváss'nody
provádiJ'ejich
statuta.
Vede
správu tila zde zásada: argumenta non sunt _numeranda,
semin
řův a apečuje
o ostatečný
počet
duchoven
stva kurátního. Biskupovi náleži autoritativní správa sed ponderanda. Byť tedy auctoritas iuris nebyla
mění církevního, jež_záleží v tom, že dozírá k tomu,
právotvornýmřpsramenem,
řec nezřídka
dostávalo
se ji z vůle ps lušněho z konodárce
moci
právo
tvorné, aneb
základem ramenem
obyčeje čiobjektivního
zvyku, jennž
ovšem,
je- byla
le itimním,
tloěistě
míry ím
disponu'e.
propůjčuje
volně
úřa
y a obroč
církevní
v lecesín pokud
jinému
po práva 'est. ep 'slušná zá onodámá moc vědecké
dací právo nepřísluší atd. Aby tpe'mto rávům & po autori é znalců práva může propůjčit! moc právo
a?

vinnostem, jež a. :. sebou nese dostáti omh,l
tvornou,dokazujirespon aprudentum práva
právo požadovatl od diecesánů jiste dávk , jež římského. Od dob Augustových b 10 některým dí
zahrnuty jsou
v t. zv. ukládá
lex díoecesana
(vizt.
a autorlsovaným
pr vníkůrn
kdíecesí
biskupovi
povinnost plomovaným
k zv ius respondendi
s tím účinkem,
že 'udíleno
soudci ,

kterýs resnspo
ruvdentum
v diecesl sídliti (viz čl. residence),
,ápovinnost
visi-  jím ři rozsudku uřídití. Císař HavXšádal,
lo že
se
'an na'b dil,
tovati diecesi (viz čl. vlsítace
štěvu posvát
ných prrahů (viz ěl. vis tatlo iminum). Povinnost sou ce jest vázán souhlasnými názo
římských
residenční, kterou již řirozeně právo ukládá, blíže právníků (ius receptum); jestliže se 11 ory ejicch
mezean sněmem tr olents
c.p ]. co
rozcházelyOáiugob
controversum), že má volnos roz
patí také o povinnosti visstalmnj
,jeůž Trld.
vztahu'e se
V tuce
hodnutí.
Diokleciánových
respondentů čím
dále tím vícevšak
upaadtato alnstzi
na
osoby, emisfta,věcí
c3.10.d
ref.) a nesea ssprávu
sebounúřadů
se strany visitova. hodovaly buď císařské úřady, aneb císař zvláštním
ných povinnost
žívy visitujlcího (viz čl. procu reskr Iptem. ím více však upadala vědecká čín
ratio can.). K náv tévé posv. prahů zavázáni jsou nost, tím více příhlíženo v praxi k autoritě sta

auctorítas
rých právníků, což dovršeno zákonem o citování
z r. 26, kterým císařové Theodosius II. a Valen
tinian lll. stanovili, že soudce v případech kontro
versnich přidržetí se má názoru 5 slavn'ch práv
níků: _Pa iniana, Pavla, -'U1iana, Gaia a

odestina

a to vět iny. Pří rovnosti lasů rozhodoval náhled
Papínlanův. Toto zřízení trvalo až do dob justi
nla_na!. S jakýmsi ohlasem toho otkáváme se
i v praxi církevní, na př. v odpově ích řím. kon
gregací: consulat probatos auctores, než v rozsahu
práva řím. církevní rávo a. . nezná. (Srvn. Ha
n'ng. Grundztige des .-Rs. l. ' Schneider, Kirchen
rechtsquellen str.43; Heiner, K.—R.
1.32; „.Sr/nrzr,
K.-R. l. 135; Bauduin, De consuetudine in iure ca
non. 1888; Brie, Die Lehre vom Gewohnheítsrecht
1899 atd.). [SdL/ „_ a.. v kázání. Autoritou rozumi
kazatel zevnějši zdroje pravdy, již zvěstuje. je to

nejprve a. božská
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paedeutíca philosophica-theolo ica, Bríxinae 1893,
pg. 74, 75; dr. A nt.Skačdaýale, říruční kniha boho
sloví past., Praha 18911, str. 433—438.471, cinu/z

Grimmicli-Palz, Handbuch der Pastoraltheologíe,
lnnsbruck 1905, g.201—
; Kunst, Handbuch der
1-lomiletik, Bres au 1908. PE. 78, 79.) [míra.] _ a.
komise biblické (v. t.) vyjádřena ustanovením
Papeže
X. vvmotu rozum,
proprio že
„Praestaniia“
z 18.
istopaduPia1907
sentenclm jejím
jest se podřidíti tak, jako dekretům posv. kongre
gací
římských
týkajícím
a odnn.papeže
schvá
eným
(Ada S.učení
Sedi:se1907,
str."723
. — &.kon
gregací římských. Výnosy a rozhodnutí římských
kongregací, jež zmocnéziy papežem a zachováva

jíce
předepsané nejvyšší
formality,zJsou
v oboru mocí,
působnosti
své mandatářy
konodárné
které
přísluší právo stanovití, authentlcky je vykládatí a

nadpřirozeného zjevení Bo nad ním bdítí, jsou důležitým pramenem církevního
práva. Vždy se ovšem předpokládá jejich pravost
zaručená podpisem kardinála prefekta, kontrasignací

žího. Toto pak jest uloženo v Písmě sv. a v_ust
ním podání.
roto ísmo sv. a ústní podám jest

nejbohatším a ne'důležitějším zevrgjšim zdrojem
pravdy, lejíž jisto a jest naprostá. erpá však ho
mileta
ž z a?
lidské atoO svědectví
dogma
tickéhot tak
h stdríckého.
lidské a-éjakpamatuje
kazatel na významné slovo Tomáše Akvinského:
„Locus ab auctorítate, quae fundatur super ratione
humana, est iníírrnissímus.“
. qu. ]. a. .at:
Nemůže tudíž býti a. lidská posledním dukazem
pravdy v káz ich, má však přece nejednu velikou
důležitost. Tak svědectví dokonalého a zároveň
poctlvého vědce jest dostatečným podnětem, aby
c om s jeho názory souhlasili. Ve věcech pak
emslrických
a historických
a. lidská
týc podmínek
úplně spo 'est
ehlívou,
majicza_urči
jistotu
pouze mravní. — Za a-u lidskou svědectvr do _ma:
tického pokládá kazatel slova sv. Otcův a u itelu
církevních, pokud nejsou svědky nadpřirozeného
z'evení Božího. v'roky svatých, zásady církevních
u encův, lidová p íslovi, různé sentence, ano 1na
zory učených a vynikajících osob světských, ne
jednou též vyznání nepřátel víry katolické, jako
židů, pohanů, nevěrců, konečně lze sem zařaditl
symboliku a spis , jež orovnáva'íce názory po
hanské s evange lem, lí í nauky áně velebnost,
krásu a jistotu. Avšak homíleta, nemá-ll zvláštního
V

sekretáře a připojenou pečetí dotyčné kongregace

(dekret Urbana V111.2. srpna 1631). Absolutní a

všeobecně moci zákonodárné, tak aby v nosy kon
gre ačni i bez souhlasu neb dodatečn ho schvá
lení papežova všecky věřící zavazovaly, vyjmeme-lí

výklady
dísciplin.dekretú
kongregace
c líi a dekrety
kongregace trident.,
posv. obřadu,
nemá Con
však
žádná římská kongregace, ba moci takové od pa
ežu ani obdržetl nemůže. Důvod toho jest ten,
jak Suarez dí (De legibus 'ac Deo legislatore ]. lV.
O 'a

kevní,
církev,abyvycháze
od
. . které
. 1. 2),zavazuí
že gestcelou
nezbytno,
zákony cír
toho, kdo ve věcech víry a mravů pobloudí ne
může. Moc ta 'est však v církvi svěřena toliko Pe
trovi a jeho n stupcům. Ačkoli jsou tedy kong-re
gace zástupci papežovými a poslední instancí, ko
nečná rozhodnutí vynášejlcí, přece nejsou jejich

jednotlivá
rozhodnuti stejné
autority mezi
a závaznosti.
té příčiněnnutnonejprve
rozlíšovatí
dekre ,
jež se ctýkají
víry,
výnosy,
za předm
kázeň
rkevní.
Obaa tyto
hlavnímajícímí
druhy výnosů
kont
reg. maji zase dekrety (v nejširším smyslu) ne
stejné
Bohoslovei
se Ořficia,
snášejí
v tom, autoritě.
že de ty
věroučné, anakanonisté
příklad sv.
ikdyž by papežem in orma communi schváleny

neuvádí výroků
jmen osob
a byťse
těšily sebe
větší vážnosti
a bez
adůvodu,
ne řátepravidelně
víry na kazatelně,
pak světských
jejich po vbyl;livosti
nemohla
jím poslušnost
b ívy
ovídog:a
užív zřídka a opatrně. — Křesťanství pak jest ná Píí lX. epist. ad eppum Frising. „ uas '
boženstvím činů, nejen vznešen cíl ukazujíc, ale 1. pros. 1863), přece samy ze sebe nejsou neo
i posk ujíc pomoci nadpřirozen . Zušlechťujíc ce mylny a ani : delegace sv. Otce výroky ex ca
thedra státi se nemohou poněvadž dar neomyl
lého
lověka,
obrat národu.
způsobilo pjak ností jest nesdělitelný. fsouan však tyto dekrety
v životě
jednot Podivuhodný
ivců, tak v životě
prscích nauky Páně vykvetly vzácné květy ctnosti pa e m in forma specifica potvrzeny (forma corn
osobních i společenských ve světě veškerěm. Do munls nestačí) a tím proměněny ve skutečné roz

samého,
nebot tím za
své předlo
je pro
nepřátelům zavil m, směle třímá církev kato ická hodnutí
hlásil, a paEeže
'a o takové
k zachovávání
církvi
sud
pakKristův,
přemáhaž'íc
a bojujlc
rotl
prapor
ez veliké
obavy překážky
spějíe vpřed,
aby štast
eny, pa nu no je míti za nezměnítelný výrok
nými učinila cel' svět a národ veškeré dle vůle Stolice apoštolské. Podobně“ e tomu 1 s rozhod
zakladatele božs ého. V tom est istě výmluvný nutím, jež kongre ace v příčině mravův a kázně
vynášejí a pro ně dle trojí zákonodárné pravo
.
mimoděk dovolává se kazatel a- lídsk moci, již se kongregace těší (uk ízeíi spory a stí
svědectví historického. V této říčiněplata služby hati zločiny církevní upotřebením zákona cestou
prokazuje dě'epis církevní, o nský a zvláště dě soudní a administrační, smysl zlkonů vykládati a
nové zákony v mezích svěřené kompetence dávati)
jiny vlastí.
kriticky
psané
živo é.svatých
jsou
bohatým ovněž
pramenem
1 tky
homiletíc
— Se
ruzných
jmen užíváme.
Takslove
rozhodnutí,
svědectvím historickýmsouvisi svědectví
em činí
kongregace
na dotaz
stran, aneb
soudn [jea

pirické,

sdělujíczkušenosti vlastní nebo cizi, jak s rávní nález v řípadech jedinečných: res olu

z jeviště života vnitřního, tak veřejného. Vzhledem
na autoritu svědectví historického a empirického
“est ečlivě vžd na mysli míti základní zásadu
omi etickou:
yučování pastýřské budiž veške

t o, deeisío, vý'kladzákonadeclaratío„a no
zákon decretum

v užšímfsmyslu. Názvů těc

však užívá se nezřídka pomíšeně a všem říká se

též společně decretum v širším sm lu. Dle roz
rým obsahem pravda. Proto kazatel dovolává se
třídíme tytose dekrety
na obecn
zvláštní,
dle
pouze svědků, jejichž věrohodnost jest nade vši sahu
toho, vztahují-lí
k cel círk—ví,
aneba jen
k jedno
och bnost zaručena. (Srvn. dr. jos. Pospíšil, Fi tlivým osobám a místům, což patrno nejen z ob
oso ie, Brno, 1883, str. 64—80; dr. Fr. Egger, Pro sahu dekretu, nýbrž i, ato hlavně, z jeho formy a
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sám sebou je authentickým a tvoří obecně právo,
nadpisu (na př. nadpis Urbi eitOrbi; ubique servari
sv Otcem
schválen
(SixtiV.
„l.mmcnsa“)
mandavit altd. zřejmě mluv pro závaznost vše jlakobybyl
0 platí však
o těchto
dekretech
kongregace
Con
obecnou).
.Rozhodnutí
jež
nazvaliIjsme
resolu ojedinečných
tio nes (decipsřípadech,
nes), cilii jen tehd, jsou-i-i pouze výkladem komprehen
at sou rázu poradněho, správního aneb soudního. sivním a sta -Íi se výklad toho druhu vkongregacl
jednomyslně.
táž kon
decla
at sou to
tedydnešní
výsad, o,dzilspensenebo
nálezySapienti
soudní rationes,
(pokud
vedle
zení konstitucí
jímž Vynáši-li
se dekretyvšak
trident.
rorizžregace
'řují, bmezu'í
jen jednomysinost,
prostě vykládají,pak
alel nepanu
vý
kladu itom
eíj de e-li
rety vea vý
conísllio Zš29.1června 1908 soudní ravomoc kongre aneb
právem závazným
main-c.pro stran , klady, mají-Ii míti moc zákona obecného, potřebují
ichž se tykaj1žíncrunt ius inter partes
.
í>ro
jiné, ]lC
seani
bezprostředně
není
jimi souhlasu pappežova, a jde-ii tu o zákon nový, inpro
stanoveno
právo
p edsud k ženetýkají,
byv jejich
záleži
hlášení.(o
ndent.atmo,
editio že
Richter
str. 432n.,5
3.
Zt
kongregace
také nové,
tosti, třeba podobně, stejně rozhodnuto býti musr
obecněozávazžn zkáony— ecreta — mohu
neboťt„res inter alíos
acta,atoz
nec prodesse,
nocere
potes“(c.
..ll 27.,
d vou nec
ee-kongr
dávati pape
jen, e.
řistoupí-li souhlas
nejvyššího
zákono
dárce,
Výjimkuč
ní zákony
a rozhodnutí,
gace
v jedinečných
přípaadechí
dle vydávané kongregací posvi. obřadů, jež platí vždy
řlsného
znnění zákona,
n nerozhoduje
také se z ijen
etelem
okolnostem,kblíženskél ceŽaslušnosti. A roto jako projev vule papežovy, i kdyby výslovně pa
pežem nebyly potvrzeny, a jež prooto vždy jmenu
nálezy valně
o záležitostech
zevněakzcela
ne
zřídka
se různí. Tovš
nebr mdobnýc
í aby soudce
jeme
dekrety
Decreta
authentic
R. C.
květn
na lč846(srvn.
2916).
Tím však
nesou 8.
všechn
nižší v podobném při adu nemohl se rozhodnutí 3.

kongre ce dovolávat. O obeccněm významu lto dekrety této kongreža ce, i kdyb ce ě církvi učí
hoto
hu resolucí lze mluviti jen do těmmi?, něny nebyly, sna
eobccně z vaznosstl. Závaaz
lze o rozhodnuto,
nich souditi, tak
že že
v podobném
pupalasu nost
maještec přRirozieně
rozsahu
prohlášení.
vzávisí
nové na
sbírce
svých
dekretů
stejněd bude
z těchto so
ných nálezů během dob vytvoří se soudní praxe rozdíl mezi dRekre všeobecnými (decretum, d. ge
nebo iu
s icatarum),
Ius curlae jež
(viz jsouce
čl. auctor-ltass
simi nerale)
částečn
ntom.
mi (dubtii,
romana
Q
Analecta a eccles.
V.s
31.) —. atd.,
okudsrvn.
liter
právemrerumk
zvykovým
jsou závaznou normou, které jeeobecně šetřiti (5. o vyhlášení rozhodnutí konfrezgaě., připomenout
.....

C.

če1873).—

2. Ne edná-ll seo upotře dlužno, že resolutiones sdílel se jen se stranam

bent práva.: v určitém jedine ném případě, nýbrž

o to, aby učinila kongre ace principielní prohlášenímjimž vplatí. Obsahují-li principielní rozhodnutí, je
všpodobných
případech
zavazovat!
o smyslu a obsahu zá ona ne dosti zřetelněho, prohlá
eny býti musí
nejv ššlmvšechny
zákonodárcem,
co

všech
opatřen
nícn řím.
Wkonřregací,
jiml
jmenuJeme
decia
ratio spokojuje
Nepře
estu
puje-i tento výklad
výklad ten
obsahu
zákona,
se platí
nové iorávo
se tvoří.
us decretal.

u.
mm.
mw
.

pouzze výkladem temných slov aneb smyslu, pak

i

interpretatio

comprehensrva. Jen

stal-li se výklad ten za souhlasu aneb z rozkazu
iur. 72.) a obecně
papežova,
authentickým
reg. vyhlášky (s čímž
závazným, je
nepotřebuje
zvláštní
všichni autoři však se nes
jí, na př. sv. Alfons,
. , oněvadž e součásti zákona již
vyhlášeného a vý acern nez měněněho. inak, ač
řijat býti musí, není leč jen výkla em uče
vazným toliko pro stran, k jichž dotazu
ro něž je ovšem v kladem authenti
pěovný výklad takový však státl se může
slohem curlae a přejití v raxi obecně iatnou,

strana 410 nás .)
fůr
&. metropo Rtana (ius či lex metropolitana).
bvod, v němž arcibiskupům jako metropolitům

přísluší
nad dnes
biskuuov
pš emkomprovinclálnlml
(suffra
ganí)
řádná,
valně omezená iurlsdlkce,
slove rovincii a souuhrn
rn,práv jež metropolitě nn
základ této iurlsdikce nad biskupy své provincie

a jejich diecesány vykonávají, l'naz vme a.
Druhdy
tato sv
pravomoc
op dopouštěli,
ehm
maty, jich
se metrorozsáhlá
olitě proti
m biskupům
čímž rovněž
se stává
obecn podanáp
závaznýmouhým
z konem. od
dob seudoísidorovžch
zvykovým
e
Není-li
deciaratio
kongregaci
kretálnírn
omezovaná yla právem
lnnocencem
lV. (c.a .lin
Vl. S.) a sněmem trldent. (XXlll.c
8: de ref.,
kladem zákona,
nýbržsmysl,u
opravuje-ll
jí přísněstiznění XXIV.
re.ní)na dosud piatnournmíru uve
zákona
buď v tom
eczse závazsno

kona se jistě
vylučují jeho
(interpretatio
restrict
va), případy
aneb závaznost
se rozšiřuje
ina oněm,
předměty,
osobyaa,místa
odobné
sice
na poměry,
ezákon
vztahuje, ež
však
dle znění zákonamjeho
v
závaznost nespadajíi
terpret. extensiva), povstávátím nový zá on

dcna.Směry5
katolickém n aiiikánskě
oru,
istéspočívající
období církevní
&yjiriě,
na ne
mělo b ti absolutníme bpem zřízeni církevního
všech v ků, marně snažilo se vrátiti jím pov šené
jejich dřevní postavení. 1. Suffragáni povinni jsou
svěmu metro olitovi a úctou, a proto jesst jejich

který bez
schválení
papežova
bez z e,
rohlášení
obecně
závazným
bnýtí
emůže. aPlatí
co ře
čeno o interpretatio com rehensíva, nebot authen
H kým
em obecn ho zákona declarationes
o sobě nejsou, poněvadž
řím.
sa nirymoci právotvorné. jaakmlle
samy kongre
o sob aclnemaj
však se jim dostalo otvrzení aneb souhlasu pa—

povinností k eho konse raci se dostavitl. b) Mietro
o.p
dozírá k tomu, aby resideenci zachovávali
d.Vl.
minářl
as předpisům
nody ročněo sla
c. ]. de XXlll.c
ref.) doslsi činilirtrident.
se
vili (X V. c. 2. ldecdreí.)ef)

právo
bisku(
předsedatí

etropolitovl

sluší

kvprovzinc.e.ref
sněmua svolávati
a jem
d) jejich diecese

pežova,
se
výk ad podan' autority
kongregací
proje
visitovati
2tehdy,li kestliže
visltací
svě
vem
vůlestává
nejvyššlzákonodárn
a nezálež
žl die
ecese 'íž avšak
ukončíjen
a svollltomu sněm
provlnc.
natom, zda stalo se rozhodnutí kon egační rnotu
Xl.V . 3 de ref.) e) Rozsáhlá druhdy
proplo anuebkso kroměmu dotazu. akohoto authsen
tickěho výkladu všichiii,vjic_hžse zák ntýk,já
avinni
přidržovati
z tohoto
pravlisdla
ljen se
svrchu
uvedená, ýjimku
opětovná
a ste ná
álnter
pretatlo comprehens. jistého zákona, e stala se
slohem curíae, obyčejema výklad disc pi. dekretů
sněmu trldent., podávaný kongregaci Concilli, který

soudní moc metropolitův nad biskupy vztahuje se
dnes
záležitosti
sporně.
Pokud e'aopase
o pre jen
áty,na
kteří
jsou mimo
svazekf) díecesn,
%.
exemptní,
má meatropolíta jako
Ap. kázalo,
stolice
ozor naatdtím,a
'cjichdelegát
kostelích

aby
sloučily se (Tridw
kl sršjeíl
v kongregace
a zvlo
lily sívisitatory
..c clh
2; XXV.c.a.
de regul.).
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Vzhledem k díecesánům svých sufíragánů ná rozhřešení svému vyhraditi jisté hříchy a censury,
lzeži metropolitovi a) rozhodovati o jejich roze
přích & trestných záležitostech v instanci druhé zkrátka trestybcírk. stíhati provinilce,hponěvadž bez
(c. 3. in Vl. ll 15.) a b) sluší mu právo devoluční mocí trestnéb yla by moc soudní iichou. b) Papeží
jako ršgraesentantu náčelné mo
oci v církv sluší
včí-íi
případech
stanovených
a to: nepropů
suifragánprávem
patronem
resentovanému
02 m  zanejvy í spr áva jak vnitřní, tak vnější, ovšeem
evždá/
v mezích práva
a nejvyšší
síců benehcium (Pii V. nconferendis“ 18.0března dozor
na podřízenými
or božského,
ci hv.ierarchie
567);svých
nechává-li
bez (c.i
trestu atmé a známé
zlo mu
i ostatními
věřícími.
té pl číněbiskupstv1,o
mezivjinýmssluší
zřizování,
zm naVazrušení
azo
činy
diecesánů
a jestliže
kapitola osiřelého stolce biskuL. do B nů nezvoíí
vání vyšších
obročí
úřadů l.jakož l Přeložení
a
sesazení
s úřadu
(viz a3dotyč.
'
kapitlolního
rld. suífraánů,
. c. 16.mádemetro
ref). kongregace, je
c)V lsituje-livikáře
diecese svých
poliíasprávo zpovědi slyšeli, aneb jinýmp rávo to bec. Papež na
atzal
sovatl všeobecné daně církevní a pož ova
rozhřešovatí
(c. 5. in
.l.
udělití a z hříchův
a censurlbískugernVI
zadržených
e vykonávání nejvyššího dozoru podporují papeže
d) A. 171.p r&jevujeod
se konečně právem udílleti lv ce é. ljistých příležitostí taxy od kíeru ívčrících (víz čl.).
provincii4_nenmo dpusíkzy.Viztéžčí. arcibiskup.
lešátové
nunciové,
a mimo
to je biskupům
o
atl o asvých
díecesích
písemné
zprávy, ja ož
lSrvn.
K..-R
1.25
;Wemz,
decret. i při návštěvě sv. prahův o stavu diecesí referovatí
85850 nás| ;Sa
u'ller, K.-R. 592 ius
[íz'm-tlu'm,
(viz auctoritas episcop.). Všeck
ka tato jen z

ici-.Ri., 538nasi'. u.Snásl: Zauremw,ínstit uttion
ones

či
iuris eccl. str. 134 MIA—ást“
&.pontiftícaíis je souhrn vypočtená práva, jež tvoří prvenství jurisdikčníam
práv, jež
o n náleží. Výrazu
stovutoho
na zčastěji
ladě snad
prvens
ké papeži
moci vjácírkvi
em jen
p-em,čestn
nejsou prv
ani epouh'mm pprávem
matusdozoru
honoris,

užívá se o právech biskup. (víz a. episcop.), jež
trysknou
z téhož
trojího biskup
úřadu, pak
který
v celé církvi
a neodvisle,
jen však
ve svépagež
le
cesi v odvislosti od papeže vykonává. A.). papežova,
jež slove též rimatus iurísdictionis, vztahuje se

nýbrž
ohem,t papeži
p(rogiůmjčenénejvyší
moci vplnosti
cír vi, apro
níroz
ílu mezi právy

Egdstatnj-mi a historicky získanými. Byí' i tato a. ).
dob přece
nes teejněbyla
a papežem
vy
konávána,
má svůjrozvinuta
nezměnitelný
základ
předmětné k v ře, mravům a všem
mu tomu, co s dis v ustanovení Kristově, jenž Petra a jeho nástupce
ciplinou a náčelno
ou mocí pa ežovou iest ve 5 o
ustanovilúřadu,
za hlavu
církve
správce
trojího
z něhož
a. a za nejv ššínho[.dmmzr,
jení, jsouc omezena tolikoprávem božským, ú e lnstitutíonen des K.-Rs.
r-vHeimr, K.
em církve Podmětně
a řádné.nabtý
míráagvy
kněží
avěřících.
ěap tývzt
uje sebiskupu,
kcelé církvi,
R. |" 20611
ú.;sl Laurcniim,
institut dogmat.
iuris eccl.st1'.
;Grandmzth,
Constitutiones
Conc.
jsouc řádnou a bezprostřední mocí biskupskou, již Vaticaní str. 150 násl.;
pa,pež
,lus deeret. ll. 646
jaklo nástupcekPetrův,
zastávaje
nej ší násl., Palmím', Tractatus de rom. Pontlflce 1877;
královský,
z vůle
úíad
s o ulžtel
on& jakoŽSne vyšší učitel církve obdařen v. Sc'lwrer
80.) (Srít.—] &.rerum simíliter
GV., rem neomylnosti, když slavnostně (ex ca iudícatariím (autorita stejných nálezů). Druhém
eedra) ve věcech víry ammravů prnocelou církev
mo
sobě nepokládáses
ice zasoudní (usus
závaznáprohlášeníčiníl(christíanorumdoctorVa tic. for
ObifeLám
pramene
to práva, je obyčej
.
či. neomylnost). jako nejvyšší učitel
církve5je[] apež ochráncem viry a roto stanoví kové, tedy aniáza
se právaůřa
atlarávnígednánírál
nemalého jest významu.
jestliže
y sou
po delší

Š:

v znánímvry jakož lkdo a kd

je skládali.

ež
rávo
t.j. záamzuvíru
a mravy
ohrožujícíc
knih censury,
(viz č censura),
a pečovati
o to, stejnoměrně jistých právních vět užívaj a na základě
toho ustálení ste' né nálezyrčini, mluvíme o materíeí
Prmenemmgráva' je
aby víra se šířila (viz či. missie). Předpiosujeknihy ním obyčejisou ním čia
pro vyučování náboženské, starás
0, aby za čí omlčky
a. r. .r.zavedeným
z'.jen tenkráte,
je-íi skutečným
statutem
dot čného oúyačejem
du,
ládány a v duchu2církevním vedeny tbyly žššší jest ím ovšem jen pro úřad R e
vytvořila,
i nižšíško iy
ako
nej clyšší správce
nebo non exempíis, sed legibus 'udiŽŽndum“ 13.
kněžského spravuje2ltiurgii,zb inad ] í jednotou Cod. Vil. ..) Než ani na jiné sou ní úřady neb á
a předpisujemá
dí a rifgísv
posty,
udíl liturg
ávogsoukroméZoratoře,
odpusvá ,má bez mravního vlivu, jež veden jsouce ředsudkem
následují
tuto autoritu
ve vehká
steíiíých
padech
ona
rozhodu“me.
ze mena
vá£; ost
v té jako
pří
eanonísace)
aj _asvatořečení
v. 3. Vzh
ledem
úřadu
královsk.
epapež
a) nejvyšším
zákonodárcem
v církvi,
dáa čině sluší n lezúm m.kongregaci (resolutiones),
!právo
blaho(viz kčl.
beatifikace
vaje závazné zákony pro celou církev buď sám, pokud je tě dnes pravomocí soudní obdařeny 'sou,

rozsudkům
nejvyššíhossoudního
posv. cír
e'ž apefž
svo aAčkoli
2i.e
ef.).Zá
tedy nen
a r .r i. obecnýmdvoru
pramenem
kon své i předchůdců vykládá, cméní aeruší, udílí
práva, je scho na mnohou mezeru v zákonech vy
ano
může býti
důkazem
zá
z o ecného
dis eho
ensezákonů
a výsady,
nejsa
tom
sám anizákona
účinnost
na někom
mzápáří
 Elniti
onného
obyčeje,
kterýzákladem
ovšem za aneb
pramen
ráva círk.
visíou. K nejvyšší zákonodárné mocí papežové
aneb řídía
s olu se
sněmem(Trid.
obecn
lává,
potvrzuje

se uzná.vá /Sdt.—

ve škole jest úc a spojená

v církivi.
Papež
e,ojíaseifj“ehotnc.ejvyšší
const. soudní
Pastor moc
aetem.,
„i ex
su s důvěrou a láskou, s kterou žáci hledí k učitel jemu
věří lajeho poslouchají.
Auktority
takové kterýl
doobývá
preinus dfidelaitum"
, a proto
ž sněm zavrhl názor učítelpovahy
mravně, ducha
zbožného,
episkopaíistů, že by sněm o ecný mohl nad pape s láskou k povolání svému i ke s
žákům, horlivée,
svědomitě koná úřad svú', vyst 'há se ve slovech

žem
vysardic).
eti („prima
sedespapež
a nemine
catur'soud
c. 3.5
Za to však
může iudi
roz i sku,tcích čím by pohorši žáků, svých a snaží se,
hodovati ve všech záležitostech práva lidského by jím byi sám vzorem toho, kčemu je povzbuzuje.
vprvní i poslední instanci (Vatlc. const. Pastro
tomu zůstávejlsi důsledným, sice bkdyby něk
kdy
aetem. c. 3.). Jeho soudu již vl. instanci podléhaí
tak
jednal, by
mluvil,
pozbýval
dů
vé aujižndy
ákúvjina
a nepůsobil
vydatně
na ně. by
Aukto
všechny „causaecelého
majores“
, rozhoděujeao
podanýc ríta mážposlední svůj důvodv Bohu; učitel, vy
muoodvoláních
k.svřesťan
austanovuje
soudce in partíbus“, aby jmenemějeho o appella-c chovatel působí z mocia poslání Božího, zastu
cích rozi'mdli (Trid. '25.c .10. de m..) nm právo puje Boha, hlásá jeho vůli, vede k poznání a k lásce
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Boží. je-ií učitel proti Bohu, nezná- li ho, jest
auktorita jeho vratká, lichá. Proto tolik žalob do
nynější
mládeže, že
učitelé Graciánově.
u ní a.
malý.
auctorítatesv
dekretu
rávnízá

sad a věty distinctiones), případy (causae)a

jas ující je ot zky (quae stíones) dílem čerpá, díloem
do uje Gracián ve svém dekretu případným
mi zá
konn
Zmi
a slovou
citáty za-e:
četnych
právních
rův.ustanoveními
Doklda
a vyjmem
me-li
úehvaly ]. a 11.sn mu lateránského a některé de

om he de la Vérlté sur la Transsubstantion et.sur

le urgatoíre“
1 . rvn. Hurterr, 622.
menel.
ili“ (1907(Orthez
,Badcer-Somnwrvagell,

Audeboís de )9941a
zChalinieere Jos. Frant., ka
novník an erskěz
en ze spolupracov

níků esbom ku

onférlencesldu dioecése kd'Angers“

(Ang rsl745); sepsal třetí svazek sbírrict!

po

ednávající o milosti, v němž otírá zvlá tě ébludy
omencl. iV3( 19,10)

enistůzv. Srvn. Harrar,
13031402

(Auden-Aert)
van,
belg.
kretály
Paschala
11. a inno
eenceze11.,
ne mAudenaerd
|řaryec,.nv
entul Robert
1685
o381et
pocházejpapežů
z pramenů
původních,
nýbrž
sbírek
imě, zpr vu ve škole C. aMr,atta :. ve svmě
sbukromých, ze'ména z dekretů ucharda Worm
ského a ivona hartresskěb, ze sbírek Anselma.
dištl 1743;
v kostelích
gentskýáchejestMúčedn
řada jeho
( szanebe
hPannyM
ícká
z Lukky, kard. Deusdedita, ehořova Polykarpa a obrazů
v.a'itateřiny“, e„Dvanáetiletýn]ežíš mezi záko
prací lutyšského scholastika Algera. A-a dekretu
rovedl dle obrazů Maratto
Gracianova jsou buď církevní, aneb světské. První
a Car-raccio
ov ch („Naro
nikl-£“);Domenichlnovýc
zdařilé rytiny
Pism
aůchval,
Otců,
záležížskýe
z & oštolsktýclh,kvýro
kánonů; sněmovních
Marie'š Smrt
F.Ma
Marie“,
„Sv. :) lažej'
an. biskup
kol. 370
proti a .a).
poenitentiálníchalítur ickýchknih. Anutorit'ysv
větské, zAu dentiusuš
jichž se Graelán dovo vá, jsou přiléhající místa ze nicheům, Sabel .iánům a Ariáuům . e fide adver
rímského, franckého a němecokéh
orp
zkapítu sus haeretlcos“, spis ten ztracený znám jest pouze
lárů králu fnranckých&
císařeajindřichal.
adía, De vir. ili. 14. Srvn. Huf/zr,
ayO
apř. c. 32.akonstitucí
33. D. GS.).Většině
autorit ze zminkyu Gemšad
M(190
Aeudth 13
Míku31)áš,
rod. zKy ru, gen. řádu kar
(kánonů) předeslal Graclán krátký obsah, zvaný Nomencl.

su'mmarium aucutoritatum,

jež smysl důkaz

ného místabarvou,
uvádí, pojmenovali
a poněvadž je
druhdy
psánarubri
byla
červenou
lossatoří
kaml. Mnohé a-u—počtem as 166 př pojilí k dekretu

teprve žáci Graciánovi, zejména Paucapalea, a odtud
zvány tyto dodatečné a-n „paieae't Gracián uvádí
a-e: tak jak je ve sbírkách nalezl, aniž by pravost
aneb jejich právní moc zkoumal. Odporují-lí si,
aží se ve shodu euvésti tím zpusobem, že

mellt.
pečovat113(190
o reformlu adu, a. 1562. Srvn.
Huf-ler,1524,
Nomencl.

Audiáné, asketická sekta vlMeso otamii a Sky

thii, zal. (po 325) laikem Audíem aida). Audius,
pocházejícl z Mesopotamle z rodiny vznešeně, vy
nikající mravní neúhonnosti, horlivostí a rl oros

ností, jsi se kárati po
kleru, onečne vy
stoupil s několika stoupenci z eírrkve koadls vy

světiti na bissAktljFa. vedli život přísný, musíšský.
zkoumá,
není-lí snad odporující
doklad
jen vy'ajlmkou,
čEéplíanlus
líěí je jako
celkem ravo
radou, anebp
m ustanov
vením,
které Ač
b liA ( coaer.
do 70
dscipliny
uartodecim
y, co
z různících seepnařlzení je pozdějším. Zřídka do

věrouky
T eodoret
(Haer
4,
O)p
oádávanthropomorfíty.
zrávu o zvláštním
způsobu
jejich
děláva se shody historickou cestou právního vý do
k odpouštění h chů, a vlní je (jak se zdá, neprá
oeLIladem
zkrátka,
různostjak
autorit
snaží tu
se harmonlck
rn
odklidití,
tendenci
již titul íla
z bludů
manichejských.
A_udius
eho naznačuje: co
oncordia discordantlum canonum. vem)
od císaře
Konstantina
do Skythie
e, ale vypovéndězn
rvn. v. Schzrer,
54.,
rhneider, Lehre Go' hy snažil se šířiti svojí sektu. Po jeho smrti
...

von den Kircherechtsquellen, Regensburg 1892, (372) byli bískuupy A--ů Uranlus v Mesopotamii a
str. 112 násl; Fňedůerg, Corpus iuris can. [ pro Sílvanus mezi Gothy. A. zanikli na počátku Vl. stol.
legom. 1x. seq.; Laurin, íntroductio ln corpus iuris Chabot připisuje A-ům „idD
dascalía apostolorum“ ,
4iaFriburg-l 1889, st.r 5. násl., Sdgmužleer, K..-R Zahn „Testamentum Dominí“. Srv. G.BareillevDíct.
can.
de théol
cath.
l, 2265—
2267,děj.
Kryt/ryška Vlšeob děj.
1,437,
Sam—our,
Círk.
auctorítates SS. Patrurn nazývalyse ve středo círk.
věku snůšky citátů ze spisův sv. tců a vůbec spi
audience pa ežské. Papež oudělujel audienci
sovatelů církevních jakožto důkazný materiál pro každého dne r na ne 'dřive kardinálu- sekretáři
určité tvrzen i.
kromě úterka a pátku, kdy ma'jí audienci střídavě
seekretář akon
pro mimorádné
církevní
za
Rom.
7.1 sv. mě. v Amfipoli v Makedonii, Mart. ležitosti
Auctusli
stngregace
tni pod—'ekretár
Potom jsou
každého
Aucuparius (Vogler Tomáš,n .ve Štrass dne a ostatních kardinálů, praefektů kongregací,
burku, od 1525 kanovnk t.,
1532, humanista, kteří v určené dny tého dne nebo měsíce na radu
oeho spisech v. Gaedeke,Grund
p_řítel dra Elckaá
přicházejí,
gacabií papeži
o pracích
euts ch. Dichtung 12,
vkon
Rovněžpodali
tak v zprávu
určité dny
mají a.
riss“dereGech.d
s.v
č., kněz ve Venose (Venusia)
šlener
lové
prokurátorové konají
řádů. A.
V Apuilic zasDiokienztiána, Mart. Rom
elnů ro
ů apanovnických
se suverénů
slavným nebo
způ
sobem. ádostí o připuštěni k a. osobssoukromých
sv.,.mč biMku .om.R
v Persii
24pronásledo
váníu]ezdídžerdově.M
16. vkv.,
dle Bol
landistů snad totožn se sv. Abdou, bisku. kaš přijímá maestro di camera, žádost tyťodávají se
obyčejněaprostřednictvím
rektora doty zastoupení
národní
karským, jenž žil v obě Saporově. Srvn. Íadlar, koliejea
příslušného dinomatickeho

usvaté žadatel
Stoiice.písemné
Byla-ll ádost příznivěžvyřízena,
obdrží
', jímž dleepo
Audax
axsv.
Thoře , diec. Rieti) za čcísaře třeby jest se vykázatí.15gedepsaným úborem jest
Decia
spolu semě.
sv. vAnatoli
Aude be
pánS .j.,n. v Baellacu01n592,
vstoupil pro kněze talár s pláštlkem, pro laiky černý oděv
do
Tov. energicky
jež. 1613, prot:
byl prof.
filosofie a. theologie,. salonní
anebo krajkový
slavnostníšátek
uniforma,
pro C.a
dámykčerné
bojoval
kalvincům
šaty a černý
na hlavě.
vy
;,Belle eoníession de foy touchant l'invocation e slanectví u sv. Stolice do oručovalo k a. každého,
prokázal-li se listinou, e jest rakouským nebo
l'anřeues
gardien'
(Bordeaux
„Expllcations
queq
endroits
de saint1624),
Au
ugustln,
touchant de
la uheerským příslušníkem státním, pokud nebyly vy
známy jiné důvody, pro něž by nutn
salnte
eucharistie“
(La RochelDial.
lle 1630).t„Lettre
sur slanectví
les passages
de Theodorct
2.e
eGelaze
bylo doporučení odepřítl. Nejnověji k uvarování
livre des deux natures' (Lescar 1639t),d„Le Tri možného zneužití bylo c. k. ministerstvem věcí za
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hraničních nařízeno c. a k. vyslanectví u sv. Sto kládali je k rozhodnutí biskupovi. Konstantin Vel.
lice, aby budoucně vydávalo doporu
rueční
a 'en uznal konstitucí z r. 321 tento smírčí soud bisku
oněm rakouským a uherským státním říslušníkům,
iti směly, když jíž spor na sou
vznesen
kteří se mimo p azy o své toto nosti vykáží
E_ůlva dovolil stranám, aby se mu i tenkrát podro—
byl. inou
konstitucí
z r. 331
onstantin
vyusvě
ědčenim zachovalostí neho dopor
oruče ním pří soud
iskupský
již tenkrát,
jest Připustilrl
'že jen jedna
strana
šnéhoZtohoto
domácího
úřadu.
pře(politického
isu vyňatynebo
jsou církevního
oy vy
kkonstitucí
ěnmu seArkadiovou
odvolala. Ustanovení
toto
a Honoriovo
ou zzrušeno
r. 398 bylo
l..?
sianectvíznámé,
jakož kosobvyvynikajícího27
postavení.
Srvn.Dx
irc/tel „2759 úředního
' Ord.

eraž

arcld.1911č 7,s

audientes. 1. audientses, xmsxoůpn'ot,nazýváni

Cod. just.
de epíscopali
]. 4, jakož
ino
vellou
Vallentiníána
lll.z audientía
r.452. Od
dob měla

pro olaik

ve světských záležitostech r z pou

byli v staré církvi ti, kdož se připravovali na křest. hého rozhod hío sooudu. jen ve věcech církevních
émno miěl odtud, že byíívvyučování v základ a vzhledem ke klerikům zůstala a. a. dle kanoni
ních pravdách
života
křesťBan právo
ckého Erávla"v pzlsatnosti.Srvn. Rainer-Zítek, Círk.
ského,
v nichž víry
5 oiua vsepovinnostech
také prakticky
cvičili.

již
ale řesně
rozlišovn
od počítánhi
věřících, ke
t. j. řestanů_m,
odp rtně ých.
e shromážděnícnh
křesťanských mohli psekúčastniti čtení Píssma sv.,

novae
audíenoviae
audientíae
a.ebeneficium v. beneficium
Audifax sv. měl. v Rimě, šiecthticheRi-ský,led
spolu

d.na
zťěvů, jistýchmm,odiíteb na mteys
erlu eucharisti s bratrem svým izbacliumems(v.t
Audufreddi
Dom.,n.
ém neměli
však podilu. bylo
Když im
příprava
jejich
važována
za dostatečnou,
dovoleno
žá ŠŠŠ orgiu
Nizzy,jan
vstouř 10.5
ii do řádu
domin.l'll4v
1730, Sza

za- křest. Odtud naz
zývánib yi competen ntes,

býval se hlavně stud emi maa.,them astronom. a bi
qmmš'óysvm,nenáleželi však již ke katechumenům, bliogr.; od 1765 byl biblíothekářem knihovny Ca
nýbrž tvořili zvláštní stav mezi katechumen a vě sanatské v tmě, :. 17Q4;:.1) „Caaatalogus historico
řícími. Názor dříve všeobecně přijímaný, e kře crit. Romanorum edítionum saec. XV“ (1783,d oplněk

Paříž
žiXV"
1897).1.Catalogus
edi
sfanslůýi,entes
starověk
dělil katechumeny
ve tři třídy:
dxeowysvot,
2genuflectentes,
yoru vydal
onum Bresciano
ltalicarum v saec.
(1977), „Catalogus
xl'.lvovrsg, 3. competentes, qaamt'óysvoc, nenío
bíbliothecae
impres
sorum“
(ŘímlCasslanatensiselibrorum
—l788,n doonč ), iypis
„Phaenomena
vodněn,
neboť
spočívá
na
nesprávném
výkladu
can. 5. synody neocaesarejskěr.r—314 325: Kate
chumen, jenž se doousp
usti těžkých hříchů, má, je-li coelestia obslervata, iinvenstlgatlo paraliaxis solis,
exerlcitatioDadeíR “i[=a
gram jména
aAu diff
yowxlívwv, býti zařazen mezi xgoa'mev jestliže fredi “1765), „Demostrazioneadella cometa 17
také jako áxgowpevo; ještě hřeší, má býti vyloučen." (177 ). rv.n Huner, Nomencl. 1112(1895), 415.
Audiffret Herculee,s
vCarpentrasu,
V' raz (ingoma/blame
a yovunllvovug V tomto kanonu gen. představený kongre ace učeníkřest, :. 1659,
mo
ohloTozdáti,
dy katechumenů, nnargrvní
b třídypohled
kajícníků.
po—
D

3.3
sea„Questions s iritueies et curieuses sur les

tvrzuje
s4yuoymábnicejské
r. 325:
ě
hřešíci can.
katechumen
tři zléta
mezi „&xgow
„O

pam a pak opět se modliti s katechumeny.“ de
áxgoóysvo: jsou zcela určitě kajícnici, proto analo
gicky třeba v tomto smyslu rozuměti ivvýraz goni
m v kánonu 5. synody neocaesarejské, a to tím
více, poněvadž výrazy dxoo'www arowxlívovng,
audientes a genuflectentes, kterými mají býti do
loženy z tohoto kánonu třídy katechumenů, vtomto
smyslu mimo zmíněný kánon nikde v literatuře
starověké se nevyskytují, což při dosti značném
bohatství zpráv, které máme okatechumenátě, jest
věci velmi závažnou. Smysl kánonu synody neo

theolo ii v semináři argentierském, potom

se stu lu lprávnickému,
načež
věnoval 185,
se cele
spí
sovatelstv
a;knihkupectvi
:. vPařiži
:p. „Hl

stoire
de la(Paříž
vie, des
de
M Luther“
1839, ctsri
2 sv.,et .des doctrines
5 3 sv.),

„Histoire de la vie, dessouvrages et des doctrines
enCaIvi “ t. 1841,
2ld.
1851),„Histoire
de
N

Henri Vi et du schíssvmed' ngleterre“x(t. e1847,
. vy. t. 1844,
), 2.v
„Histcloire
son
tedre
sonsv.,siecle"
v.), „Histolr

de la saint arthélem d'adprěsl lies2chrloniquesŠpisy
mé
ňrosta nřívpčině moíres et mss. du Vla siecle“(t.
ohoslužby
druhé-] zhřeši-li
třídě rkajícnk
ježrlpo
klekala
k modlitbě
těžce,ů,má
býtizahomilini A-y jsou psány gěkným živým slohem, e nemají
vědecké
ceny; Nomencl.
n které vyšly95
také v1překladu něm.
rvn. Harta-,
ll2_95(18
do třetí tříd kajícníků,
a jestliže Funk,
i to b irchen
napen
cela vyloučen.

caesarejské tudížt iFStna Katcchumesn,vkterý per se

Estyovvxžírom

AudísioVilém, theol.spísovae

lv Bra v Pie

.
au
ntes, moigtsku1802, prof. v Turině,o:l18Š0naSapienze
Petrakons
v torě kon obě
sněmu
vatikánského
e ace
indexu,
kanovník
šgššhichltnl.AlbhaBndzlungenu.
!. Bd,
odm
satié círeUntersuzchunggně
rkvni kázni kaajícné
na u sv.ímě
obžalován byl zl'lllgěallikanismu,:. 1882; .r. „iuris
východě, zvláště v Malé Asii, tvořili prvnlí, později

osy sv.
Basila Velikého
379) druhouvntřiadu
veřejných
kajícníkúv.
Stojice za(s.katechumeny
theexu chrámu, mohli přítomni býti didaktické čáasti
bohoslužby, tak zvané mlssa catechumen mm.
První zmínku o nich činí kolem r.
sv. ehhoř
Thaumaturgos ve své Epistula canonica (can &

naturae della
et gentium
fundamenta“
(Řím 185t), „Idea
storica
diplomazia
ecclesiastica
„Diritto publico della chiesa e delle nazioni ch 
stiane“(Lovaň 1864,3 sv.); obsahuje některá mínění
mylná, proti nimž polemisovali Parocchí, Nardi a j..,

„Storiapaganí“
religiosa(ve
e franc.
civile dei
papi Lillei
sotto ljšlšsimgoe
ratorí
překl.v
),
DOSn4a—325
ěm synodynicejská
ancyrská
neocaesarejská
l.r r. 314,
. Západ
rozděleni „Lezioni di eloquenza sacra“ (Turin 1870), „Della
kajaícníků na třídy neznal. F31mk, Abhandlungen u. societá politíca e rleiigiosa rlispettoeal sec_olosx1X0"
eo-p
Untersuchungen,
S u_i—r. (Florenc. 1876,
audientia episcopalis: iudiciumepíscopale) dr obil). Srvn. %" fler, Nomencnl.elitě(18195),s_l431.

auditor konsistorní je v některých diecesích
značí dle Justíuianova ko exu
muznanou
soudní pravomoc biskupovu,jež vyvinu
ula se z cír nižší vyznamenání; někde mívá právo ůčastniti se
kevního rozhodčího soudu. Křesťané, řídíce se “zasedání konsistorních, jinde bývá pouhým titulem;
slovy Písmas
Mat. 1178a1 Kor. 6', nevznášeli někde mívá odznakem límec — expositorium canoni
cale
— collare maius.
sporů svých před tribunál pohanský, nýbrž před
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auditořl římští. udítori, bylia

jsou soudci camerlengatu byl zrušen. — 3. Auditor famillae Car

s různou pravomocí. Vpšrvních dobách rozhodoval
osistoriu
Spore
ech
sámppapež
buď Později
v presbyteriu
či kon
nebo
v au íenclch.
dele oval
své
kaplany, aby zkoumali předložené žalo y nebo
spísy a jemu otom referovali, někdy aby i sami
rozhodovali. Delegace stávala se slov
N. N. iustitiam faciat. Sluli a. dle u Can
ange,
quia více iudicis causas audit. Moc soudní vy
konávali také nomenclator, sacellarlus, scrinaríl
S. Sedls, notarll
o
a. odvozují někteří od
vyslýchali
a soudili přede
tito rozhodčií
vauditoria,
basilice kde
lateránské
v konfessi
dve
kudy se vcházelo ke hrobu, nebo dle auditorlla

dlnalitlae byl prvním úředníkem každého kardinála,
jemuž slušelo říditi a spravovati celý dům a si
nictvo; byl to tedy maestro
sa. — 4. Auditoor
Conlidentiarum ustanooven byl za Sixta V. l. listo
padu 1586bullou „Dlvlna Dei Providentla“, aby bděl
nad řádným udělováním beneficií bez veškeré si
monie, zvláště konfldentíáiní jíž si někdo reservo
val všechnyn ebo část př"mů beneficla beze všeho
právaatit-ulurl Benedikt ll. bullou „Romanus Pon
tlíex“
1728Auditoři
úřad ten Congrcgatíonis
zrušil a spojil sCon
aud.
Cam.A 13.olistop.
to.| —-5.
cilíi, Ep scsoporum et Re larium byli úředníci dle

hodnostiKonstitucí
hned po podse
eretářl
a měli
agendu.
Sapientí
Consllío
29. skoroatutéž
čeerv
Emilia Papiniana,
praetorio
za Sv.
Sep ehoř
mia byl zrušen tento úřad. —6.AAuditor Contradínctarum
Severa,
v něm opraefekta
odoval se
senátem.
jmenuje svým žaudzitorern sv. Augustina, apoštola nebo Contraddicctoriarum rozhodo vai o výtkách,
které se činily
prot-lliterarum
bullám papežsk
jež Aud.
'pak
Anglie,
kterého
uctívají jako
vůgztrona. opravoval
Z
auditorů,
jichžauditoři
moc v Rory
posledníědob
Corrector
apostoc cm,
aru.m
minula nebo vellce byla zmenšena, bud'tež jm
meno contracLbyl členem tribunálu Cancellarle apoštolské,
měl k ruce ještě prokurátora, lektory a notáře.
vání:
l. Audítormerae
Camerae,
audó igeneralis
reverendae
Apos
kte causarum
na o'“< Výtky _přiházelyse u bull olověných, kterésse tý
ostaveni samostatnějšího ví. istoeletí Xlí., dříve
kaly preslné
Nastalaf oněkdy
neshoda
mtezi
ktespravedln
erým se osti.
bull dostalo,
soudce
nebo
Eyvád
rcá:
cdem a pomocníkem camerarla, nebofl 1277 misto nebo o provlsi od papežeo obdržené. Cor—
PavelCiaV.u ad tento zrušil, Pius lV. jej obnovil. rector srovnával bullu s registrem listův apoštol
me!-š
se
jmen
je
Mag.
Gulielmo
de
Pileto.
Pravomoc
m. evztahovala i na praeiáty
ských
a
dal
schátzející
slova
nebo
chyb
na
ravltl.
byl Sinibaldo Fiesc i z anova,
(s výjimkami) i na kardinály on byl omnium cen "o rvním aud.c
jmenovený lnnocencern lil., později zvolený zapa
surlarum alter Vulcanus et Fulminator in exteras
.—

“5117133
regiones,
nebot
prováděl
listyPapae
štolsk
Kisslýchal
enegotia
super
thesauro
cameram
apae
peapo
ertí

Bežev.l
innocencelV. Pu slV. reformoval tento úrad

lel.
isstemPopole orribili 5. října
18241rušll
úřad gvgoancellarií
dpřešel
na sub
stituta
della tento
Contrade.e
apoštolské.
—
nent. uMěl ř;jurlsdíkcl
sporechchgrvni 7. Auditor Pa ae domesticus (Uditore Siantlssimo
instance
ma, b) vecalvilnl
všech a)
spove
ree,ch
o peplatezk komoře a oštolské, c) prováděl listy
m iné misto anctissiml), původně vprivátní dvorní
prvního
po Majordomovla
Maestru dla
apoštolské, v jímajíc en obsazení beneflclí a věci úad
Camera
bývalpreláta
p'rítomen
pri audiencích veřejných
druhé instantclpřehlížel
právní
ře Žal mo
hol šve
reštituovati
ln n e m . lurisdikce
konsistořlch
papežských,
cpovídalSignaturu
gratiaře,
riminální byla obsáhlá: aud. Cam. byl předsedou určoval
praeiáty,
kteří měli
hlasovati v Signatu
příslušného soudu do 1. ledna 1847, kdy auu.d Cam. iustltiae, rozhodovali, kdo k tomuto sboru smí se
odňata byla pravomoc kriminální, a 12. června se odvolati, byl činný při jmenováni biskupů; iuris
Přijímal audience stoje
stal ministrem spravedlnosti ro statistiku soudní, dikci spornou ztratil ]
ztratil také lurlsdikcl civilní, menoval praesidenty
a soudce civilní i kriminální a obdchoní a vůbec vedie prázddné llenošky, kde se flngovalo, že sedí
sva.OtšgriOd or. l8240 b ompetenci
lo možno odvolati
se k aand.
kongregací
při
administraci
obol spravedlností.
Rozhodoval
o žá
dostec
romn
nebo zm
měnu
trestu, vyd

se mohli odvolatí
hnedkkpap
chud
žáaostechs
oormilost
k zeměpánui; devš 2al sirotci

zločinechíivo
a rehabiluitacl.
Do zabrání
íma úřad ',ten
se sice zachoval,
ale pravomoc
jeho Rí
bylane
Pap. mohl také zrušiti rozsudky jin ch soudů
byl první ze 4 praeiátú dl flochettop(směl beze škody spravedlnosti a svobody. or
užívatiInstřapců na pso trojích koní), přináležel mu
mu zůstala jen intervence při zkouškách zvolených
na biskupša
úřad
ten byl
zrušen
úplně.—
titul Excellence jako pattría
archům a místo ehob
B.Auditor
lgnatulraerozhodoval,
kteří
soudcovéjsou
valo
dlnalgtosto
tbyl cardinallzio,t.
pro něho poníi
.Dle konst. Sapíentí
conslllozústáválúřad
dAuc Camkterése jest starati koriŠílpetentmvrůznýchs orech,po oloval nebo ode
ap elllace,
elegace.
d rozhodnuti
to
o majetek a ráva sv. Sto íce zvláště v době sedis
oot
ooby
lze sedával
odvolatl
k praefektu
Si natury.
vakance. —
uditoor meraratus, uditore delCa
Rozsah pravomoci byl mezen ehořemxXL lee—
organlc0183
a1834.Kl
nt.Xíl
merlengato,
FŽP
omáhal
při správě
mensa publca
P.ontkard. Camerlen sotvi
upcem
Aud. Ěolamento
onatl Apostolatus
oíficium
určil ement
au r.l gn.
Camerae, když tento se'.llodloul'ótňin
Casmeriengo měl rozhodoval o přlch započatých předbsmrti papeže
i otom dva aud., jeodnoh pro spory civilní, dru sede vacante, a tak se stával tento 9. Auditorem
h ho pro kriminální a sídlil naposledy v Curii
conclavís,přejímaje
aud.
Papaeogřsilímajea
0 prvne hzáležitostí
rozhodoval
v této
lnnocencově na Montecitorlo (dnešní parlament). audience
10. Auditoři s. Romanae Rotae jsou soudcově tohoto
Aud.
aby i radou a Eomocníkem při studiu zá proslulého soudního sboru (viz t. článe s.!r 762).
bl úřacld
ositnl 25. kvonžregačních.žlKdž zřízen
ka.rd 11. Auditoři nunclaturae bývali šoudci kde nuncius
iežlitostí
konsrstornícha
merlen opse stal rotektorem ústavu sv. Eufe měl lurlsdikcl (Madrid), nebo rádc a zás
mie a kiáttera kapucnnek sv. Urbana, stal se prelátn nclů; když nuncius odvolán, onlsamlvykonávajl
aud. cameraratu správcem těchto ústavů, načež mu
zástupcovéstor.
sv. Stollce.
přidána lurlsdikce nad clem a mono olem státním, polil'lnnostinunciatury
Morom', Dízlonarlo Jako
í erudlzlone
eccles.,
rozhodoval o veřejnosti cest aooú dech celních enez. l757, sv.82, 144—206; Kathol. Kirchel. 279,
v první instanci, mimo to též 0 místech, kde se 497.
který trh má kon,atl a o pašerování. Camerleno

andítořl sacrae Rotae Romanae tvořllť.:

tjstali 18_47ministrem
obchodu, seprůmyslu
a or“U starší
a nejproslulejší
soudcovský
v
ase tím
ad aud. camerlengatu
pozměnil.
církevním
i ob,čanském sbor
nazvaný
od Pia ll.
zabrání Ialma pravomoc se skoro ztratila a aud. christlani Orbis supremum tribunál a asylum ju
0—40
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stitíae. Vestri v díle Practica in Romanae Aulae
se Řehoře
za Pia xv1.1o
VlL 1800lísto
aopadu
1815, Lva
Xllo.1824roa
actionem tvrdí,žže kánony z dekretů této Rot nebo stalo
zvláště
i834m

Trlbunalu
z jejich
prlo Elevati
s regolamento
Vli.
— sez.
glegislativa
318. s e_gíudízíario
ota
názvu Rotaa 'est
dostivynesení
nejasný-jsoulevšbrán.
Ehr e a ůvod
Ban sez.
gene slul s r tak dle dřevěněeschránky v níž stávala od Sixta [V. z 12 aud., z nichž nejstarší
uschováván byly od mnichů svitky rukoplsnné, nebo obyčejně byl děkanem aud., a předsedal a dohlížel
na zachovávání řádu. Ves l.X.lV aXV. ačástečně
že soudcov
v kruhu,
dle jiných
dle okrou
hlého
kamenezasedali
porfyrověho
u rost
ed soudní
síně, i později byl úřad aud. Roty touhou právníků jako
přijímány
b yvše
ve Vl.
svitcích
(rotuli),
neajčestněší;byli jmenováni
z růz
nebo že žaloby
soudcové
zkoumaí
íkol, aby
našli postavení
ných zemí,ta
Blumenaupapežem
z Augšpurku
i nejskrytější okolnosti atd. Saccra umenována pro jednotliví mokcnářověnebo města měli právo pre
úcturozdíl
celéhoodsvěta
soudu poobnych
oaJaežskému,
Romana Šentace, jako Milán, Ben
eántky,N mecko, Francie,
na
jinýchk sborů
v Bologni,
pánělsko 2 aud. a Kastilie a Aragonie, Toskána,
Madridě, Florencr,
Grossetě Avignogč
atd.
:. R.
hle RP eNgií se střídala Bologna, Ferrara,R,:íveana a
Perugii,
kyaceraté,
Ferraře,
a počátku XIX. stoeieti byli aud. lr. tři z lma,
polmjednom
dati dlužno
středověkgm
kon skány, Rakozu
sistoriu,
kd ve
ž kaplani
papežčšziíresbyterlu
ti soudili venebo
sporech
a o(y,FEn
enátsklýrnebo
mi leský
zvan
zoBol
,ePeru
nebo
To)
civilníchí rimináiních, nebo vynášeny byly roz Francie a 2 panělové. Státy tytoplatíly samy
sudky v kapli papežské po rozhodnutí v audien své aud. Aud.r měli stejnou pravomoc dle turnu
a děkan se lišil jen povinnostmi, aby se pře ne
cích, ktomu bývali delegováni kaplanl papežšti prodlužovaly.
Rozsah činnosti zprvu neb 1
et re 11.2anů se
.8. vyvinuli
X. d donat.
||c?.2413. .de
.13. sent.
X. 1.9
audi aud. r. vymezen, rozhodovali otom, co jim byo
tores csusarum Palažií apostoalici a potom a. :. R. svěřeno. Tak za Klimenta V, kdž biskupové se
Za starší doby bývali soudci i mniši nebo laikově,
nechtěllstávati
kardinály,
rozhodl zaaud.
r., nonn
od X1.století není o těchto více zmínky. Byli vyš tarí in tali promot ione descensum,
Klementa
V111.
šími úředníky paláce lateránského, dle Ordo rom.
kardinálů
kněží
na optsio
sedávali tito cubiculaři super linteum villosum. rozhodli
biskupstvío právechar
suburbíkárnlch.
Ne'
větši a áhnů
st agend
vztahovala na spory o bene icia a civilní.
otae
Nastoupilí
částečně
na
misatod
n
omenclatora
a
sacel
1aria,prlmicera S. Sedi
d. aprastarě ečeti byla soudem papeže pro obojí forum celého světa
s Opísem gotickým:

SilgillautmColie ii Audi orum

avignonské
a venaissinské,
vappel aci
l“můra
acírkevní
to již
vspory
prvnícelého
instanci
pro stát lpapežský,
hrab
Sacri
Palatii
tAposstolíci
kniha,
kolem ství
dí 13
auuitod
csv. jkestuprostře
ateřinou Alex.a
Av.ugu-_
světa,
stínem ngl. oNa sprostřední pečeti tltoa dva svatí
drží rotulum a o stranách každéhos est po šesti

Bříd roti
vrahům,
kdyžv vévody
odenéFrantiška
ltři instance
různě,
na žádost
V. roz

klečícich
aud. n.RXXll
rvní bullu, oiuris
jížs
soru
dostalo, vydaljan
exi it r.tomuto
1326, hodi aud. r. l_g.0byejné věci kriminální a finanční
ebšya
r. svěřo.vány
Protože
projednávání
která vlastně již ře_cipokláíldáo
existenci Šaty. Aud. při
yloa.ud
trochu
těžkopádné pro
zachovávání
všech
měli býti vždy o ění rochettou a cappou při za předpisů, stalo se pomalu,

o sporech počali
chie'ia s větší autoritou rozhodovati kardiná
sedání
po terci
zasvěcené
anpod
tresemimo
včeylou
čení nasvátky.
měsrc Nesměli
ničeho
op od
jltmati, přísahali věrnost papeži a církvi a slibovali- lové jednotlivýchkkongregaci aRota ztratila mnoho
býti první instancí
jich hájiti. Nejstarší měl hlasovati rvní a před pro vlivu; podob dyž4grestaa
Ještě více ztaraatilíaud. r.,
nesením rozs
zskud u bylo siednati h asy. Aud. směli za Benedikta I:XlV.
lágeyžpapežskýk stát1 byl zabrán 1871
rpři
míti
jen mimo
4 notáře,
kterým
takanza
ni byli processv
kuk ongregací
obřadů kde
byli soudci
listiny,
chudé,
jimž byla
psali předepsána
zdann
u
o latnostl
apoštolských
řibeatifikacích
směli nikomu ze stran udíletí rad. Tento řád měl
anonisacích (sessiones rotales). evv.rX111 1882
býtiv prvním zasedání v říjnu č en. Benedikt >< ;: určil některé aud. za soudcev komissilprro spory
1. listopadu 1335 dal motu proprio, jímž uznával mezi správou aláce vatikánského a palácovými
-í< ...

aud. za skutečně čmenl svého dvoru, domácí a sou úředníky.
římsko anonick
až řídil
na mgravldly
pozdější
Pořa ho
ednání
se
processu
'27um honoris z paláce,a Tak jednala
panem
Rota jen ad instantaiampartís, ve všech
částech processu byly stanoveny přesně termini sub
Em
týkající
Dle stantiales: 1. ad dicendum contra commissionem,
ullyRotu
Klement
ta VI.se1.advokátů
července arillí-okurátoríí.
1 9 žádný soudce
nesměl soudlti aud. Roty bez zvláštního zmocnění
2.ad libellandum (lítis
contestatio),
3. ad
ad articu
žalobnlch
bodů,) 4.
dicen
papežova. lnnocenc V1. 1352 vykázal st lý příjem lzandum(formulace
dum contra articuloos, 5. ad producendum omnia,
a,ud.
zakázlal prljímati
ehoř
XI. .ad dicendum contra producta, 7. ad declaran—
vrrátil jimž
se doznovu
Vatikánu
aoRt dary
mpoča
a za

šp

umet iurandum de calumnia. Rovněž byla ža
sedati.n.aV
Jan XXIII.
aud.uRoty7
vrdll
jeljlchprivilegia;
M
u.d vydal
bullu potvA
ostoicae
dignitatis loba rozčleněna na nrtículi nebo propositiones,
5. bylo
následovalo
po conclusoío,
1. dzáří
a určil
znovu sobotní
n které (s.
před artian
isy na).
pro go
d..R r.
a 1418
ustanovil
zasedání
dytermínu
odděleno
jednáni přerušení
pro důkaz
azay
pro
sudek Rota nepočala nikdy jednatí bez zvláštní
R".1422
nebo 1424Který
vydalaud.
nový
_řádRotyvvbullle
Ro delegace (commissio) papežo ,v níž určen byl au
mani Pontiticis.
přií'al
žalobu,
lbýti
isoudcem; rozhodovalose otyřech sezeníchi. ad ditor onens, jenž zprvu nem l práva hlasovacího,
vota ávali jen 4 aud. r. po jeho levici sedící (cor
articulandum, 26 k námitka m proti těmto bodům, responsales). Dle hlasů a návrhů vypracoval aud.
3. aby podáno ylovve,š ave 4. se mohl podkaánvati
onens
zv. decisiones,
obsahují lrlozhod
námitky.
býti doktorem
i římskéhoAuditor
in iureměl
famosus.
Sixtus [srvaí472u sta nutí
o t.jednotlivých,
odo které sstran
ených
novil počet audit. na 12 a dovolil jim expedovati
i dů
zdarma bully apoštolské, Pius W 27. proosiuce otázkách spornzch (dubia) a0 nad to šlmlřejuív
r. 1561 reformoval opět něco sři aud. R. zap oví vody tohoto roz odnuti. Právě tato motivace u roz
sud
ů
aud.
r.
byla
velice
vážená
a
cenná
pro
právo
kanonické a clvilní. Na konec žádala strana vy
cu
e oř_snadný
XIV. určil
'im fatalium
plat
Sl.), hrávajici expedici rozsudku (sententía) pro nej—
a'e
odklad
ustanovenýchp2dnů),
oty, kterýžto rozsudek aud. po
Benedikt XIV. vy ai nové předpis 0“kom te2nci a bližší zasedání Ro
rychlejším projednávání sporů 17 a 17 ;rovněž nens ústně přednášel a podpisem na listině stvrdil.
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Při sporech důležitějších rozsuzovali všichni dle jenž podléhá aud. svěmu a est ad eius nutum
formule I,videant omnes" a tvořili tak sbor jedin. amovilbiiis. (je jicth , 1 nic ž 3 kněží, 7 laiků,
Aud. r. věrně trvalí na zachovávání těchto pře všichni italové.) 4. K Rotě pádí promotor iustitlae
a defensor vinculí matrimonií, professe a ordinace.
isů,
ač někt
tere1592
částí
mohl ispend
býtidopomenuty;
dle Tito musí býti kněží, doktory theologie a práva
lementa
Vlll.
Lilium
iis mimo citaci,
ravomoc nebo mandát ostatní čászí během času kan., jmenováni jsou na návrh auditorů od jeho
s . 5. Mimo to jsou 4 notáři, kteří jsou za
nebyly více podstatne.
ud. r. zváni byli cardi—
maji býti kněží
naii novi, tvořili sbor praelátů_hned po protonotá pisovatelí a kancléři. Dva zm
řích, nosi rochettu a cappu při funkcích, mají pri pro kriminální pře duchovních. jeho Svatost je o
vileg. altaris portatills od Klementa V11.5. srp. -,1525
tvrzuje.7 .vAudŘskládají přísahu, také jee'ích a iu—
ores.úředníml1
vá
tzání
tkterých
ajemstvím,případech),jsou
když
etímv ichnr
ušk'odUo
podjáhny
apoštolskými
sv.před
papežské
dle_,
užívají posled
ětyrrohého
soudu
í jindy,
jsou
au.dbiretu
r. přEřimší
kříž
papežem
m. 9. 10.
kánon
stanoví
trestatypsro
nezachovánl
tajemstvi
Notáři
vydávaj
ověřené
listiny
jsouustrážci paiiií a protoděkan jest přítomen při stran
odevzdávání beránků a svěcení pallii a uložení na
archívu
rozkaz
nebonebo
dě
ii. “en
otanasoudí
bu(Předsedy
v turnechturnu
tři aud
hrobě sv Petra, Klem tle.
je osvobodil 1770 zkana.
zkoušky předepsanét zvoleným na biskupy. r'ozhodue větší počet, někdy všichni tvídentíbus
omnibusš. 12.První turnus sestává ztři nejmladších
AudŘ
zčítal bullu
ineděli
Coena
Domlniuua
basilik
,druh z 3 starších, třetíz
o děkanu jsou
vatiká,nské
04 .en
adventní
dva ioggii
nejmladší
au
prohlašují rok jubilejní, jeden z nich bývaal regen cích, čtvrt z děkana a 2nejmiazdších atd. je-ií třeba
appellace od prvníího tumuu, soudí ch-uhý v druhé
tem posv.
Poenitentíaríe,
kterou
se podávaly
listya střežiliyRotu
pokrmypro konklave,
kardín
ániy instanci, třetí turnus ve třetí instanci. V turuu před
sedá
nesttarši
3 auditora.
ll. jedná
0 kom
a konklavíst, cdva
vsnegtaršt
aud. bylibylkonsultorly
etenci
Rot.y mezi
14. Aud.
soudí vKap.rvní
instancí
zá
otae Romanae
ve V t
káně, cortile degli archívíi, ve 4 komnatách, za ežltosti, které papež motu proprio nebo na žádóst
stran Rotě svěřil; v druhé instanci záležitosti roz
Klementa XIV. ěpren en do Qui inálu, xylní jest hodnuté od nejd. Ordinariů; v třetí instanci věcí již
rozhodnuté
vdruhe
instancí
od
Ordinariů
'nebo
i
ve
opětand.
ve Vatikán
Duspořádaný
za
ehoře
1
1838
Kosm
my De ursíis. jedna část bývala
uaděkana Roty, obsahocš/aladiaría rotaiia psaná od třetí, když nevešly in rem iudicatam. Šoudííat ké
děkanů, oznámení úřední a co se kaio sboru. v odvoláních pro restitutíone in íntegrum dle tit. De
Archív Roty ve Vatikáně byl poškozen a částečně rest. inintegr., mimo nálezy Roty samé. 15. Causae
spálen
repuklikánů“
1848; obsa
ahuje archlvn
tářský, od
v němž
jsou posice
jžádosti
a přilohíy maiores jsou vvňaty z její pravomoci, jakož 16.
l rozhodnutí se
mimosoudn
Ordinariů;
protie těmto
rozhodnutím
dovoluje rekurs
ke kon
s dokumenty (somm
maria), Řdtežřtoakta kance
trany
rozsudky a listiny století XIX. jsou v král. státním Kap. lll. mluví 0 řádu soudním v Rotě. i
se mohou hájítl osobně nebo advokátem pověře
archivuudArchiv tajný ve Vatikáně obsahuje vota ným u tohoto sboru, jenž se musí vykázatí inou
dandáa .d. vše co se týče informace o nových mocí a radití svemu klientu a žalobu nebo o ranu
vše co se projednávalo bez veře'nosti s ním podepsati. Stran mohou užití těž řečí italské
vuRotě, všechny tisky Rotř'odroroku 1614 ti těné nebo francouzské. 13.2Záležitost protokolována
zdarma
zničeny
848 tiskámoyu
—itLe kameráln
Domenico(dřívější
Bernina,byly
ll tribunale
přidělí
turnu,všichni
leč byaud.
šlo
oděkanemkse
věc,k
oudit příslušnému
má
della
Rota Romana. Roma 1717; Sign—umar
de-ii do proovisorní vykonání eltjtějakěho nálezu
v Ttlbínger
Theolog.
chr.
Hemmv Arch
f.k ath.Quartals
Kirchenrecht
1Š95 77. — nebo zákazu tohoto, rozhoduje předseda turnu bez
Sbírky rozhodnul! S.
Guliei
eimus Horboch, odvoláni. 21. Předseda turnu je také relator causae
Decisiones 1376—1381,RRoma,Ubaldo Gallo, 1472. (ponens), který 22. má při připraviti (ínstruere cau
sam) die předpisů kánonů. %. Na dost strany určí
AegldííFranc.
de de
Bellemere
Roma_El1474.
loan.
Pavlnls, 1373—13Tl,
Roma 1474aPav11.485

Ludv. Gomesz, Decisiones Rotae, libri duo, Paříž
1546. P. Farinacius ed. novíss, Benátky 1716.
Franc. Blanco, Eiencus sive index decisionum,
Romae 165. Cavalllni _Alexandri, index Decisionum
a
novému životu
vzkřísil Rotbumpapež Pius X.vsvou konstitucí Sa
píeántí Consílio'
e 29. čer
e1908, akkon
e.“ 20
uvá,dí
jak Rota přestala
téměřcsoudítí
gace byly přetiženy, proto zakázal, že posv. 1533
greggace nesmi více rozhodovatí o sporech civil
ních a kriminálních, které žádají processu a dů
kazů, a tak všechny spory patří pred forum S. R. R.,
vyjímajíc causas maior
5. R. R. řídízvláštni
lex pror ria o 34 kánonech.—Dlekán. 1. sestává z 9

Bředseda
pone is
den straně
k smluvení
otázek
ia), den nebo
se oznámí
ihned
rotlvne.
24.
dostaví-lí
seeslt1ato,určí
se den
úře oněotázkách,
což se opět
ozn
hodnou—lise
strany
roz

hodneo tom turnu
nu.s Otázky se mohou změníti na
žádost strany, defensorů nebo promotorls za sou
hlasu všech. 25. Listiny nebo námitky semmusi po
dati 10 dní před oným dnem. jiné listiny třicet dní
před soudem odevzdaii nu
tnuo do rotokoiu, kde
do nich 1 strana protivná může naglédnouti. Li
stiny maji býti svázány a opatřeny rejstříkem 26.
Obrana
tiš'těná
výběr
dokumentu
se
má ode slatí
30 a dní
před
souuedm (sommario)
Desste dní
před soudem se musí odevzdati odpověď na obranu
protivné strany s novými dokumenty a pak jižku
se

auditoru kněží,
v theologiim
a právu
kanonickém,
ktedoktlorů
nouaspoň
mravným
živvteo m,
mou nice“nepřlljimá od stran. leč by šlo o nově doku
nt,ayode ověděti.
pak se odročí
abyt protivná
mohla
Narok,
žádos
strany sestrana
svo
drostíbtatiznalostí ( roto
rl va, zepo sta
75. roce
věku řestá
vají
ch auditoru
před
zekrátítí.290brana
mítívtprodloužíti
ežue 20snterbo
enim dru29ě může senesmí
tato lhůtas
touto
oinstiutucinebyli
jmenováni
tři,
zvláště
sloužilý jan de Monte,l děkan aud. od 187 za
ihěoofoliá, odpověď10,ieč by šlloeo něco většího
a adůležitějšího. Oboje musí míti lmprimatur od
Rakousko.) Die nového jmenování sou 3 z
děkan z Něm
Romeainoly,
po ednom
z
maEonenta
nebo jeho30.adiutora
a tištěno
otou ověřené.
informace
ústní sev tiskárně
nedovo
nátska,
a, Anglie
a Kanady.
2. Děkan jest
předsedou sboru, rvní mezi--,rovnýmí aud. sedí luje, ie před celým turnem, a to od advokátů nebo
dle
stáří
jmenován,
uordinace
nebo
věku.
Děkanem
prokurátorů,
kteří
jsou
alter
egn
stranypřinese
3.
en
9.
N
N!
se stává nejstarší
SK
3.
aud. má pomoc ustanovený aud. tajně roku každý
své
níka (adiutor), dokatoraaspoň vprávu kanonickém, konkiuse a vota s krátkým doložením, mohou však
.—
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auditorium — Auer

chiebů, nyní v kostele Notre- Dame des Blancs
od svého názoru
ustoupili,
mají-tllito
Konkiuse
se zachovají
v tajno
ti, ačzav správno.
archivu.
Manteaux
X“).—
Gérard,i
Rozsudek jest platen, když absolutni většína aud. z.
v Paříži
1703,4.odebra
1 se ote, na. vLyoně
kdež byl1640
žá
se onněm shodn
n;e nemohou-tise odnouti, mohou kem Cario Maratty; s oblibou repírodaukovatbohate
odročítí vynesení do druhého zasedání téhož týdne.
32. Ponens napíše rozhodnutí. Rozsudek sám má scény („L'hístoínre de David et de Gollíath“t 1668).
.rGe rma ,ryte e, n. Louč
t,.t710
býti prohlášen do 30 dnů,ssepsán od ponenta nebo
umělecvyníkaících
prostřední; malířů.
hotovil vná
nobrazy
aud. latinsky a obsahovati důvody faktické a právní méně
— oženskěl
6.
rytec, dle
„.
1
56 v Paříži; mezí jehoz zdaři
ggdstrestem
se všichnijiného
aud. lými one
Sdhoují-líneplatnosti.
se výrok Podepíší
Ro
oty s výrokem
rytínamí jest mnoho se su'ety nábožensk mí.
is, rytec, u. vLyoně 1 z,. vPařižil 12;
soudu stává se res íudicata, a možna jest pouze
zmateční stížnost nebo žádost restit. in integr. z—jeho prací vynikají rytiny dle ebest. Bourdona
uuje
apošt.
Není-li
shodný,
Aud
iEverardus a Franco) O.
sekkSignatury.
druhému turnu
Rottvýrok
.y 34aŽl
lobceappel
může „Skutkycmílosrdenství'.
upustítí od žaloby podané, avšak beze vší podmínky. Schho.| Píar., 11. 1715, vstoupil 5do řádu i15731, byl
souhlasí-ii strana žalované a soudce
řijme
grof.
filosofie
mathematiky,
se klassickou
'lolo_gíí,.ve aFlorencii
1801; :)zabýval
„tnstítutíones
anti
Kdo upouští od soudu, jest
_ůovínen néstí
on;,sledky quariue, praesídía pro graecis latinisque scriptorí
dle práva všeobecne
ti Roty nalézají
set marrnoribus taciiíus intelligendís
VizA
se nyní„Faíásciv“Datlarlíe(via nn.
della Datar
aria 94)— proponuntmur,ac
rimaaad numeerorum et vocum

compendía,
ad chronologíam
raphíam
auditor
m 1. xalirgpýovžóívwv
místos “(.
v cgi/rámu
křesťanském,kde
it. zv. „au
udien
.
spectantia accurate
expiícantur“etF o.rIaeo
17 6),
spo
2. návštěvna n. hovoma v klášteřícii n(s?aisiutatorium). lečně s Pet rnM. Soderinim vy al „SeiIectae co
— 3. učebna v klášterních školách. Srvn. Du Cange,
moedíae et ttreagoeciíaeex Plauto, Fiorentío, Seneca

Audius v. Audia ii.é

ettc.“ (1.17848

mimo to v dal7 Elr„Ecloghetísíche“

(t.t754). Srvn. Horányí I,
Dado,rodu,
St. až 1895,dr.
dzczewitheol.,n.1836n
Alnt. Frant., ,abiskug vilenský
1890
působil jako
OuAudoenus„(Audaoín,A1dm1
e)n, sv.,
01600 (610) ze vznešeného
bly

biskup rouenskýk
0od 640,
.683radou
(684),(kancléřemh
za-Da prof.1 pastor.ysa tal
později
dogni. na akad.
viienské
se kapitulárem
mohilevským;
a Chiotara
ll. král.
zal. klášter Rebais; :p. životopis svého přítele sv. nosti
a učeností,
v oboru dogma
1890 povýšen
nat zvláště
stolec biskupský.
Vyníkial zbož
Etigia, VítaS.
\i/Eillgíl'(
tell.
147,
Auer 1. josef, beneficíát v Elfendortuky(Dolní
Migm
LXXXVI,
on. V
derm
Bavory,) u. 1855 v Staudachu, hud. skl., redaktor
Script. rer. nierolv.ng
(1902 omencl.
ffi—%]),Mart.Rom.
rvn Hurtzr,
(1903. 616,
„Líterar.
kath. K-M.“,vy
dal dosud
Vamndard, „S. Ouen avant son éptscopat' (v evue časoáiy
1ade_b;m
mím
mHandw.
o to: iM.
M.Andreas
Raselíus
Aber
“des qq. histori ues 1898,5 0, „Uri evequeeme
žensís, eine Studi e" (1892) „Die Entscheidungen
Rítenkongregatíonín
rovingien,
AudomarSt.sv. uen“
(St. m1901
00153., u. vokolíKost-i A erhl1).—
21.. amb rt S. j.,zugau
prof.ufKirchenmuSik“
bohosi. v Mo
hučí od 1561. Kardinál Commendonus vzal si jej
nice. vstoupil s otcemmsv)ým Frlulfem 8

matky Domíky do ki.1uxeuilskěho, stal e bisku

mamrtR
thárougnnským,
horlivý
rozšiřovarel
9záři. Srvn.
Acta SLSSept.
[, víry.
n.
Die sv. A-a má jméno město a někd. biskupství
St. Omer Audomaropoíís, S. Audomart d oec.
Audout ašpar advokát ařížskměhokonventu,
:. 1691; ve spise„
aitě da ort ne de la ré ale

zaří průvodce
cestách
po sever. disputace.
Německu,
čemž A. na svých
často
s Lutherány
yslán
byv doBoíma
nového„Assertíones
gen. po smrti
sv.
Františka
Bor.g, :.k volbě
. 1573.
theologíeae ex sacrís Bibliis et controversiis et
iure canonico et theologia desumptís, quarum

fensíoni praesedit“ (_Víden1,560) „De sanctis asser
tíones theologicae, íi_iquibus ea potíssimum pro
lit, moe krá ovskou ve věcech cír ponuntur, quae dei ipsorum venerattone, tumi in
e, tum in
nspecíe hoc tem ore disputari so
kevnich přílí rozšiřuje a hifi pravost can. 22. dist.

et des causes de son étab íssement“ (Pařížt
hají práva re
LXl.ll

roíi Baroníovi,

Bei rminovi a j., ŽproKčlež Hamr,

uč 1572.as(1907
Ba: ker- 30mm_erwogzl
Nomencl.
Lud1,631,k,

jeho
bylo brevem
menta dílo
Xi zapověděno
171
10. Srvn. Harrar,
Nomenclpapeže
va (19KllO),
katol. spisovatel něm. ((pseudw„OiikeiLudivig' ),n .
vaL aberu u(Horní
Falc hu
o) vychov
1839. zgrvu
za
Donauwórt
vací učitel,
ústav pro
Audradus OSB, byl mnichem v kl. sv. Martina 102111875
hochy („Cassíaneum“), spojený se školou odbornou,
v Toursu,
krajinskýžsk
biskup
senský se
84(7—849;
roku kníhtískarnou, kníhkupectvím, antikvariátem a na
849,
na sněmupa
em sesazen
všemi krajin
kladatelstvíiinakatol.
spisů populárních,
zvl. kalen
časoo
skýmíbiskupy,
Franciiasné:
byti), ře pisu(M
„Sehtzuengel“,
Raphael“)
čenýM icus, z.kteří
po tehdáž
r.
. ve
Sepsal
„Volksbítdung.
fonte etvitade"
ke cti
sv. (M.
Petra oet
ap.t.Car
a „Passio
5.122" dáře (" Monikazi-kalender'O a j.
líani
sociorum
eius“
iii, 67—122
Schulfrage,
Schulstreit“
I.(188_4)..,
aus, der Knecht
(1886,2
889,
die Hauserín'
(2. vyd.
739—
45, v
748)
vidění
(Liber
reveiationum
vyd.
L. Traube
ditea„O
Romao
nobílis'1
1, str. 374
až 1886), „Schwab Vol'ksmarchlen" (2.v .1
„Der

Srvn.
urfer,
Nclomen
391). 51315
tento
jest důležitý
gsm

(1890), „Anisnricht.
der Ktndeer
Ein
ngtíthrun
dějiny oné doby. Besentoni von Birkenfeld"

udrari,1fr2a1nc. rodínla (Lcumět

166,1

schllechtsleben'

Be

dvík cIuliiior, 71.1869, ředitel
Lrytec v mědi, zhotovil1řadunahot 1908 aj. — 4.
vychov.
ústavu pro
stu uyasíokrál.
pro
v Dona
nuwůrthu,
redaktor
opisu „.Kat
1674, provedl rovněž

l%;.eiicskýchles
rytin de594originálů různých mis
ued, malíř,
knih
theolo gkliiábožeískšch alatitulních
kýlaočetelis'ytín
iistůvke zeitung“ a kalendáře: „Taschenkalenader Vfltruhdíe
— sbachu
5.V
vl“Dol. Baavořích,u
Loynu 1639, z. v aříži 16,84 dvorní malíř franc.; studier;njugend'tvRe

vrovedvl několik náboženských maleb („Stětí sv. onrnkg

utámě-vvnáboženských s ísů: „.St Seb

stíansbru
DíeRe
[ana“
výjevy zeRozmnoženi'
života sv. itquie
desersch.-Btlchiein“gvy
kostb. Biutes hristi .1895),
(2.vy&.1902),
udvíkvaNaeo-eDam
sv. DiviševPaříži,
v Chartréux,
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Auerbach .— Augeský

siasticis“, „De potestate Ecclesiae su er laicis et
ersonis et rebus eorum“ (Paříž
); tato po
tahrt nach Louč-des" (3. vyd. 188 , „zBiIchlein vom ednání byla zařaděna do kollekce „Tractatus
guten5Tode'
v.yd 1 ), „Hl.
g" (18%
raclatuum iuris“ (Ben 1584) a několíkrát znovu
„5Dle se.raph Sonntage“cl(6._v
188_8)„ in  otištěna; „Declslones rclurlae archiepiscopalis tolo
heit-jesu-Andaccht“ 1(4gó
), „St-.osephs
dlctaesdecisiones
ca ellae tolnsanae" (2. ].
bůchllein“ (10.vy1d. 901),ey„Ablass-und Missions sanae,l
Lyon 16
Hurter,glomencl.113(l906,1
( sns
SLA nrofoi,) bl. OS. bra
bůchlf' (9. v_yd.1898)„,
en d. Himmellskónigin“
„Lourdesbiichleín“ (14. vyd. 1896 , „GeistL Pilger

...—.o

1887), „St.

ellx v. Cantaellcio“ _glóvyd 1,887) „St.

bantuskýhrabě, by:-lijako válečník ve službách Otty III.

eonard u. Wendelein“ (4. vy
88|), „Dser seraph. ajlndřlcha ll stal se knězem, 995bisskupem utrecht
ským
slonk usveho života oslepl, i uchýlilse
Schutzpatron;
agzeiten
\ erstor
Weltpatriarch %t887)'
Franziskus'g
(188tilr dlset.jose
ph,
do
kláštera,
Utrechtu...S':
založil2.1008
benen
(2. er1v.
0%
887)'„15ersezraph.cl
Ill._888),D
0rden“(1887),
Gnadenmu
„
(1010?),
pamjejžsbl'vmoblíž Srvn
Malus
lIl,
u u.
rin Wolfindzis" (18818), „Erstels LI:: 433n Stari rHl.-Lex. I, 346.
Gold. Himmelsschltlssel von
zAufsees_u
Bernard,
kon
vertita,
n 6_ISAufsessu)lobst
angersdorfu, zprvu
lutherán,
19%), „Hezrz konvertova111683, sta se 1695 kanovníkem v Bam
yd.
mlžů),
„SeI. Felix v. Nlcosia" berrgu, 1714 veeV_lrcpurku, místodržícím bamber 
51), „ autrópflein'msFege ským, zal. seminář pro chudé stud., 8.17 ;mse
S.eraphBtl.4chl“(.
Regel- unddGebet
d.,1900) ten otevřen byl 1741 a dosud blahodárně půslobí.
buch (1889), rmenŠeelen-Btl
Au erus, tajemník sv. Theodora :. 312), sepsal
„Christbescherung“ (|
889), „dGnadenbildv .Mutter jeho
o jeho umu
et
gotte 3 in __Dillinen“ (2.vy
892), „Wa llfahrts ascta ivotopisoi___?rávu
ucls Heracleae
inuení:
Ponto „Vita
me alo
gebet_bsuch
), „Lourdes- Novenen-Btlchl.“ (7 .

vyd.l

1uttergglteszw
v. Altótting" (1889),R
„

senkranzbůchL "

)

eites Le e_ndenb.tlchl“

890„,_) St. Anton v. Paduaw“
íllach :. Christkindlein; (1890),
íiir
u. Ham 1brg;)zko
řel.Schule
pod názv

martyris“
latc.lov 11—
S:. Fe
br. Hurlzr,
II, Z), řecky
v nul.13
I,IISBŠ
367.
Cír.
Nomencl.

.
„An (1903), 115—[116.
Daniel,dialo
prof. sřeč“ny
v d'ngé
Paříži, 1.1(59gentius)
v d lat překlad
e
„e_i_l_iS1en-oč1.legende

ovýsyživot svatýchš pro
kolu a dům. Voln
ný překlads
řriměřenýmizmě
namiěvěfečzmi.nU ravil Frant.
.
Mn
ergissmeinnichtstráusschen“
(2.
.1895 , „ agzeiten
u. hl.M sse von Lourdes“
bete zum Herzen
v
.Lee ende a. Helligen'
neenově zpracováno
. yd. 1896
dle
..

hoře Nyss. o nesmrtelnosti duše „Gre ori Nyssem
dialo us cum sua sorore de immo
tate anlmae“

(Paří 13511),Syneslovo naučení knížeti křesťan
skému
1541)_ahomilie sv. Makaria (Lyon 1689).
.,, 11 1530 v Alle

Srvn
omencl_.n 1011 1
Augerafter,
E mond,

manue udTroyesu, přijamt0
v Řím od samého sv.
)8
Iácešn
ovaryšstva,p ůsobil zprvu jako
uerbach nu
1. jan
Gotfrled, . vmalíř
1697 r etorikyo v Itálii, potom jpakoemissionář ve Francii
v Muhlhausen
v Duryns
envídi n. 1753,
yon
svo_|_ívýmluvnostl
dvorní malíř, mimo hojné portréty maloval obrazy: (v Auvveňm
(historiks
jejdfranc
l_irysostomem)
a mimo tinatthleu
40. nazývá
hugenotů
obrátil;
1563 stěží
„.Sv Terezle“, „s_v.Anna“ (v kostele sv. joseía ve unikl smrti připravené mu kalvinci, 1575 stal se

víd.
okr.
M_ararete
K,are1
n. ve
Vídn
23, :.n).t.1—72.]an
88(|_786?);
od syn
něhopřed.,
jest
ktazatelem
a odešeld
zpovědníkem
jindřicha
III.,
oltářní obraz v kaplivsv.7Kateřinyv dómu v.Ště dvorním
pronásledován
od llgy
oltalie,z
.
Pána veeVI,dni obraz „Nejsv. Tro'lce" vkapll ds. 591.
mnoho asketických
a polemických
_spisů.
vým S.latechismem
(. Catéchisme
et sommaire
de
(nn-n

kei_t_ohrádkuv
Hetzend orlu
Ví ně, dalenou"
„Krisstus na
na la relig|on chrestienne' v Lyoně 1563
s.P
arlí,
Jane u anna
3) stal se Francii
tím, čím bl lCanisius Německu. Katechismus tento
hlavlnim oltáři kostela sv. klřnížea
v In
npru uku.

uerhann František de Paula, n. 2.

byl mnoho át znova otiskován a přeložen do lat.,
řečtiny, š an. a italšt. Z ostatních jeho spisů uvá
1810“v Liboci
Prahy,
1. lec nakat
l_833v
nově,
ůsobil utam
jakovysv.
cer monár,
hetaTar
při díme:
e Iavavrye, reale et corporelle presence
de ésus Christ au sainct Sacrement de l'aut,el
tam v tamním
lavní škole
jakol učitel3paedago
giky
semlna spolu
Roku
stal se vice con re les fausses opinions et modemes heresies
rektorem arcib. lat. sem. ve Lvo
ustaa
tant des lutheriens,
que
noven za faráře a vlk. v Oprylowcich, kraje tamo calvinistes'
(Lyon |zwingliens
35sv,.)et „westphaliens
s sacrements
el'Églíse catholique et vray usage d'lceux. Doc
vychovatele
mladého
kníž.
polskjého,
mšoto čtyřech
letechu vzdal
se úřad
du Ferdi
svého
avérée pardetoute
ch_r_esti_enne
pandaalz Kinských, kdež pobyl až do r. 1853. Po treine
les novateurs
ce I'anthuité
tem
mp3“ Pa
aříž 567), contre
„D
tom stal se tajemníkem kníž.arc i.b manž. soudu sacrements, savoir: du ba těme et dle la confir
vzePra
.arcib. radou ři manž. soudu
de l'eucharistie et u sacrlíice de la messe“
a čest. radou kníž. arcib. konsisto e, 1862 farářem mati5670n,
567), _,Discours du saint sacrement du marlage“
ve Zlonicích, 1%3 kníž.arc1b.víkářem okr. slán
st.
t. 11572, 77), „Du sacrement
de npeniten'ce
de
l'extresme-onction'
(L on 1571
1574. et
Srvn.
M

BMkor-Somlmmo
al
omencl.a
m8
(1907
[Šýva'také
uváděn jako 'architekt
rci.b soudu manž. napsal1887ČIJD.
do
připisuje se1mu stavba jesuitského kostela v Tou
louse 1575. Srv
rv.n Thieme-Bzcker,A11gem. Lexikon
%AOHOE
jednání .Pokoutnost
enbacher
Hilarius, bratr-laik frant. kl. der bild. Kilnstler II, 2447
vBozenu, malíř,:. t. 7 jsa56 let stár, prrveoedl
eský (Aujezský ý?) jos., u.„mne 1745,
řadu
obrazůz pro
_svílj klášter
(výjevy ze kněz gz dominik. řádu české provincie, znal se
životazdařil
sv. chantiška
Assis
.).

Iaíínnyvve
vIzP
byl několik
let
strně
hře____na
ha_|_-)íč.Působ
l jako kazatel
na_mkaa
učint1el
Aufrerl
těpán,
právnlík,arada,
seda
parlamentu
toulouského
kolem pozdeji
91 , :). před
„Re
petltio clementinae primae Ut clericorum, de officio lášteře na Starém
ste v raze, vyslovu'e se
Dlabač,
jenžSrvn.
je y|7l76s
hrátiovndmomin.
něm sobd
ivem.
Dlubal, šel
Kunst.
-Lex. 6,1
et potestate iudlcis ordinarii“, „D_epotestate sae Élanem.
culariurn super ecclesiis ac personis et rebus eccle oEihmrl, 239.
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Augia — augšpurské interím

eenz. — A. di (Ulrich) 924—973. V bojích o investituru stáli bi
Augin Briganti tna _ kl. Bre
or=kl. skupové a-ští většinou na straně panovníků svět
ves: kl. Rychnov(Reichenau). —
Mehrer
erau. A. minnor:
.
isse
s.kých Pokiesiou kázeň v kleru obnovil kard. Petr
Au

ensi—skodex (rukopis _rychnovský), tak zv. ze Schauenber

od kl tera Augia major—
_ Reichena
au, jemu
už kdy

(1423—1469). Reformaci ztratilo

biskupství a-s é 230í

ostí. Veškerá v území

ležícíat svobodná
přidala
se k re
patřil, obsahue
klsÍStř sv.nyni
Pavla;
jest řecko-latinský jeho
apocházíz
chov
ovásevCambridgi
ormnci,
A. říšskaoměsta
Biskup Krištof
ze Stadionu
vekollejil ne'sIv.STrojice;
vydánUvod
tiskem
Scríve
7—1543)a
musil0 utéci
se s kapitolou
svojiveli
do
illingenu
1534.
rekatolisaci
ziskali sobě
rvn. Sýkora,
do od
Písma
sv. 5151
kých zásiuh biskupové kard. Otto Truchsess z Wald
burgu (1543—1573), jenž v Dillingenu založil uni
Aiuglla, někd. bisk. v sev. Africe v provincii
Lybia
(Cam,
1564š esuitům,
r.
553),ll.nyni
bisk.t Sieries uvádí biskupa Theodora rversitu a odevzdal 'i zvl
tě však _lindřichz
vydatným Kno
bylo
angmen
ntatio (téžt accretio) jest kon, jehož působeni bi.98Peltra
raCanisia, 'enž v letech 1561 až
účinem jest jsoucno utkvélé a to změna koiikosti; 1566 působil jako kazatel v ómě a—ském.Světské
liší se od alteratlo
panství biskupů a-ských vzalo za své r. 1 2;

augmentatio či au mentum dotis (rozmnožení

kmenového

jmění).
ejen 2 obročnění kostela
siedním
knížetem-biškupem
byl
zKlement
Václav,
prirncl
polský
a sask
812
Konkordátcm
a-ské(1768—1
znouvzřízeno
a zvétšeno
z nadání kostela nutným movWST!
částílbískubství
Statistická data:mstí
40
dekarlátů,
ifar,ókostnického.
47
ac," 232b
kostel
udržoval,
k
iy
jeho
ohosiužebné
po z eby
a hradilo opatření eho duchovenstva,
nýbržl
re
dotace, znovuo ateení kostela nutným kmeno
1 fráterů-laiků
a 19 kláštery
fráterů-noviců),
kaplanskýeh;l
4 benedk
(45inn, 312kiášte
kleríkrů,
(obro,čí) t.j.

nebnnemovitým statkem, z eh'dož ůhc
hodu běse

jměním
(Trid.1z

de ref.),anoza jis ch

františk.
kn.,24 fráterú),rt.,5 klášt.k
pu.c (23
kny,
6 kier., 3(7kler.-novic.
.-rnoavpic.4),
kláš.
kmenového jmění zchudlého l),kostela stalo-lí se tak miiosrd. br. (3kn 55 íriástserů,lí tr.-noviců); ře
okolnosti již i z pouhého doplňku, či rozrn
mno

zavůle
rodárce
právníanebo
titul, holnic (milosrd.s esta
estryl sv. Benedikta,
ehožbiskupov
zakladVŠH/yp
se mlu
ýwdostává
atronátu,
clsterc.,
anžLp
ny, sestry)
r-an
tiškán , dominik.,
ses
sv. žbětinky
Josefa ychud
školní
spo upatronltříarzu
ačiimad
se ho
výslovn
mgnezřeklsr.(Ccinst
innoce
apostoi
iica'z
23. srp.
jest ce kem 21
početdduší: 790
angš urské interlm Po sněm7u
40augšpurskěm
vbuliariu řím.,edituTaurinen. tom.
p. 316; H
drianí
„Accet a.".z
9. prosince
1522
ibid. t.kme
Vl. říšskému
roku 1 30 nál
odebral
se císař gomuKolína,
p.
1.s eVl..Pouh
d., učiněn
kootes
telu
u,jehož
lezu augéšpursk
zjednalialepnemohl
platnost,
novésjemni o sobě jest ostalitelné, tohoto účinku poněvadž katolíci k válce připraveni nebyli a zbraně
nemá. A. J. však atron tzak ádá, jestliže původní
se
hrozili
Císař
učinil
s nimi
23. musili1
červ as protestanty
1532 prvnívyjednávatí
náboženskýa
kmenové zaniklo
jmění aostela,
způsobem mír v Norimberce, dle aněhož až k budoucímu vše
částečně
v nyněatšín akýmkoiie
stavu
otřeb nedostatečné a óbn ší-i do lněk aspoň po obecnému snému svou víru svobodně vyznávati

ovínu nutného jmění kmenovuho. tomto případu
mohli Na
a všechny
yporocesy
ve věcech
zastaveny
byly.
základě
hoto míru
upevnilivíry
protestantští
jest biskupu
jakozlstit
delegáta.)
Stollce
nutnost stavové svou víru ves vých zemích a dovolovali
tohoto
opatření
(„obapošt.
maxime
evídentem
si násilnosti beztrestně proti katolíkům. Kurfirs
ecclesiae, vel beneíficií necessitatem' ri.
XV. saský Jan Bedřich obsadil biskupství naumburské,
33.9 .demáref..)
Není-liučiněno-ii
však pro podmínkou
a. d. naléhavé
po spolek šmalkaldský vyhnal katolického vojvodu
teby,
se toto,
nabytí
mí
práva patronátního, dárci vrátiti, & b i-li mu snad indřicha brunšvicko-woltenbiittelského a zem
utheránčil; podobně učinil i bisku ství hil es
ižnna
základějako
tohopřipatronát
pro a,ta
ůj en, jeřinutno
ej odvolati.
dotaci koste
a.d
helmskému.54jejich násilnosti potvr ili sněmové
mpýrFský544.
žvšak císař
je
třeba,
aby biskupspol uljlaůsobil
apa wormlsV3 154
tiškeem Ld francouzským
tron
byl vybídnut,"nechtěl-l
by sámdosavadnii
kostel dosta
tečným kmenovým měním opatřiti, a abyst
v Crlesp r. 1544(:mír Fučinil a protestanté r. 1545
ad. s úmyslem, | koli pouze kostelu dobrodiní na říms ém sněmě wormsu: mdo sněmu trident
ského dostavltl se odeepřeli: činil císař řipravy
prokázati,
nýbrž tím
i práva patronátního
nabýri k válce, spojil se se sask rn vévodou orrcem,
c.X25111.38.).
Zdráhal-11by
seb iskup spolu
lutheránem, a
rvence 1546 říšs
působitl,
lze seLehrbu
odvolati
kongregaci
Srvn
ch d.kukath
K..-Rss. $Concilil.
tr. 165; klatbu na saskéhoykurfírstarvana Bedřichaa hessken
arm, lus decret. 11. 513; Walhmund, Kirchen
ského lantkraběte
k.aldského
VzniklaFilipza,n
patronat ll.
ál.,
Hefner, Kath. K.-.R 11 205. kurlirst 24.d ubna 1547vu Mtíhiberku na hlavu po
na.;sl
110. ražen byl. Lantkrabě Filip vzdal se císaři 19. čna
nás|
sl) F. Pic/der, Archiv f. K.-R. sv. LVll. StfŠ'dt.
v Halle. Sněm tridentský b ] té doby 2 Tridentu
Augscheiler P. Antonín Maria O. Cap. vln do Bologně přeložen k veli é nelibostí císařově,
šp ru
8334.53v Brixenu, :) „Fldeiis von Sigma a mezi ape em
ciseařm panovala na íatos.t
V římské kolonii Au Císař za al 1. září 81547 říšský sněm v Aug
růžekšiur
(181
umkla(Augsb
r.? obec již před Konstan aby náboženské a světské věci urovnal, a
gusta vzn
lcřestansk
tinem
skupem naumburským ]uliem Phlu em Michalem
mez řím. legionáři a kupclb ball totitž) kříž Heldin em, světícím biskupem mohu
us m, ajanem
stan
evytr ěla
sv. agnt)
tehdáž zpřipomíná
semuč.smrt
biskup Narcissus:
isku . ství Agríko ou, dvorním azatelem braniborského kur
firsta jáchyma _ll.,sjednocovací formuli vypracovati,
a—sképodrizenozáprvu metro
opolitovi aquilejsit mu; kterásluje a.
a měla všechny až
ldk
sv. Bonifác
podřlíer
1
je
metropolitovl
mohu
skému.
a DC.stol típřlpomína jí se biskupové sv.
církevníhouvsněmu
A. i. podávalo
víry
<
celkuvázati.
katolickém,
ale učenčlánky
o ospra
Wikter
(z.0749)Rozzilo
Tazzo, sv.
Simpcrt Lanto.
(Sint vedlnéní,uačkoliv již sněmemtrl dentským přesně
rt,)
o, Nidgar
itger),
dalmatin,
Polovicl th11. stol. orínaríc založena byla řada
vyměřeno
bylo,
ziuthe
ránčil,
a
povoloval
protestan
aždo
klášterů (Kempten, esso runn, Ottobeuren Ell tum kalich a jejich duchovním m esv
wangen). z biskupů X. stoleti vyniká sv. Oldřich rozhodnutí koncilu. O zabavených církevních stat
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augšpurská konfcsse

cích protestan

nedělo se žádné l_Izmtnky,které tak lidech, kteříž užívají rozumu,bae sice vzhledem na
věci týkající
se Boha,
které
bez něho
ani tzačíti,
dokonati
lze ale
vzhledem
na dílat
oto
mlčkyjejlachm18
uc vatiteiům
A.: .b 10 nerct-ii
15. kvt
eschůzi břřšym
leských ch.ány
stavu prohlá_en

života, a plněnío
ch
vinností. Příčinou
a potom do 4říšského
při at. A. i. jako polovíčatost nelíbilo se ani kato
jest
článku$1.
zl vůle
a vliv ale
dfáblův.
.lík m, ani protestantům. Zvláštní odpor proti němu ?třlídmml
lví dleo víře
a dobrých
_skutcích,
tak,
činil Ma debur ,který se stal střediskem rote jako by katolíci o víře posud nic nebyli věděli a
stantskýc zelo ů; byl dán za to od císaře o říš
ospravedlněnív
kladli.
21.
klade
poctu v pouhe
chv vnější
to0, kdyúžko_ny
'ejích
víryČl.
a do
ské
dostal
za Mořic,
úkolv který
září brých skutků s..násedujeme. Za zlorád a ustanovení
1550klaotby,kterouž
no vy saský kur provésti
rst Mořic.
Avšak
dříve zradil své spoluvěrce, zradil teď císaře, se lidská uvádějí se: rozdávání Večee Páněpo
jednou způsobou, zákaz manželství kněžím, pro
bral pole
akpřepadlv
císaře, který Bě
ne
mocen
19.k
věina1552 lnšpruku
sotva odtamtud
láku v Korutanech prchnouti mohl. Byla učiněna dajně a pokoutni mše nucení ke zpovědi, rozdil
oknnů (t. j.p
ůst), kliá'šterníslib
pravomocnost
Biskupská.
Podepsáni
byli: ku attsaský
jan se
passovská smlouva 30. července 1552, kteráa
odstranila a stavům augsburské kontesse rovno sxým synem janem Bedřiche
e;m jiří, markrabě bra
níborsko-kulmbašský; Frantšiek a Arnošt, vévo
právnost náboženskou zaručovala.
augšpurskéákonfesse (augšpurské vyznánívíry, dové brunšvicko-luneburští; Filip, lantkrabě hessen
co
onfessio Augustanal jest spis těšíci se symbo ský; Wolfgang, kníže anhaltský,a města: orim
lické vážnosti uprotestantů, který25. červnaa.r 1530 ber a Reutlingen. Po čas sněmu přistoupila ktéio
kon essí
jinánejvíce
říšská k
města.
Melan
nch
císaři
Karla knížat
V. na aříšskěrn
sněmě
v Augšpurku
7 říšských
2 říšských
měst
pod n b ioda thon
sna jeeilště
se některá
co možná
starému
učení

nejdůležitějšísymbolitlckou
pozdJi se llpřnilblížíti,o ustiln mnoze příkrost Lutherovu
učiněnjest.
Vznik tohotoknihou
spisu lutheránů
jest následují
lům suanlolčiniutai
nezhojitelnou
roztržku od
se
é;církv
vodě
kn esse dějesse
Když novotáří držíce se učení Lutherova nálezům stani-eou
říšských sněmů wonnsk ho zr 1821 a non
rímbcr voláni k všeobecnému“církevnímue sněmu, který at
papež svolá. Avšak eho kontesse jest namnoze
ského z r. 1822 podrobiti se nechtěli a na půdu neurčitá a nedokonal , a jaksi schválně mlčením
na sněmě protikém
císař zejména
Kare.lV
„revoluce
řši r.:1529
a císařiro_ze
se psal
postavili,
pomíjí
články;
tak pomíjí
papeže
a jeho svá
po
stavení četné
v církvi,
očistec,
odpustky
a poe
depurku,
éprávě kamžc
dlel, 2Íl.
1530"aříšsk
ísařledna
15. čer
ostt. Kontesse byla sepsána po německu a latinsku.
Císař chtěl ji pouze písemně přl'mouii; však prote
osobně se dostavil. S císařemcpáišel papežský le át
kardinál
C_ampeggio.
Na žá)
st protestantsk
ch
stavů svolil
císar k tomu,
abynapred
o nábožen
ství se rokovalo, a vyzva 'e,yaby mussvé vyznání
a stížností podali. ní již mezi tím dali vypraco
vatí od Melanchthona vyznání, které dostalo jméno
(vyznání nemělo původně 'měna „kontesse“
Melanchthon nazývá' e mezi 'ej m vypracováním a
po něm „Apolo
orp. eorm. ll. 60. 119. No

rímberšti
je suplikaecí“1.c,ll SB.). A.
skládá
sezjmenuiáln
nichž 21
učení a ostagiíclh
7 čelí protiz„zlořádům ,z
a lidským
ustanovení

stantští stavové provedli to e byla2.: června
veřejně před císarem a všem stavy od kursaského
kancléře
Kristiana
ynra epo německu čtena
a po
tom císaří1aiinskyaecpkyod.ána
Německý
exemplář b 1 odevzdáně arcibiskupu moh,učskému
aby jej v ř šskěm archívu uložil; latinsk podržel
sí císař a dal jej do francouzštiny a vla tin pře
ložiti. Oba
Němec
jest
ztracen
od tyto“originálykztratily
wo
nábožžse.
enské
rozmluvy
z r. 1540; latinský, vlastnié rukou Melanchthonovou

aněl; ale všechno
Waltzovo ve š ančl
:Šsanýěpřišel
nejprvepátrání"1
do Bruseluaampoto
do
bylo marnbez Melanchthonova
ještě _za ří ského
v tom záleží, že člověkse zlou žádostí (cumconcupi-s sklŽcharchivech
mu byla tato kontesse
vě
scentia) bez bázně Boží a bezzví ryv Boha se rodí
domí
několikrát
a tojeesště
úchrylkamí
pročež
Melanchthon
sám
1530 vytištěna;
obstaral latinské
(je tu mírněji vy'ádřeno učení Luiherolvo, že člověk a německé vydání s předmluvou, kde praví: „Nunc
k dobrému
úplnpo neschopen
učení
o Kristu
katolick jěst).
I
uč,i&obsahuje
že človek emlttímus probe et dillgenter descriptam contes
sionem ex exem
mplari bonae fídeí", a připojil k ní
věrou v ležíše Krista ospravedlněn bývá;
obsahujeu. uč 1.
ní 2.0 Bolhuía
zkrátka,
docela
po
katollck
uví 0Tro
hofjÍíci,ud
ědmičné
m, který

aby dosáhl, ustanovil, Bůh dle č.15. úřad učitelský
a svátosti. er 7mé
vír pocházejí
dle
skutkové.
7.vyměru'
e církev jakožto
shromá
žděni svatých v němž iste evangelium se káže
assvátostmí
presně
dle dle
slova
Božího
řisluhu
uje.
Svátosti působí
platně
čl.8
byt' |_se
hríšnící
jimi
řisluhovalí. Křest jest dle čl. 9.k spasení nutným;
(“dítklyw
musí ěbýti pokřtěn. vé Večeři Páně jsou
SoukromouTzpověď
lze dle
ti však
aKrev
áněčl.11.podr
v pravdě žpjítomny.
není třeba všech hříchů vypočítávati. Podstata po

r. 1531 svou .apologii“. (Dlie Au

b. Cont. von 1530,

neu
heraxusgegeben
Lpz.1 e ap. iz
znění a
Watch
988k;1atlns
Le něm.
Pit.a
t,11
Roku 1540vyšlaa..4 k. „varíata“ (otištěna v Cor.
doctrinae christianae Melanchthonís, Argentl
;
separátní vydáni od Webera.H
1830) v tomto
vydání, které Melanchthon s sebou do onnsu ke

koiioquíu přinesl, změnil podstatně či. 10.0 Večeři

Páně
ve prospěch
který
„De coena
Domini reformovaných,
docent, quod cum
panenyní
etv zini:
vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescen
tibus in Coena Domini.“ Od tohoto času jestě. A.
kánívíře
_záiežidle
čl 12.
v zin-oušegostís (contritio)
ve
na základě
evangelia
rohlašujea „variata' (změn
něná) a „invariata“ (nezměněná),
svátostí za znamení svědectví a vůle oží, aby
této drží se přisni iutherántěh,
eoné reforníovaní. Pu
víra těch, kteříž jich užívají, vzbuzena a potvrze
vodně
variatou,
což
erve neuráželí
r. 1560n se kanlil
cjlmiíittlíe
ánma
arskěm
se stalo,
b la. Dle čLleč
14.kdo
nemá
káza lnebouči,že
svátostmi
prisiuhovatí,
je nikdo
ovolán.
eony
e ]proti
F_lacius
povstal.z r. A.
církevní ob čeje jest zac ovávati. klteí'é bez hříchu
záh ní i Matěj
do ech
a v „ lllyricus
eské konfessi'l
1575
zachovávat lze; však svědo'mí nebudiž jimi obtěžo
Šastla
l_jegió;
v iv viděti. První české vydání A. lest
Bůh se smirova a milost zasluhovala.
další vydáni českáajslcš7u
z 1et1ř608
,
váno,
byly vládu
k spasení
nutny neboBoží.
jÉkolběmjimi
,1
1785
87,9 (toto od lsdlo
hlašujejakoby
světskou
za ustanoveni
pastora
Balltilta).e
Císař
ode
mluví o posledních věcech člověka po katolicku. <venskélho
z
rvena 1Bedřicha
podanou mu
kon —
551
20 kato
Dle či. 18. jest uzaávati svobodnou vůli při všech lickým theologům, paby jí prozkoumali a vyvrátili.
|_“
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augšpurský náboženský mír — Augusta

jejich (.Odpověď' gozději Confutatio confessionis toho
i náboženství“—cuius
reElýo,illius
et reli
i ten nejmenší
a nejbidnějši říšs
vladař měl
pr to.
vo
Augusfanae“
Ž.) zvaná
ukazuje
článek
článkem, (vyvrce
co z kontesse
s učením
církve
se
víru svých
odašp.b
ný h „měnili
ov.ati“ 1648
Vý
míru po
au
v mírua upravov
vestfálském
co jemu odporuje, a dokazuje pravdu hody
též na vyznavače re ormované rozšlře
učení cirkevníhovkrátk
mí sedění
místy zříšského
Písma sv.sněmu
Tato
konfutace
byla
pln m
čtena a od katolických stavů schválena. Císař žádal
čg-ulus slv ._(franc.
-A,ule St. Ouil), biskup
a mě
brzot po
sv. Albanoví
za pro
následování
gDIIoLlnž
eclánova
vytrpět
smrt mučedni
na stavech
abysnažil
k npí
ou. Mart
m.7 února „Augustae ln Britannia
čehož
však protestantskc
oni neučinil. cCísař
se řistoupily,
ještě nej cok
natalis beati RAuguli episcopi, qui aetatis cursum
prve širším, spor
paak urovnati,
užším výborem
z obojí strany
náboženský
ovšem nrmada
Poně -erm
P
riumeexplens, aetema praemia suscipere
llandista Hinschius míní, že „Augusta"
vadž protestantští stavové katolické konmfutacedo meruít.“
jest tolik co York; Butler však na základěúdaje
rukou nedostali
sepsal
mezigednáním
jmenovaných
vý'boru
dleMelanchthon
ústních a písemn
ch zpráv Ammiana Marcellina tvrdí, že Augusta“ (Augusta
otní
„Apologii augšpurské
konfesse"
(ap. Heil.
Trínobantum)
byl název Londýna. Srvn. Stadler,
-Le l,346
Walch
XV1.1291—;1335
tato „apolo
ie“ nebudiž
au gnnrlum čili
zaměňolvána
s plozdější větší apolor Augustana
(německy druh pověrečného hádání (viz čl. t.
WathVl.—;16310gal
ež ses
snaží
ptakopravectví Lest
zvláštní
nfessiconis latine et ermanice oedg Ltic
Berlín
zpěvu a skřeku ptáků uhodnout v ci budoucí,
1817); při této měl elanchthon celou ckatolickou
koníutaci
ruce, ři oné jenom to, com zjejím zvlá tě však šťastný Anebo nešťastný výsledek za
mýšleného
iúzce míře
s nímpěstovali
souvislé
smptclu podniku.
lz.čl At)'akož
ve veliké
přeldčitáním
poznaa.mcnáno
Tato však"
„apologie
abýti 22.bylo
září císaři
podána, který
i ne
za to,ž
ijsou
někte
terým
bohům
za
Slované,
Germáni),
majíce
Nález říšského sněmu, který císař 1. list. stuařlpohanékt(Římaněc,
rohlásil, zněl proti protestantům velmi přísně,
svěcení
eajejich..Í
zvláštními
miláčky
a
po
případě
teřl však jemu se nepodroblll, a řl své vzpouře pověřeným posly; elze o tom pochybova
ti, že
mnohé
ptakopravecké
Eověry
našeho
lidu
jsou
en
grotirlcírkviKaplatnému
a
říšskému
ádu
setrvali.
—
Historische Einleitung in die
starogohanskýc
augurií
a auspicií.
Pta je
o
pravectví
od azujeme mezi
pověrečná
hádání,
symbolischen Btlcher der ev.-.lnth Kirc
(1907); zbytky
týž, „Dle Au bur ísche Konfession lateinisch und likož mezi pozorovaným evem a prorokovanou
deutsch" (]
ham rl, „Die unveránderte událostí není žádného příčinného spojení. Ovšem
'est samozřejmo, že není poouvěro ze skřekun eb
A&sburgische )konfesslonfe deutsch u. lateinisch“ etu ptáků souditl na budoucí věcí, jež s ním při
augš nrský náboženský mir. V passovské rozeným způsobem souvisí, na př. na pěkné po
smlouv z 30. června 1552 bylo ustanoveno svo
lání říšského sněmu císařem v 6 měsících, který časí nebo déšť, na mírnou nebo tuhou zlr'n/ua p.
by náboženské spory odklidil Však pro válečné
sv., jáhen
a mč.
v Tarragoně
ve%;an.
nepokoje začal se slíbený sněm teprv 5. ún.
zaAugurius
Galliena, spolu
se sv.
Fructuosem
(v. t.).
snahou a prací římského krále Ferdinanda l.,1kte Rom 21. ledna
Augusta ]. Ago sta, někd. (vs)_(V.stol.) biskup
rému cisarkonečn
dal glnou
moc, rozhodl,
aby s říšsv ak
mi ne
stavy
všechno
a platně
ve
Sicil.)—
Pra
tor iav círk.
v. prov.a. Monrealne(na bisk.
v Vll. století,
jménu císařově jako zástupce císařův než z vlastní ství
moci a oprávněností jako král římsk.
podřízené metrop. canterburské. —LA. Auscio
vyuednáváních byl konečně 26. zár
gšcpurský
mir ocísařem
22 čl. říšským
nálezem
bnáboženský
to mír mezi
a knrl'irs
rs,ty knaProhlášgn;
žatya říš

s ými stavy,
nikoli obsah
mlr mezit
a prote
stanty,
jehož ahlavní
jes katolíky
tento: 1.
žádn
dný
říšský
nebude náboženství;
nutiti druhého
neb jehop
o-d
daných stav
ke změně
2. tento
mír týká
se pouze katolíktlv a vyznavačův augš urské kon
fessse (ne Zwinglianův a jiných sekta ů); 3. pře
stoupí-li biskup neb jiný duchovní k augšpuurské
konfessi, ztratí své duchovní hodnosti a s nimi
spojené obročí, avšak bez újmy své cti a svých
osobních statků (tento článek sluje „církevní zá
dr " —re serv
rvatum ecclesiasticum, proti němuž se
protestanté silně ohrazovvali); 4. protestanté zů
staanou v držení církevních statků, jak je
1
drží však budoucně nesmi jedna strana druhé nlc

odnimati; 5. duchovní ravomocnost Eapeže a bi
skupů
zastavsujek
se av st
tech mezi
augšpurs
é konfesse;
6. sporyo
tatky
práva
oběma
stranami
dbuou říšs
nej ýrvestav
"rozhodčími
v lylaokojlporovnány;
žádný
nesmí cízíc
poddaných proti
jejich vrchností chrániti;
každému jest volno
jeedno z obou uznaných náboženství sobě voliti, a
aby je vykonávati mohl, na clzí území se vystě

hovati bez ztrátyá své cti, práv a statkův, ale též
bez újm
JJ též
právp
výchrytířstvo;
nad nevolníky;
8. tento
mír
pro říšské
ve svobodných
a ří ských
městech, zv nichž
oběi budoucně
nábbožen
stvís
vsobodně
vala, osud
ude tak

rum v.

h.—5. A. Batavorum
. AsturlílcazAstor a. —7. někd.

rovincii „Cíllcia prima“;

'

9. A. Rauricorum,
Raura
435iuvá ibšskupyzletSóS—
434.B.A.Emerita:
(lV.ostol
),_ ve
století ve
V.
přel. do nkěd.pbisk.
Basileeej. lt).Augst
A. Suess
num—
Soissons

Fran —.ll A.TaurínorumŘ: Turin..12.ATre
virocrum v. Trevír. 13. A. Tr lnobantum:
Londýn.A. Vermandorum (Vermand),
někd.
Aallcol. 400) bisk. pod metrop. remešskou. —
lndelicorum
v. Ač“šcpurk
ta sv ., p nan ačm
era germ. vůdce
Matruzia, jenž pustošil křesťanské Friaulsko. Po
hnuta stálosti kresťanů, kteří radostně volili smrt
mučedníckou, stala se křesťankou, načež k rozkazu
vlastního otce hrozným způsobem umučena. Pam.
27. bř. (vM a.rt Rom není). Srvn. Stadler, Heil.
bex. ], 347, Deml, lkonogr. ll, 173.
Angus
cohors (ancien Zapaová), kohorta císař
ská v Caesareji (Sk. ap. 21'), : nlžb setník
na
liuscestě
(v. t.)d jemuž svěřen byl sv. Pave ljaskovězeň
ugnsta an, astarší česk ch bratří, u. v Praze
asl r. 1500. an teré far škole pražské učil se
litemlmu umění, nabyl nějaké znalosti latiny, a ak
u svého otce, kloboučníka, naučit se řemeslu. ři
tom jako písmák vzdělával se českou četbou. Jako
chasník svého řemesla, kd ž konal cesty na zku
šenou přišel do Tábora, dež se mu zamlouvaly

se disti.Tento mírvzazvedla otvrdil zásadu, která
řádyi Mikulášenců,
ale Boleslavi
zůstával jinak
přikč
Vlčřepod
svobodu náboženskou nadao ro rušila: „Či země obojí,
až 1524 v Ml.
dal se
eským
Český slovník bobovšdný l.
49

770

Augustaiis — Augusti

bratřím. Od nich určen jsa .na kněžství, chodil do jak by se zbavil vězení, a r. 1560 podal“ příslušnou
školy v Turnově, v Mladé Boleslavi, r. 1529 byl
suglpllkacl
k arciknížeti
Ferdinandovi,
gubernátoru
v Brandýse zřízen za iáhna, 1531 za kněze a za kr_
ovství českého.
Odpověď
arciknížecí
b la pří
znivá, ale hlavní podmínkou propuštění by 0; aby
A. přihlásil se bud' ke katolíkům neb utrakvistům.
panem B
a synodě
dýse 1532 objevila se již eho ovaha výbojná, Nt e pak A. dal k tomu vyjádření neurčité, byl 1561
ctižádostivá a neústupná, k y, vl dna horoucí vý dopraven do Prahy, aby v kolleji klementinské dal
mluvností, za souhlasu četných mladých účastníků se poučití ve víře katolické. Pokus ten se nevy
dařil a A. byl zase odvezen na Křivoklát. ;Tu jevil
dokazoval,a že
jednoty
jest mdlá
a nápravy
ochotu, přistoupiti ke straně podobojí, o čemž
potřebná,
dossgráva
hl toho,
že zvolen
b i za
bisku
a přátelé 'eho za člen úzké rady.
své si "6“ když starší z bratři zvěděli, pobouřlli se velmi a
' . ilitomyšl po patronátem Bohuše Kostky na synodě v 'erově r. 1562
rhli jej z jednoty.
A zatim z přičinění Filipiny elserové, manželky
z Postupic. V tom postavení gožíval brzy doko arciknížete Ferdinanda, požíval mnohé úlevy ve
nalé autority
v celé kjednotě,
u lechtlyoui lměží
trských,
a přihlížel
řísné kázni.
měrou,bra
co vězení. Roku 1563 přimlouval se král Maximilian
jednota vniterně se síli a, vzrůstala jeho touha, aby u svého otce císaře Ferdinanda 1., aby A. byl pro
jednotu, sud pokoutnl, nad níž se vznášel Damo puštěn, i svolil k tomu císař s podmínkou, aby týž
klův me mandátů vladislavovských, přivedl k ve zřekl se píkhartů a přijal na to svátost od kněze
strany podobojí. V dubnu byl tedy A. vezen do
řejnému Kalvincm
uznáni; proto
vešel v apřímé
stykyna s nich
Lu Prah a svěřen administrátoru janu Mystopolovl,
therem,
i Bucerem
vymoh
schválení bratrské konfesse; brzy podal tu kontessi kter s ním laskavě nakládal a zajisté příznivou
protestantským kníža m německým; ale pokus relaci o něm podal. Tím sice A.ještě nenabyl svo
body, a musil ještě zpět na Křivoklát, ale na za
jeho
z r. 1535,
král Proti
Ferdinand
[. udělil ednotě
toleranci,
nemělaby
ú inku.
utrakvistům,
teřl na átku jara r. 1564 byl konečně pro uštěn na zá
jednotu, útočili ústně i písemně, A. na valné sy vazek, že nikdy již nebude kázati. ratří ho zprvu
nodě v Boleslavi 1540 prudce se ozýval a za tu
pšgžli
chladně,
v srpnu
cní s lácel tupenim. Za. to konsistoř od obojí 1
smířili
se s ale
nímnaa synodě
přijali jejv Lipníku
zase za biskupa,
galova a u krále. kte ž kázal anu Kost ovl, aby
ač jim bylida,
často
nepohodlný
pro své snahy
novo
že šlechta
od konsistoře
podobojí
se
Augustu, člověka své o neose lého, do jisté lhuty tářskě.
dopravil na hrad ražský. Tomu se vyhnul A. ce trhá a na svých kollaturách řády lutheránské za
stou do Vitember a, kdež vyjednával s Lutherem < » dí, jakož na sněmu r. l5o7 dosáhla zrušení kom
o unii bratří 5 lutherány. Ale nepohodlí se, nebot paktát basilejských: A. pojal zámysl. spojlti luthe
Lutherovl se příčila tuhá kázeň 'ednoty bratrske. rány a bratři v jedinou církev českou, a té církve
Tehdáž podal A. i žádost k císa | Karlu V. za pro
býti prvním
správcem
a biskupgn.
K tomuchtěl
cíll agitoval
o sborech
bratrských
v e
uštění svobody vyznání bratrského v Němcích. nové
Rtezitim utrakvrsté nelenili a vydali celou řadu chách, na Moravě i olsku a usiloval o proměnu
ostrých spisů proti bratřím, proti čemuž A. obádal církevního řádu v jednotě ve smyslu lutheránském.
mladší bratry ke spisování řízných retutac. a sám . 570 dal se ve vyjednávání s administrátorem
vydal spis takový, v němž na výsost velebil kázeň konsistoře podobojí Martinem Mělnickým o unií
bratři. a utrakvisty častoval nejtěžším obviňovánim strany podobojí s bratříml. Ale snahy eho vyšly
ze všech možných neplech & mrzkostí. Ale z toho na lano; administrátor zna naje, že en bývalý
počínání vznikl mu odpor v samé jednotě, ježto klol oučnik baží po primátu v echách, kratochvílně
mnozí měli obavy nových pronásledování, jiní zase s nim jednal na "eho oblouzení, a bratři zamítali
toužili na to, že A“.zavádí ]
od učení br. církevní novoty,“ ávall A-ovi výstrahy k opatrnosti,
Lukáše k nauce Lutherově, z kteréž příčinymnozí aby světskou vrchnost nepopouzel, a konečně na
páni, jako Jan z Ludanic. v toupíli z jednoty. A.,
Ivančicích ov říjnu
1571
ho složili
s bi
vida nebezpečí, r chle obr til, a na synodě bole ssčnodč
upství.v Nedlouho
tom, 13.
ledna
1572 zemřel
slavské 1546 vele il br. Lukáše a jeho učení, za A. v Ml. Boleslavi. nahy jeho 0 unii českých lu
stávaje se i celibátu. — Stavovská vzpoura r. 1547 theránů a bratři splnily se na dlouhém sněmu praž

přinesla jemu těžké svízele; nebot nedalo se uta
1575. Ze', všeho
poznáváme,
že &.
bystrý,r. výmluvn
vznětlivý,
v nemímé
ctíbšáimuž
dosti
jitl, že bratří za zdar toho hnutí se modlili a po ském
still, 'a že A. měl neobmezený vliv na šlechtu bra
bažil neuživ
po novo
ch a vzděl
v úmšslech
byl neústupng.
trskou, která měla při vzpouře
nika ící účast; Sám
vědeckého
ni, nenáviděl
ufčenýc .
vědělo se též o jeho cestách do Ví emberka. Proto Po svém věznění prý liboval si v pěkném šatstvu
vybraných. pokrmech, a hromadil jmění, tak
byl dubna
stíhán, 1548
a skrývajš
se v okolíz |“ enaichu
omyšlskěm,
byl aževe
prý po něm zustalo do 6000tolarů statku. Slovesná
25.
od ebestlána
zápis
né o držitele Litomyšle, is druhem sv m akubem jeho pozůstalost obsahu'e písně (ve dvou svazcích
Bllkem jat, do Prahy vezen, tam dva rá právně rukopisn ch, jeden na yšehradě, druhý ve dvorní
tázán a potom do raven k vězení na Křivoklát kmhovn vídeňské), dále 19 spisů náboženských a
kde v se
mučirně
táz. Obytu(pozustával
_třetí; než
polemických;
se za
zradě
nepřiznal.
po k16nižádné
let ve skrovnou
ač literární
mluvav hodnota
nich čísjgicha !pokládá
adrná. Srvn.

Řukovět 1; zam, Bibl. česk. histor. m,
vězení,
a marně Upl
byláý
mnohéstr gřímluvy
za gm,
jeho
propuštění.
cením
žců sice přátel
zjednána
mu byla možnost, aby s bratřími si dopisoval, a
(franc.sancti
Autal)Augustalis
sv. blsk. Eplscopi
Mart. Rom.
7. Augustana
zá : „ln Gaillis
et
tu 1go53 tři
léta posílal
jednotě
své orozkazy.
r.
zvědéla
královská
komora
tom, u A-ye Confessoris“. Byli dva světci biskupové téhož
zabaveny všecky dopisy, a vězení jeho se přítu jména: 1. biskup v Arlesu ve lll. n. ve lV. stol. a
žllo. Toho lekli se bratří a upustívše od něho, 2. biskup bez povědomého sídla, zúčastnil se prvého
zvolili jiné dva biskupy, br. Černého a Červenku. sněmu oranžského r. 441; s. v Ariesu 460. Srvn.
O této v_olbězvěděl A. až r. 1556, kdy zase měl
větší zvuli ve vazbě. [ hněval se velice na bratry,
psal 'im s v hružkami a zatracováním, k čemuž
dostával odpovědi odmítavé. Poznal tudíž, že je
dnota ho neuznává více za hlavu, ale za ouhého
člena svého; proto především pomýšle na to,

Stadler, Hl.-Lex., [, 347.

'

'

viz augšpurské
znAáugiustanaconfessío
l1 .

vy

Augustí1.Friedrich Albert, původnějosua

Ben Abraham

Herschel,

11.z rodičů židov

ských ve Frankfurtě n. 0. 1696, stal se rabínem,
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dal se 1722 pokřtíti, byl protest. kazatelem, z. Asi v této době přiklonil se mladý A. k bludař

v Eschenbergenu 182 :p. „Fasclculus diss. de sk sektě Manichej,ských a ačkoli nebi úplně
pontifícatu Christi“ (1729), .,De vita et fatís Abra přesv
vědčen o pravdě jejich _učení,zůstal t to sektě
hami“ (1730), „Diss. hist.-philos., in quíbus _Iud_ae netoliko věren, ale stal se íjejím fanatickým apo
štolem. V bludu utvrzovala jej domnělá vítězství,
eimorum
mores et Vil.,
ritus
exponuntur'
(1750 aconsue dínes,
nChrlstian
Lchž dobýval v dls utácích s méněvvzdělanýmía
evang. theolog, „.a
Aristotela
soukr. docentt,ml800
y_strýmíod ch
ůrcílga o M_anícheovec _oddalse studiu
zyků v ]eně, 1812 prof.řtheol.3ve rratislavi, ] 19 thaargu .
se do Tagaste kdež po tři
léta působil jako učitel ammatik
otom asi po
v Bonnu, od 18blenzcárove
konsistoře
biencí;
i;1841 členř
:p.ř adu
knlhz voboru pět nebo šest let byl u itelem r etoriky v Kar
tha ,načež oklamav matku Moniku tajné odejel

biblnícistického, bdorlu_íatíckého & archaeologického;
do íma, odkud
po za
roce
nevděčnégrácedo
vládou
zensich
Angjdůležítlěg
.,l-ergetísches7
Handbuc
lčn sou:
s Hoepl'
nerem,
800), císařskou
povolán
veřejného
ui 'teledbylMil
einer hist. k-r.lt Eini. in d7as A. T.“ ako nadšený Manicheovec získal bludné této sektě

adu nov yp
ch
vačú mezi
svými
přáteli,dojme
piavanu
omaniana
a jiné.
Za synem
Mi
vk nlach den Lehren novitěA
; (ÍDe
christi. Arc áologie"(1817—31,
12 sv.),

l—

0

:

lána přišla
Monikabylc
a veldla
domácnost
svého
syna, i vpečlivá
jehož domě
ýkruh
přátel,
_.

der christi.
christlichen
A|tertíimer“
(1819), sv.), „ el
der
Archáologie“
(1836—,7
w
tráge zur christi. Kunst u. Liturgik“ (1841, 2€
sv.

IT:-1

kteří z lásky
k A-ovimysli
byli stálými
kspolečníkžy.e
Pátravě
a hloubavé
A-ověvjehokneušlo,

Manlcheištl vynakládaii málo péče, aby učení své

a upevonill; onenáhlu učinil izkuše
Augustin (Au stinus)l. Aurelius sv Vsev.— odůvodníli
nostMani
že
přísný zatim
ivo
vota,tř "aký
najevo
dávali
východním Alžírs u, kde je dnes nepatrná arabská oni
anichejští,
eří tvořili
du tak
zv „vyvo
vesnice _zv. Soukk-Arrhas, viděti lze dodnes stopy
starlého řím. města Tagaste, v němž narodil se dne
ll.st křesťanka
354 Aurelius
Augustinus.
byla
vzorná
Monika,
otcem Matkou
méstskyjehoc
dceríuo,
ale celkem ncbohatý patricius, dobrosrdečný, 'ale
nábožensky lhostejný pohan, jeenž však působením

své manželky
asmrtelném
lůžku
stovu:
křest. pi'íjala
A. noa
malý chlapec
byl víru
sice Kri
za
psán mezi katechumeny, ale dle zlozvyku oné doby
nebyl pokřtěn. Prvního vzdělání dostalo se chla cl
v rodném městě aaste, načež stár 12 let pos án
b 1 na studie doT adaury, kdež ve třech letech

asolvoval
stuťeň
svého
vzdělání
za vedení
literáta čili druhý
grammati
a Dle
římského
zvyku
oble
čeen byl jako patnáctiletý jinoch v togu a vstou 11
tak
v řadu
končetných
v
dauře
vrátil se"A.Po
do Taas
ea,by studiích
dle římského
z koona strávil rok feriálm, v němž uloženo bylo
cvičiti síly tělesné. Z ohledů bezpochyby finanč

níc
ch prodloužen
však cel
tento rok,
povinný
rok teri
álníA
-oví ještě byl
o jeden
a teprve
jako
mladík sedmnáctile
se A. do „airic ého
Bab lonu,
arthaša,
školynevázaný;
vysoké. lvot
yl na
velice
ač
koli A. hovéi mnohým výstřednostem, nicméně ide
ální jeho duch a snad i prvotní křesťanské vycho
nedaly mu klesnouti v bahno rubostí a su
rovostl, lchž byl svědkem u svých studujících
kollegů. tudiím oddal se se vší horlivostí a sa ne
obyčejněnnadán a při tom velice sečtělý,z y vv
nikl nad Za
své 0spolužáky,
nadáním
řeč
nickým.
sveho jmenovitě
v Karlhhagu
byl nadše
ným ctitelem divadla, jež však bohužel mravnosti
nijak nesloužila. V tomto městě zapředi i styky
smladou dívkou, nad spojením tím nikdo se ne

lených', sloužil pouze zaŽpláštlk pod nímž se kryly
největší hanebnostl; kdy však ani Faustus, přední
theolož této sekty, A-a neupoko' il, vzniklo v jeho
V této kritické obě přiklonil
se ke skeptické filo
sofii takžnéppoclgbováni
zv. kademiků.o pravd
Alea učeníManesova.
domněnka, že
nelze
pravdy
dopátratíc
neučinila
Au jej,
stina se
štastn
m.- jehos
sr vůbec,
,jeho duch
nutily
bgagop átelství
rav ě toužil
a pocní átral.
Zatím
uzavřel
s Ambrožem,
ískupem
milánským.
Vážil si Ambrože nikoli jako učitele ravdy, ale jako
slovutného řečníka a muže ctíhohdné 0. Pro krásnou
formu jeho řeči byl horlivým posluchačem -Ambro
žových kázání. Nelákal ho jejich obsah, ale forma;
vproti
tétocírkvi
dobbě katolické
počal A. choval
studovatípředsudky.
spis
lotina, jenž
O' .< ] hlavním zástupcem
tka zv. „ ov0piatonikíi“,
kteří ve Ill. stol. po Kr. učinili pokus k novém
mu
životu „De
vyvolati
puvodní
své
civítate
Deí“Aplatonismus.
dznáov,á žetAtveospise
íilo

:

sofie vedla ]eěk Bohu. Ano učení jejich očisžilojeho
pmředstavuro ohu,
poučílo ajejzsčá
dostitl dob
o
etvtvorsvu
i o ře
podstatě
zla. T ím “i zbytky jeho manichzejs ch názorů byly

velice otřeseny. Musímeo vš E p natí, že různné
názory nesprávné těchto oNovoplatoniků nezůstaly
na A-a beez vlivu, ale přece ce kem řipravovaly
mu cestu k pravdě. Mezitím nmbro ova kázání
mocně působila na mladého uEence. Vedla A--a

uvahám od savadním jeho ž voté; o bědách a
neklidu lidského života mluvívas svými přáteli,
a uzrrváalav
mmyšlenka, ab dsalekruchu svět
ského vedl život klidný, prostý. en ode dne více po
znával, že dle osavadního svého života daleko jest
od ramene pravého štěstí, ale neo ouštěla ho na

e.:EravéhoA.štěstí
dphjde.Zat kmetem
chto duševních
urážel; bylť A. vlastně pohanem
ma spojení ono po děje,
boOjuSže
se ctíhodným
knězem
dobnobylo
sňatku.
Sta se také změnu
otcem
syna,
je ož pohanskému
nazval Adeodat.
Podivuhodnou
působila v A-u dosud ctižádostivém znamenitá, Simplicianem,,Jenž mu schválil četbu knih Plato
dnes již neznámá kniha Clceronova „hi,ortenslus" níků a lllspolu oporučíl také četbu knih křesťan
ských,četbou
kazujepřesvědčen
na slavného
učencepohanství
Viktorína,a jenž
touto
odložil
stal
lež
pravé filosofii,
ano spíše vhor
íla povzbuzovala
pro moudrost k samu.
Ale . nenalezal
ní
se
věrným synem
katolické
Vypravování
Simplicianovo
učinilo
na A-a církve.
mocný dojema
při
přecehpravého
uklidnění
— jakvalo
píšenve
svých spise
Kon pravovalo jeho rozhodnutí. Také vysoký císařský
fesslch
(llI, 4) —
nebot neoz
se v tomto
úředník Pontitian, zbožný křesťan, nadchnul Aug-u
jméno Kristus, (je
evšem
ž od útlého
mládí změně
utkvělo mravní
pevně
ke skutečné
stina poutavým
vypravováním
sv. kato
pou
stevníka
Antonnina
a podoot,k oe životě
v církvi
Spis tento A-a ne řívedl. Písmo sv., jež této doby
život uchýlil
lze nalézti Av
žklášteřích.
jal se čísti, odložil také neugokoje n: bylo mu mlu lícké
odešeltakový
Pontitian,
d.o
zaa,hrad Když
vou
svojí
příliš
prosté
vz
em
k
yuhllazenosti
„mistra reči a slohu“ Cicerona. (Conf.l l..5) — prudkou bolestí & lítostí nad dosavadním ž votem

.
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již za svého pobytu v Miláně přesvědčil se,
telnou učeností váííme sevtěiesné rozkoší. (Conh s hakou zlobou počínali si Ariani proti církvi ka
to cké;císařského
bludy těchto
přízni
dvoru, haeretiků,
mocně se Špodporovaných
iřiiy na zá ad,
&
Vili. & „Toiie,
Pojednou
jakovezm
hralicnho
dítka:
le e; zaslechl
tolie, lehlas
el —
a čtisl ano nezůstaly neznámé ínárodům tak zv.. bar ar
-jakoby vnitřní si ou puzen o ešel na místo, kde ským. Také Afrika bludů těch ušetřena nezůstala.
zanechal knihu Písma sv. Knihu otevřel a zrak Napadená osoba Kristova dala A-ovl podnět, aby
vystoupil proti bezbožnému Arianismu. S isy:
“eho padl,!čna
13. a „Sicut
14. veršin die
13. kapitoly
listu sv. Contra sermonem Arianorum, Coilatio cum axi
bavia
k ímanům:
honeste ambule
mus, non in commessationíbus et ebríetatibus, non
in cubilibus et impudícitíís, non_in contentione et míno nrianorum egíscopo, Contra Maximinum,
spís jeproti
0 Detěmto
Trinitate,
aemuiatlone. Sed índuímíni Dominum jesum Chri- ]ano
“ehohluboký
bo u i obrany
bluda jsou
ům. svědky
Téměř
stum, et camis curam ne fecerítis in desideriis.“ životním úkolem stalo se A-ovi, aby ku pravdě
'atrálovství
hořce plakal.
a _strhuji
nebeské „Neučení
na sebe apovstávají
y se s'vor
nec

A. sám dokládá: „Nechtěl jsem dále číst:, a_nebylo
přivedl
ManicheÁ'ské,
k 'ichž
sám
toho potřebí. Sotva jsem větu ukončil, již virto bylo Kristově
kdysi n.liežei.
Possidius,
ugustín
v žáksektě
a biograf,
počítavá na 20 spisu, které jeho učitel proti
světlo pokoje
do mého
srdce vnitřního
mého, před
nímž
ustouňíly
e
:*De mori
všechny
temnostl
boje.“
(Conf.
ll.) t mto kacířům na sal.
bus ecciesíae cat oiicae, De moribus Manichae
Augbustínovo
s adákřtu
ke zkonci
létabiskup
r. áá orum, De genesí contra Manichaeos, De vera reli
aObrácení
dovršeno
ylo přijetm
rukou
Ambrože o velikonocrch roku násieduicího. Prí "one, De utilitate credendi, De duabus animabus,
ntra austum, Contra dimantum Manichaeidis—
pravou ke křtu byl asketický život A-uv s matkou
a s řáteii na Verekundově ville „Cassiacum“ ne cipulum, Acta seu disputatio contra Fortunatum
daie o Milána. Zde vznikl i jeho spis „Con a Manlchaeum, De actis cum Felice Manichaeo a j.
Academicos“. Za ostni doby r. 387 navrátil se V bo'i s Manichejskými hleděl ředevšim objas
niti u ní církve o poměru čiově a k Bohu, o pů
opět
do Milána
a ucházel jež
s Miš/Piema
se synem
Adeodatem
do vyučování,
u iel Ambrož
kate vodu zia. o svobodě vůle a p. A. postaven byl
chumenům.
ne
. dubna 387 byl posléze po
do rostřed
mezi Manicheismus
a Peiařianismus.
fantastickému
mysticismu orientá
nímu, je
křtěn, a jeho Konfesse v kap. lX. svědčí o "eho ra Proti
dostí z duchovního obrození: .. .bohatéjí ř nuly se
muž přeleírýManicheism,
učení Peiagiovo
racionalism,zastupuje
jenž popírá
vše nad
slzy mě a byl jsem šťasten!I Čírkev ustanovila pa vlastně
mátku obrácení A-a na 5. května, jako vzpomíná přirozené. Můžeme směle tvrditi, že Pelagianís
obrácení Pavlova. A zajisté právem: od té chvrl_e mem měl býti přenesen pohanský stoicism na
m
v. A-a. Brz po tom, vzdav se úřadu učí půdu křesťanskou. Ovšem nadpřirozené křesťan
telského, odcestoval A. do Ostia, kdež zbožná a ství byio b tim zničeno. Věta bylo by po učení
svatá matka jeho zemřela. Po 3 i své matky o hříchu (! diiném, o nutnosti křtu, o milosti atd.
odebral se asi na deset měsíců do íma, kde na V Africe šířil bludy Pelaglovy Coelestius a _lulian
psal: „De moribus Ecclesi catholicae“ a .De mo z Eklana. Bludné učení ustoupilo pak v mírnější
ribus Manichaeorum“.
'mi vznikl i jeho spis formu v t. zv. Semipela anismus. jenž popíral o
„De anima“ a první kniha sp su De libero arbi třebu milosti ro poč tek víry, k ospravedln ní,
trio". Koncem léta r. 388 oclcesí'ovai do Afriky, ve skutcích z služných, k vytrvání v dobrém až
kdež po nějakou dobu se zdržoval u bohabolněho D. O
nce. V boji s Peiagiany odůvodnil A. hlavní
přítele innocence v Kartha . Na podzim odešel stránku křesťanství, t. i. jeho nadpřirozenost. Ze
spisů proíí Peiagianům stůjtež zde: De peccatorum
posléze
do Tagaste
na pozemku
žil
s několika
stejně kdež
smýšle'ic
mí svatý otcovském
život. _Za merítis et remissione, De natura et gratia,_De gestis
svého tříletého pobytu v agaste na sal A. více Pelagii ad Aurelium, De gratia Christi et de peccato
originaií, De nuptíís et concupiscentia, Contra duas
spisů
jednak
i jnéhoyěde
c ého jednak
obsahu,theologíckých,
jako: De genesi,
De vera
rehgione, epistolas Peiagianorum ad Bonifacíum i., Contra u
De musica a j.
ř tom neúnavně se staral, aby iianum Pelagianum, O us imperfectum Contra u
napravil nebo odstranil všechna pohoršení, _která iíanum, De gratia et li ero arbitrio ad Valentínum
kd byl zavinil. jmenovitě snažil se, aby prátelé abbatem et monachos Adrumetinos, De correptione
sv , jež kd si strhl k biudařskému učení, získal et gratia, De praedestinatione sanctorum, De dono
pro církev katolickou. Kd si na v zvání jistého cí perseverantiae a j. Oba spisy posléze jmenované
sařského úředníka zavít do m sta Hi po; bylt
namířeny jsou
roti Semipelařianům.
Bojenf
proti
zas oužil
si A. čes ného názvu:
„doctor
uposlechl ochotně pozvání, protože zamýš ei v tomto Peiagianům
městě zakouplti zahradu pro klášter, v němž by
Nejůpornělšší
“nepřátelé
A-ovisvéa šli
církve
atolickě byli
však onatisté
; v zášti
tak
žil se svými věrnými. Lid však, jemuž učenost Eratiae't
i bohabo'nost .A-ova dobře byla známa, nadšeně daleko, že neostýchaii se vraždíti kněze katolické„
A-a uve ! k biskupu Valeriovi, jenž A-a na kněze ano ukládali o život i samému A-ovLjejích násil
vysvětli. Nedlouho potom stal se Augustin — stár nosti musila krotiti sama moc tátní. A. ve své
! roků — biskupem v témže městě Hip o a po lásce k bližním, 'ež nevylučovaia ani nepřátel, při
35 let spravoval církev hipponskou. jeho iskupo mlouval se u s tnich úřadů za fanatické Dona—
vání je netoliko slavnou dobou církve hipponské, tisty, aby nebyli přísně trestáni. Spis , které proti
ale i neobyčejně významno pro církev africkou nim napsal, týkají se hlavně katonckého učení“
o cirkvi ; Donafisté totiž tvrdili, že pouze ta církev
ěůbec, ano
církve celé. jet _Augustin “est pravá, která ve svém středu netrpí veře'ných
africké, ale spolu nejohnívějším a nejučené'ším říšníků; pak ovšem důsledně tvrdili, že sv tostí
obráncem pravdy Kristovy v boji proti nepráte mohou jen tehdy působiti, jsou-Ii udíleny od kněze
lům — v pravém
znamu „maiieus haereticorum“. nejen pravověměho, ale i mravně bezúhonného,.
jako věřící a vém syn církve katolické pracoval nikoli tedy ex opere operato, ale ex opere ope
rantis. A. osvětlit však církevní stan0visko a tím
%tibojoval
církev
a její
učení odnikala
slovem : uporné
pérem. stal se spolu vědeckým obráncem učení o církvi
v době,prokdy
církev
africká
bo'e-s kacířstvím i s rozkolem. a synodách, jež a svátostech. Aby pravě učení vštípíl i v pamět
v íěchto záležitostech byly slaveny, A. téměř 'o O rostých věřících, zvolil zajímavou a přístupnou
40 let je vůdcem obrany roti rozkolnikům a biu ormu_chrámové ísně na způsob žalmu, jež po—
dařům, je prvním organis torem napadené církve. dává jasně učení církevní. _e to jeho pověstný:

Augustin

Psalmus abecedarius contra artem Donati. jiné
důležité práce A-ovy'proti onatistům jsou: De
baptismo contra Donatistas; De unlco baptismo
contra Petillanum; Epistola ad Cathollcos seu de
unitate Ecclesiae- Contra Parmenianum epistola ad
Tychonium; Con ra litteras Petiliani; Contra Cre
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krátký, ale důležitý spisek napsal jako informací
k vyučování
náboženskému
karthaginského
jáhna
Deogratla.
— Posléze k pro
ilosofíckým
Spisům
A-ovým řadí se: Contra Academicos ; De vita beata;

Solilogula, o poznání pravd nadsm slných (Líná
pode
jménem sv.
A-a rozšířená
Soli oquia,
ož
í Meditationes
a Manuaie
vznikla teprve
ve st La
edo
seonlum,
Donati;
jakýsi soubor
konferencřrammaticum
_s Donatisty partis
podává:
Brevlculus
colla věku); De ordine (sc. mundi), De immortalitate
tionis cum Donatistis. Spisů proti Donatistům, anlmae, De magistro, dialog mezi A-em a deo
datem, a posléze i spis De musica. — Před smrtí
jež
házejíalexandrijská,
od A-a, počítá
Possidius
na 30 mimo
isty.po kola
která
vůbec hověla
ře svojí A. všechny svoje spisy zrevidoval a referát
hnanému mysticismu, dala podnět různým blufům, o své práci uložil v t. zv. Retractationes. Uvádí
v nich spisů svých 232, a mluví také již o s i
jgžkola
opět
ťné zřídlem
a v jinénezdravé
tvářnostispekulace,
se jevily. sech ztracených. Ovšem nepočítá listů (epistolae)
tatoa opět
b la v_taé
jež jevila pa snlný sklon ke gnosticismu, ktery a řeči (sermones). Possidius páči počet všech
hlavně vycházel z nauk Marcionových, jež i za prací svého mistra na úctyhodné číslo 1030. — Ve
A-a měly četné stoupence. Bůh Starého Zákona — spisech mluví učenec, v listech člověk. A-us za
prý bezohledn — nemuže býti stotožňován s Bo nechal značnou korrespondenci, ze které pozná
hem Nového ákona — zákona lásky. Spis A-ův:
Contra adversarium legís et pro hetarum má na váme ideální, čistou gebo duši, hlubokou pokoru,
lásku
k blisením,
sebe spolubližních.
zapomínajíc
upřímným
zájmem
star gež
o blaho
m sli nerozumné stoupence Marc onovy. Podobně súčinnou
Nápadný jest ve všech jeho listech klid duševní;
s há Príscíllianlstz, kteří rovněž šířili názory gno ač tolik trampot, bojů, starostí mu bylo zakoušetl,
sticko-manichejsk , a Orígenísty, kteří dle povahy podobá se jeho duše klidné hladině jezerní, v níž
školy
alexandr
jské
gřiliš
allegorick
Písmo
sv.
vy
kládali, ve společn m s ise Ad črosium contra obráží'se obloha; tak v duši A-ovč byla jen my
Priscillianistas et Origen stas. Mimo to ve spisku
na Boha
a vroucí
. V
této
věci podobá
se neob
'čejněpo
sv.Bohu
Pavlovi. jeho
krásná
ontra mendacíum poučuje Prisciilianisty, že není šlenka
: „Nepokojné est srdce naše, dokud nespo
dovolenoČast
víryjina
venekA.
zapříti,
což připouštěli
tito čívá v tobě, Bože", jest v pravdě vyjádřením jeho
sektáří.
vykládá
i své názory
0 židovství;
ustavíčného
obcování
s
hem.
A
z
tohoto
tak
vrou
přeje si, aby synagoga s l nula s církví,- jet jeji
předchůdkyni;
p. knihu,
ermo zein které
psalmum
cházía klid
obsahuje větu: tažť
id nanese
křesťan cího
srdce,a (pevného
istota dus e,ojení
kajícínutně
mysl.ovšem
Lilt v v ohu
pro
svoji čerpá víru. Výklady A-ovy o otázce židovské Boha — Listy jeh po ednávaji o všech možných
kají se hlavně poměru mezi Zákonem Starým a ' záležitostech:
'sou
to
z
ležííosíi
theolořické,
filoso
fické, rávnick ,liturgičkě, asketické, zá ežitostl
sou
ovgm
a vyplnění
proroctví
Zák. vohledu
osobě jest:
Kri
stov
. Hlavmm
spisem
jeho St.
v tomto
p. Celkem
listů řeí
(eťistolae)
as: 270.Be
—
Bohatá a jest
sbírka jest
i jeho
(sermones).
Tractatus adversus Judaeos. Za dob A-a byl sice krom
boj mezi křesťanstvím a pohanstvm rozhodnut, nediktini zrevidovaii všechna vydání tě to pa
ale nebyl ukončen. Dosud byl veliký počet ohanů; mátek a snažili se pravé odloučiti od nepravých.
Takto rozdělili sermones“ sv. A-a na pět tříd:
pohané měli dosud své filosofy, své b sníky
obhájce. A. znal pohanství z vlastního názoru a 1. Sermones de Šeripturis Veteris et Novi testa
proto ničeho neobmeškal, aby llchost pohanského mentl (380); 2. sermones de tempore (as); 3. ser
učení dokázal a krásu křesťanství postavil do. jas mones de sanctis (69); 4. sermones de diversis (23);
ného světla.
včr a korunu všech bojů ducha 5. sermones dubii, o nichž nelze říci, je-ll jich
autorem sv.
Mimo to pod titulem „Sermones
křesťanského
proti usadajícímu
ohanství
nádherné dílo A-ovo:
e Civitate ei.
Dilo totvoří
jest suppositicil' zařadili asi 317 promluv, jichž auto
skvělou apologií křesťanství a spolu důrazně vy rem rozhodně náš světec není. Zajímavo jest, že
vrácení bludných pohanských názorů. Práce A-ovy,
všechny Kristus
spisy sv.
A-a
obírajlí
osobou
ježíše
Krista.
tvoří
střed
je o seoboru
m šlenko
jež
jsme Eosavad
uvedli,
jsou_jest
především
dogmatic
ého. Ale
nemalý
počet charakteru
jeho prací vého. l v té příčině podobá se sv. apoštolu av_l_ovi,
exegetických, jež tvoří téměr základ ke studiu Pí jenž jiného znáti nechtěl, leč ježíše Krista uknžo
sen sv. A. vykláda'e Písmo (dle—italy, později vaného. S Kris m dle A-a stojí i padá církev.
i dle překladu jeron mova, a také i dle textu ře 0 této cirkvi píše jako milující a včrn ' syn o matce;
ckého; hebrejsky neznal) stojí přísně na stano církev i matkou nazývá a velice váži si požehnání,
visku církevním. K pracím exegetickým řadí se: jehož o životě tak neklidném dostalo se mu
De genesi ad litteram: Locutíonum libri Vll; Quae v církv. — jako „ sychologus natus" do odrobna
stíones LXXX" in Heptateuchum; Ennarationes in poznal taje své du e a z tohoto psycho ' _
Psalmos Davidi-s; De consensu Evangelistarum ; De poznání, pevně se v něm ujala hlavní ctnost kre
sermone Domini ln Monte sec. Matthaeum ; Tracta stanská: pokora. A pokora s láskou k pravdě dikto
tus CXXIV in loannem; Tractatus X in epistblam vala jeho věčně krásné „Confessiones“. V nich od
loannís; E ositlo quarumdam propositionum ex haluje život svůj v duchu poko a kajicnosti přede
nich mluví u řím
epistola ad omanos; lnchoata epistola ad Roma vším Bohu, a pak též sVětu.
nos; Expositio epistolae ad Galatas- důležl est nost nelíčená, jež ohlas vzbuzuje v srdci ka dého
spis A-ův de Doctrina christiana v n mž od v se čtenáře. Proto žádné „contiteor“ dob starých ani
návod ke studiu Písma sv. _ Nejhlavněj í dogma doby modemí nedostoupilo ani přibližně vnitřní
íicke spisy A-ovy jsou: Enchiridion ad Laurentium, ceny tohoto slavného díla A-ova. — Veliký biskup,
sive de fide, spe et caritate liber unus, obsahující světec a bojovník cirkve sv. A zemřel ,ve svém
přehled věrouky, l_Defide et symbolo v klad apošt. městěza doby velmi neklidné: Vandalové, kteří
vyzn.
víry),
(nejobsáhlej
| A-ovo
dilo iroku
428Hippo
vpadli; obyvatel
do Afriky,trpěli
oblehli
v červnu
roku
430
do
matic
é). De
— Ktrinitate
dílům morá
ně pastorálním
a aske
město
velice
a s nimi
i jejich
tic ým lze počítati: De sacra scriptura speculum; De biskup; ve třetím měsíci obležení dne 28. srpna
mendacio; De patientia; De contínentia; De sancta svatě a kajicně zemřel. Tělo sv. A-a.odpočívá v Pavií.
virginitatc et de bono viduitatis;
'adulterinis O A-ovi možno říci, že byl z nejváženějších lidí,
comugns; De opere monachorum;
e cura pro kteří kdy žili. Bůh určil mu úkol, aby zjevené učení
mortuís gerenda; De catechizandis rudlbus, kterýž o člověku, o původu a podstatě hříchu,.v. lidské
.—
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Donatlstům
: Vinoře
ventní
a kázod Adama
ooposledním
dní“1584,
od „Kázážní1
těhož ad

„Kázání manželům“ 1594, „Om
Oží
odA damaz Vinoře 1584, celě dílo od
]
„_Vyz
z"nánl
od Herlitz
1858'
náboženství“
od
Herčíča
v Blahov.
mlu
uvy" od Fran
oubravy l

vání
katechumenů“
od jakla
1901; některé
řeči a
ňatky
v „Blahovést
— Nauč
ra'Aug-urtma.

Naau a filoso flíc

. ]. Praameny poznání

lidského jsou dva: vírac(autorita) a věda. Poznání,
jež
děe vědou a podmíněno jest předmětem
poznatelnym a odmětem poznávajicím, čerpá ze
zkušenosti pře cházejicí a zrozumověho zkoumání

následujícíhoa
ajegoskytu
istotu.
Zkušenosti
na
býváme o předm
tech smys ům
přístupných
aosvěm
nitru; od ní přicházíme skrze rozum ku
znánl
toho, co jest nadsmyslno a čím jest po mízněno
naše nitro, ku pozn
pravdy. Podmínkou tohoto
poznání jest čisté svědomí, posledním pak důvo
dem Bůh. Tato noetlka připomíná v některých ča
sect
mh Platona,
než_prostžeB
jest
jeho
a názom
ontolo
'stlckého.
Bůh
jest,bludů
dokazuje
A.
zlids ého poznání pravdy a snažení po dobru.
sztnost Boží jest člověku sama o sobě nepocho
pitelnou a nevýslovnou; bytnost svrchovanou a nej
dokonalejší
an pozoruje Bůh--jest
bytnost věci
přírodních amusí
svou,člověk,
Bohu přivlastnit
na
prosto
nepomíjitelný;
včný, jednoduchý,
nesmírný anezměnltelný
všu epřítomný;
jest nap jest
pomysl
(intelligence)
a naprostá
vůle,
naěprostý
duch, jest
jede n ve třech
osobách;
jesttedv ev
doucí

naprosto svobodný;
jest všemocný,naprosto
svatý,
dobrotivý,
psravedlívý.
Vd eoB ha není hmoty
věčně; svět nezplodíl Bůhd1ze své b tnosti, ale
stvořil z ničeho podle svých ide'í, čímž projevil
svou dobrotivost; tato jej však nep nutila ke stvo
ření, stvořením nepřibylo Bohu dokonalosti ani
blaženosti. Svět jest časem a prostorem omezen.
Bůh stvořil všecko pojednoou; hexaěmeron Mojží

šovo znamená, že svět jest rozdělen šesterým po

řádkem
stupňovy'm.
Bůh
zachovává
a k cluli
vede. Bůh
zlo dopouští
takvšecko
aby sloužilo
k dobrém
Všickní tvorové velebí Boha pobízeiice člověka

ktuěm ž; člověk est korunou světa viditelného a
člen, spojující sv t hmotn' s duch
.
ŠE
lid
idská jest podstata od ěla bytně rozdílná, ne
hmotná. jeednoduchá duchová. Duši má každý člověk

vlastní,těla
ledine
stěhovati
se nemůže
zsvou
jednoho
do nou, hkterá
která
je téhož
druhu,
jakého pouhv duch, anděol. Ne roníla se duše
prvniho člov
Boha jest stvo
rena; pozděj

že sep ovinlla,

p

žádá. Duše jednontlivěvznikají zaroveeň s těly; není
předtělesnost duší (prneexistence) pravdiva. jak
vznikají
duše úsudku
jednotlivé,senevysvětlu
animá
generace
anikreace;
zdržuje. eušl
každý

1:ivnýml
ouze jednuAkterá
silami vegetativnýml
auší,t.
sensi].
k tělu se odnášía
azývá se du
principem
života
sensitlvného,a roz—
umem
všaka
vůlívegetativněhoaa
nadt ojest povznesena
na
zývá se duchem, t. j.
em života“ nadsmysl
še určuje prirozenost těla- člověk jest
jeédnabytost, složená z těla add.uše fělo nepůsobí
na u i tak, jako duše na tělo; duše působí v žl
votě ve etatlvném a sensltlvném v těle a skrze
Au  tělo,,eŠj od níAjest ožívováno, na sebe. Mezi tělo
něco, co by je spojovalo,e co se
192 glnlrli. a du l klade
většinou podobá vzduchu nebo |světlu; přece všakn může
vyšetřltl,
se spoejuí. Dušee, pokud poznávala,
est sensi
tivnou, májak_síly,
má porn slnou
smyslněrozuma
bažíla; poku
vůli.
nitv orov ro- .
Eazují stopy trójlce Boží, prokazuje duše lidská
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jako duch obraz ieji. Nesmrtelnost duše. lidské dále plodí, anebo že duše od Boha stvořená ná
dokazu
zugesub“ektivně
A.:-_podobnějako
Plat
at.—o vůli;ivotsvo
mravný
spočiv
na svobodné
da
kterou čiově může voliti, přísluší nezbytně vůlí
lidské; svoboda, kterou člověk jest zlého prost a
dobranadpřirozeného
žádost'tlv
a ůčasten,jes
da
rem
milosti Boží. kterého
p_ozbýti
může estvlnou
vlastní. Svobod prvé Bůhaani po pádu neruší am
nezkracuje,
an predvídá
jeho činy
Ob'ek
tivně
spočívá
život mravný
nadsvobodné.
níejvyšm

sledkem spo 'eni s tělem hříchem gokaženým41
Spolu
sOna
nim„vitiatio
upad carnis“,
v nákazu
hřhíc
hu
kterou
A. ( djulv
okládá, zpu
sobena jest dle jeho mínění hři noupžádostívostl,
ež se jeví v aktu generačním (De nupt. et concup.
Při líčení stavu padlého člověka klade
A. důraz na porušeeost přirozenosti a na nezříze
nou žádostivost-.

e podstatu

dědičného hříchu

spatřovati est ve ztrátě nadpřirozeného obrazu

Toto není dobrem, jehož by človéokuužlval, nýbrž

Bo 0, A..lasně nevyslovil Onu zkaženost přiro
dobrem, jehož by ožíval, dobrem, 'ehož ynn-e zenosti
a Pelagiánům,
z oubný vliv kteří
zlé žádostivoshti
zdůrazňu
uje
A- oprotio
po iraiih řích
dědičný,
pozbyl,
důvo em est
i největi
největš 'ež
dokonalosti.
akovým
dobremblaženosti
není ani
jakož
pádu prvého
lověka
na |;přiroze
nosti i působnost
kou. Reformátoři
XVI.stol.,
j'akož
Bajus
rozkoš smyslná
sám,ostatní
věčné
nazírání
a milovani ctnost,
ha; nýbrž
všeckaBůh
dobra
jansenius na podporu svého učení, že v padnémčlo
jsou prostředky.vTohoto dobra dosíci lze dokonale
přirozené
mravní
pohasly,
dovolávají
se
toliko v životě záhrobnim, ku kterému se má člověk věku
rádi výroků
A--ovýc
ch. sílye.A
ýsiovně
pliznával
připraviti na tomto světě. Cestu k životu záhrob
člověku
svobodul dlý,p
vůle (oiberu_m
earbltrium)i;
jeho padlému
mínění může
miádos
nímu nám stanoví zákon Boží, podle kterého ži dle
jícecjednáme
mravně, potrebujeme
abychom jehoctnosti,
šetřili vždycky,
sna no a dokonale,
která se vostí jsoucí člověk nejenpdobré chtíeti,nýbrži aspoiii
něco dobrého,
záslužného
konati
zove „ars bene recteque vivendi“, která nevylučuje (srvn.
De spir.echtvaiiebného a 48).
Vpozdějších
spisech sice vysktytůjtise zhusta výroky zdánlivě
dojmů"ěsmyslnýchzákonem mravním řízených. Zákon
uodpo
rujici:aže
nevěřící
dobrého
Boží
žádá
hlavně
abpředevším
lásku
k
Bohu,
při-_ tomu
družně lásku k sob a k bližnímu, a povinnosti
konat,i
a že
in pohled
dobrénemůže
skutkynicnevěřících
z této lásky tro'i vycházející. Na lásce ctnosti
v pravdě jsou hříchy (srvn. Contra2duas epist. Pe
jul.
[V,14
33
sv. quod
Augustin
základni,
ctností stěžejných.
voiává ,;14
se přiContra
tom na
aŘim.
4:552; mne
non
není samospočiv
o sobě,čtveron
jes adobru
nedostatkemZloa lag.
záleží v pokažene přirozenosti. Vzdáleným důvo
est
ex fide,
est. Než v takovýchto
vý
rocíc
h,
jak zepeccatum
souvislostívysvítám
á.sv Angus
stín
dem
zla
jest
konečnost
a
(proměnlivost
bytostí
stvořených, nejbližším svobo ná vůle Rozeznává na zřeteli skutky nadpřirozené dobré, sloužící
se zlo vin, zlo mravní, od zla trestu, následku kvěčnému s aseni. A předpokládá, že člověkive
zla mravní o. — A. vym
nikl v době patristické nej
stavu, v něm cpo
seekco
nalézá,
jestk
nad
přirozenému
li, pádu
a že vše
jehourčen
mravní
snažení
vice hloubkou a bohatosti myšlenek. jemným
k tomuto cíli směřovati má, že člov ktento cil
idystrým
patřičnýmdů
spojením
směru toliko věrou může pozna
eálnéhorozeznávánim,
s reálným, hojnými
szy formálně
nati a k němu toliko pomoci
správnými & věcně platnými. U něho shledáváme
milostiůVykvpitelovy,kjež
věrou
se nabývá,
směřo
vatim
skutky
nevěřících
lze tedy
filosofii
ne podle
'ednotlívých
nauk se kládaiiuza hřích, protože se jim nedostává n le
sav enouúplnou,eač
a
eěvn
ddělen
nou od theologie,
žité intence („ omlnes sine fide non ad eum tinem
Šilosofii,ěkterá vezdělala mnohé filosofy křesťanské issta opera retulerunt, ad
mereferre debuerunt',
mocně lpiůsobila
na další vývoj
filosofie
křeě Contra jul. [V, 3, 25), at ji unevěra (neznalost nad
'Iosofů pohanských
dovedl
Apatřičn
užiti. Srv.n KacIrna, O filo
oso fii sv. Augustina přirozeného cíle) spočívá spolu i na osobní vině
annoeb ejn na vlně plynoucí z hříchu dědičného
v „Hlidce'
_týž,Dějiny
filos. tři
103bož
nn. („Et ilial i norantia quae non est eorum, qui scire
B)N aull a(1897),161;
theoloogic
Rozdily
skýcho
spočívají ve vztazích, které však ne nolunt, se eorum, qui tamquam simpliclter nesci
smějí býs'toi
l:)ojímžíny jako pouhé případky. Obrazem
Trojice jest lldssk_ý duch se svými mohutnostmi.

unt, neminem
sic et
excusat,r
igne
non
ardeat",
De grat.
iib. ut3sempiternso
5). —
avedlně
nim jak již řečeno, nabývá 3člověk opěta obrazu
Duch sv. vychází
dvě při Božího hříchem ztraceného. V naturalistické sou
rozenosti:
božská| ze
a lidgina. V
aleKristu
jednajsou
osoba;
stavvě Pelagiánů nebylo místa pro pojem milosti
rozenosti
jsou nesmišené.
áíř'anenství
PaněknyvMarie
zůstalo neporušeno
také in
partu Člov
pů vnitřní, člověka posvěcu' ící. A.již v prvnim svém
vodním svém stavu byl nesmrteln („vosse non antipelaglánském spise( epec c. mer. et rem.ltb I)
mori“ na rozdíl od „non posse mori“ ,by rost ne líčí milost ospravedlňující jakožto skutečné obno
zřízené žádostivosti (concupiscentia rebeilis), byl
vení člověka,
v sobě
viití habituální
k Bohu ajež
sdělení
nad zavírá
řirozených--sil
A te
svatý a spravedlivý, měloonen nadpřirozený obraz lásk

prve touto
nabývá
lBoží,jehož
člověk
pirííadlýmentis
milosti impressam
zase nabývá perdidít
(„Hanc vůle,
magin
nem in
t. 1. siimilostí
_lysvobodne
vůlelověk
potřenravé
éke svobody
koná
skutků nadprirozeně dobrých (. Voluntas quippel
Adam per De
pecc
santium, itt.
uamV,recipimu
gratiapo
rn
iustitiae"
Gen
27 38).s ig"říchem
bertate consequítur gratiam, sed
zbyl člověk nad l'Iřiraoúzenýchdarů rvotntho stavu, humana non lib
De corr
grat.8
l1).
eprvepotius
láska kIibertatem“,
Bohu způsobuje
že et
konání
člověka
a propadl věčn záhubě. Hřích A amův přešel se gratia
jest Opravdu dobré, t. j. p_ronebe záslužné („Quid
svými následky
na všechny
jeho erdltioms,
potom ; veškero
čiověčenstvo
stalo
se „massaerp
damna autem boni íaceremus nisi díli eremus? aut quo
modo b0num non facimus, si iliganus?" De at.
bílís,
damnata“.
ěnl 5'2),
hříchu tvykoiádžáe
A., opíraje
se
osv.
Pavla (kDŘ im.
rnyb Chr. 2,6 Zl.) omocí milosti aktuální dos u'e
člověk milosti habituální. Bez přispění milosti člov k
hlavou a repraesentantem všehoto okolženílíddsmkého. není vůbec s to, aby něco (nadprirozeně) dobrého
Otázky
o způsobu,
hřích Agamův
sed žehřích
nerozhodl.
zhledemjimž
k námitce
Pela íánů,
něco Dei
dobrého
konal liberaia
(„nisi ipsz;
luntasnebo
hominis
gratia tuerit
et vo
ad
nemůže přecházeti na potomky,jeeikož nelpt na chtěl

těle, nýbrž na duši, tav

k vycháziz tvůrčí moci

omne
b0num
cogitationus
adíuta",
C. duas
epist.actionis,
Pclag. sermonis,
il,5
l„pse
eut el mus
ope
Boži,A ani
,jakprojižgeneraci.
výše řečeno,
nerozhodl
se anitpro
kreaci,
Mini,
že bud' nejen
io, ratur incipiens, qui voientibus cooperaírur perfi
nýbrž i duše a spolu i hřích aktem generačním se ciens'., De grat. .et iib. arb. 17, 33). Zásluhy sva
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tých jsou dary milosti Boží („Non gratia ex me
rilto,
sedhominis
meritummeritum
ex gratia,
Sermo
169, 2, m“,
3
Ipsum
domn'n
est gratuítum
Ěp. 186,
Ve vyvolených Bůh vlastní své
dary korunuje („Dona sua coronat, non meríta
t.ua
coronat autem in nobis Deus dona miserl
cordiae suae“, ln loan. ev. tract.3 ,10). V dřívěj
ších svých názorech A. vykazoval činností a nut
nosti milosti skutkové meze mnohem užš.
e
tractatíones“ opravuje a- vysvětluje dřívější své
výroky, řka, že člověk to jest, jenž chce, chce-lí

té precisnosti,
musignum
dalo století
XIII.ILX,
A. pOj
svátost
jakožto jaké
sacrum
(De civit.
c.ímá
V.),

jako sviazeksociální,
členy církve
(„Do
. . . sacrapoutajíci
mentis navzájem
nuumero paucíssimis,
observlantione
facíllímís,
significatíone
praestantís
simis
societatem
novi populi
collígavít“(S
erm. .
n. 1), jakožto ježišem Kristem ustanovené zna
meni mílosn, jež se uděluje. Po'ednává o všech
nicméně ve
svátostech (PL
až na
poslední
ní;
Speculum
XXXIV
1037)pomaz
mezi jinými
předpisy

vyňatými z listu sv. akuba uvádí i „infirmatur—
quuís.
“(Iak
se týče skutečné přítom
dobré, ale dle výroku Písma X„Praeparatur voluntas
aornD o“ (Přísl. 8,35 [LXX]) je to Bůh, 'enž ností
tělasíce
a krve
nejsv. vSvátosti,
pro
testanté
tvrdí. ristovy
že .j vneučí;
pravdě však
člověkundávlá
chtění
dobra (Retract
[, 9,2 ;proposit.
I, ,2 jest nepochybno , že A. I předpokládá, mluvě
I,
22, 4,
Vs.Expo
uarumdam
ex epist. uactl'Rom.v slovíl sv tec mínění, že víra oadorací eucharistie (in 5. XCVIII), o zázraku
fežíšově majícího při poslední večeři sebe sama
,jeust
člověka
a e není
Božím ( ei,
Fídem,
aIndiloDeum
credimus,
nondarem
esse donum
sed v rukou („ferebalur' m niannbus suís", in Ps. XXXIII,
aunobis esse in nobis“, De praed. sanct. 3, 7), ale
enalr7r
. l),o bapt.ehodnémc příímání
(Serm. euchari
LXXI.
názor ten brzo mlčky opravil !De dílV. uaest.
V I.), 0 obětí

Símplic.
výslovně odvolíl
Retract Iib.I q,u.
,2 2) a epozději
prae . í sanct.
Že i setrvání v milosti ejest darem Božím(„Donum
Deei esse etiam perseverare usque in finem“
dono persev. 21, 55), učí A. určitě teprve ve spise
corr. et grat. Praedestinačni theorie A-ova
směřuje proti pelaglánské thesi „Gratíam Dei se
cundum meríta nostra dari“ (De dono persev. Z), 53).
Dle názoru A-ova jest předurčení odvěčný úradek
Boží toho neb onoho člověka milostí vésti k životu
věčnému („Haec est praedestlnatio sanctorum, nihil
aliud: raescientia scílicet et praeparatío benefici
ei, quibus oon
certissime
líbermantur“,Ded
persev. liberantur
14, 35; „ urícumque
aedesti
nasse est hoc praescisse, quod fuerat ipse facturus',
íbíd. 18, 47). Nikdo nemá nároku na to, aby byl
ha z „massa perditíonis“, vysvobození z ní
je se nezaslouženou milostí Boží. Vysvobození
ze záhub neboli předurčení k věčné spáse děje
se bez 0 ledu na zásluh vyvoleného („Sola ením
gratia redemptos discerni a perditis', Enchir. 99,25;
„Liberantur.
atu ta miseratione, non debíta,
quos elegít ante constitutíonem mundi per electi
onem gratiae, non ex operíbus veI praeterítis vel

stick7é
llX.vc. Xllln
36, Contee.ss Faust.
man. 1.(Ceonfess.
XXc XVIII).
V e_schatologíckých
názo
r_echvystříhal se A. jak origen ísmu. takm iIIe
ena
rismu
Učí,
že
hned
po
smrti
rozhodnut
osud duši: duše hříšných jsou v mistéGStvěčný
trápení,
duše spravedlivých požívají odpočinku a blaha

(„secundum ea, quae gesserunt, sive cruciantur
animae, sive requiescunt", De
ae.dest sanct.
.
„. .am ímas abditis recaeptaculiscon
tinet, snícut unaquaeque
digna
est,ntomnes
vel requie
vel
aerumna“,Enchírid
c. CIX;
„Haben
animae,
cum de gaudium
saeculo exierlnt,
dlversas
receptiones
suasn:
habent
bonae, ma
alae tormenta.
Sedc
facta fuerít resurrectío, et bonorum udíum

plius erít, et malorum tormenta grav oral, quando
cumcorporetorquebuntuím,
lnloan.tr.XL1-0.ř
zavržení
trápení jsou ohněm
(Quaest. Evang. 1.
_O X
erm. CCLXXXn.5 a j.), spravedliví
požívají patření Boha („Non síc est patria iIIa je
rusalem, ub omnes
.
nes iustí et

sancti, qui fruuntureVerbo Dei sinemlectíone,...
quod enim nobis
ginas scriptum estČůer
lacíem
Deíníllí
cernuntl
Magln
na
n.
S.). Na
ěkterých
místec
zdápatríal“
se, že In
A.Ps.Č
rozlišuje

od nebe andělskěho „lůno Abrahamovo“a „rá'
oraesentltgbus vel futuris. Alioquín gratia iam non
než zdá se, že názvů "těch užívá jen jako různ ch
':—
Quodm
aret nesou
in parvulis..
C. juul. VI, 19,
59
.)9). axíníenap dož
vyvolení,
jsou
s íše Bzůstálvajní
ydánívšichni
z hubě.lidé spa
rooku aneboa
sv.
Bůh chcee, vab

termínů
duší blažených.
vzkříšení těl, jak
žz výšsídla
euvdeného
místalnPo
Ioan.XLIXn1O
yiytsvitá, mínil A., že zvýší se jak blaženost, tak

_.

sení b li“ a(1
IaTím. 22 podo
A.,
snad sv.
apošto
chce,
že ádný cfr.
člověkC.nebude
asen
bez
vůleříci
Boží
(Enchir.l
ul. s 44),
anebo že snad slovy„ všíckní lidé“ rozumi všechny
třídy lidské „nome genus humanum per quascum—

tr.esty 0 poenas
očistci vyslovuje
se vita
11.
jasně („Seld
temporarias
alíi ín hac
atantum,
Iíí

post mortem, alíi et nunc et tunc, verumtamen ante
iudicium illud severíssimum novissimumgue pati
unn",tur De civ. Deíl.

XI, c. XIII, „ígnis purga—

guem
ydiítleíentiasdistributum:
a.tosanebo dataríus
tionís“ Deí nis“,
Gen. contsman.l.Il,c
In
XXXVII c. III),n.,30,
rovněž tak
e corr. etreges,
grat. priva
14,44),a

snad jen nám přikazuje, bychom hotovi byli všem o věčnost trestů pekelných (De civit. XXI c. XVII,
lidem
keAs áse
et grat
15, gesch:
XXIII, Enchirid.
c. CXIII.
r. Schwam,
en
II (Patristísche
Zeit), Endert,
„DerDogme
Gottes
47.
46).A
od r.napomáhati
417 zdá se,(De
že corr.
A. jižnnepr
ipou—
těl, že Buh všem lidem poskytu'e dostatečných bewe is in der patrístischen Zeit, mít besonderer

milostí ke spáse (srovn.Ep.185,

et

1, 49

e corr.

32. To souvisístim, že/l. neuvažoval Berůcksichtigung Augustins" (1869), GaugGauf, „dDems
hl. Augustinus

8ssgůekuloatíveLehre

vo

hloubětjí
po statě"
účinněa milostí
(l ustín
), u.aaa—mann,
voleným 0(adiuíoru
iumquo)
vzt vylrazeně
ejím k vy
mi Dreíeinígen“
lehre des 11.Au
Darwin s„DienSchóRfungs
',(1889)
'imcld,
losti pouze postačující (adiutorium sín—quo non). „Urs rung und ese n des BUsen nach der Lehre
des l. Augustínus“(1854), Ernst, „Die Werke und
Spokojuje
toliko aaby
s tím,že
kladezddůraz
na jí Tugenden der Ungláubigcn nach t. Augustin“
stotumi ostíseúčinné,
tuto jistotu
ivodníl,po
ukazuje s oblibou kBoží všenrohoucnosní. Idea vše- (1
„Uber die Empfánglíchkeít der menschl.
mohoucí vůle Boží, absolutního zdroje všeho
odobra, Natur tur die Guter der libernatůrl. Ordnun nach
ovládá všecku jeho naauku o milosti. Zevrubně vy der Lehre des hl. Augustin und des !.

kládá
A. nauku o ocirkvi;
doplňuje
& opravuje
ná
zory Cyprianovy
božském
ustanovení
církve,
o její autoritě, o podstatných jejích známkách,
o jejím posláni v oekonomii milosti a v přísluuho—
vám sv. svátostmi. Pojem svátostí nemá u A. ještě

v. Aquin“ (1892), ommtr, „Die Katholhízítát nach
dem
hl. Augustinus“
Spec/d, „Die
Lehre!tvon
der Kirche
nach dem (1873),
hl. Augustinus“
1892),B
Des hl. Augustinus Lehre uber Prae estinatíonl und

Řeprobatíon' (1871), Rottmanner, „Der Augustínis

PRILOHA
Xll

SV.
AUGUSTIN.

Maloval
Giov.
Bat.
Tiepolo.
Originál
Strahovské.
obrazárně
v
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mus" (l892), Blank, „Die Lehre des hl. Au ustinus
s) konventech
0. S. Aug., mgr.
né
om Sakramented Eucharistie“ (1901), orlalie' niu
kolika
svéhotheol.,
řádubyl převorem
55;7 :). vKate
v „.Díctlon dethéold catholique'l. 7268—2472, Bar chismus pro město Nea 01 (1577) 1a několik exe
dai/tmu,
„Patrol.2,
getizckýchlgrchí.
uflcf, Nomencl.
trol.“
r/r.439—442,ůSamrour,
ef 'j,„ čenie bl. „Zákl.p
Av
BeroSrvn.
us, rodem
z Bologněll“a (l906,
tamtéž
na22umversité po
let professor práva ka n.
svjazi s obstojatelstvami
ego
žlznl“
vv obsčestvě
liub. duchovn. pros
svěšě.
l (%ltsenlijaa5
,
,
..M Kral—in, „Tvorenie bl. Av ustina De civitate 3Dei (2.
15.14
),..rptiskem
„Commentaria
Decretales“
( e
hoře
lX.);
vyd.v ysuper1550,
v Benátkách
kak apologija christianstva v rběs jazyčestvom“, l580.— 1.I domnělý
smsovatelbritský nebo
Rodniňov, „Učenie bl. Avgustina ob otnošenij meždu
kalá 5 is „D_e
cerkovju í osudarstvom srovnitelno s učenlem irský stol. Vll.,jemuž auriné připisu'ín
_

mirabilibus
Scripturae', edřivuepo
azspis
sv.
A-a. s. 12.z
ry, s,v. naopoštl

ov učitelej
i sreekdnev
e. kritíčeskich
boech
o Anglosasů
otcev,
l gisatelehj t.cerkvi
pervych četyre
Kenziský
akráleEthelbert pojal za man
slovov zapadnoj cerkvi“ (Kazaň 1897), Tmózr v_j, želku franckou princeznu Bertu, dceru pařížského
krále Chariberta. kterou však dostal
u vý
anstv vV
ě. Čast Mirosozercanie bl. Avgu mlnkou, že bude moci své náboženství svobodně
„Re
eligiozno-nravstvennyjŘ ideal zapadnago christi
stina'
(Moskv
1892),S
vykonávatl.
ji senlisskýkbískáiť
a dlelProto
stáledoprovázel
při jejím dvoře.
psicholog"
(Trudy
kievsk. oducll.„Bl.dAvgustin
ak
„1870) kak
D. Linhart
Gusev, „Antropologiěeskie vozrěni a(]131.Avgustina král se svými poddanými o Kristu, a papež ehoř
Vel. dostal zprávu o jejich náklonnosti k víře kře
svjazlsls učenlem
pelagían
stva“ bl.
(J„Avgustinaoče
Pravosl. Sobe sťanské. l ustanovil se na tom, vyslatí tam missii.
sédnik187.4),L
P:.rarew,
„Učsenie
lověkě v ego otnošenii k Bogu“ (Kazaň 1
,
klášteř
Za hlavu celé
výpravy ustanovil
qeproblgšta vA
bene
Lopuchin, .Puti Pro mysla Božiia v ístorii čelověče diktinském
stva. Opytfilosofsko-istoriěeskago obosnovani vo
Přiůoiilrk oku
němu
39m
na
596,ještě
přistáli
na nichů.
ostrově Odcestovali
Thanetu, který
A.
jest svý
e calecliizandisr
zrěníjbl.
AvgusstinaeiBossgleta'
(2.vyd. Pet rludibus“
).— ne'bliže l.ležel kentskému království, dostali od
zakladatelem
Ve spise
tom
odpovídá křesťanské
ke čtyřem paedagogiky.
otázkgám:
který
jest
cil vyučováni? (posluchač dospéj slyšenim k víře,
věroou k naději, naději k lásce —láska k Bohu jest
tedy poslednim cilem vyu
učováni náboženského);

2který

jest předmět jeho? (bibl.d ějiny S. iN

kr
Ethelberta
dovoleni(Kanter
vsiougiti
doa jeho
hlav
nihoIe města
Doroverna
ur_y)
svo odbné
Krista
hlásali.
sám se
přijal
krest oo letnicích
2.
če
ervna
a.597 AKrál
odebral
potom
rela
dal se od tam
ěmjšího arcibiskupa a paopc
cž. gata
Vlrgilia za biskupa posvětit! a pokřtil o vánocích
téhož r. 597 více než 10.
Anglů. Paapež pnl ý
oslal r. 601 novou kolonii mnichů,

Zák.
církve
Kristov;
desatera
přl radosti z toho
kázánía dějiny
Bož., jež
Vl'ChOll
ve vojímklprikázáni
lásky),

A-ovLondýn
pallium
a chtěl
zřiditl
Anglii
3ávnlkterá
jest methoda
(vypravo
— narra
— kn katežchísování?
žpřipojuje učitel
vý gropůjčil
metropole:
a York,
každou
s 12vbisku
stvlml. A. měl býti po čas svého života rvnm
klad; otázkamlopak vy pravo
ovauou avyloženoutrčást metropolitou, po jeho smrti vždycky svccením
z_opakuje a ke konci připojí na omenutí a výstr
starši arcibisku. VšakA ., řidě se okolnostmi,
exho lás
tio u, 4.
(mě učinil hlavní m sto Kentu Dorovernum (Kantr
upřímnou
kesjakymmá
žákbýti
m; katecheta?
vyučuj radosin
ubry) svým sidlem a tedy metro olí a nikoli Lon
aučil
se pravdám
zálibou; nábo
zachovej* sí klid duševní. elikožA
iblíckém,
dýn,aný
proměnil
palác
od krále
elberta
jemubasi
da
v klášter
azačal
.vedleEtněho
stavěti
jest zakladatelem směru historicka-pra matíckého rova
liku, která pod
gnduktívn
ího).k —
A. zoazbr
zuje selásk
s knl
oua sho
cím srdcem
označení
vrouci
k Bohu,
kte
urch) stala
nřl í.e Mimo město
rouž spisy eho jsou provanuty;
bývá srdce Chu

:

ŠB

tři hradbách založmílekostel a kl šter ke cti sv. apo—

tolů Petra
a Pavla,akterý
později
klá
protknuto
cha2rítatesagittařum,
jakožto šterem
naráž
žka našřemm(cor
ntess. lx,
ěkd ýbvá zobrazen
sv. Augustin
Totovšak
o atstvi
byloslul
jednou
z nejbohatších &nejznamenitěj ich svatyň kresían
také
s orlem,sv.
symbolem
učenosti,
jako stva po mnohá stoleti hrobkou králův a rlmasův,
následovník
evang. 2aenhot eol.
astěji
zobrazován
akožpi středem náboženského a duchovního života
b
zn
onen
ev: A. hloubalje o tajemstvi
nejsv.
Trojice
dpoučen
na břehu
mo ském
hochem r.lžní
Britannie.
Po úmyslu mnichy
papežové
A.
6045
vé s oluvěrověstce
MelHosvětil
lta a justa
andílkem
vodu
do důlku
přelévajlcím
omamostl
svého po ináni ubensův obraz v kostele sv. To za biskupy. ellita poslal za včrozvěsta do Esse
sexu,
máše v Praze. a obraze Tlepolové v obrazárně kde syn sestry Ethelberto Sabaret anovaL Sa
Strahovské (v příl.)(ll.) spatřujeme světce v rouše baret uvčříl v Krista a Me litus usadl se v Lon
biskupském před rozevřenou knihou, s hořícím
kde mu
a Sabaret
sto
li ný chrám
ke Ethelbert
cti sv. Pavla.
justus vystavěli
stal se bisku
srdcem v pravici, před ním, jako poukaz k výjevu d,;ně
pem v Rochesteru. A.,okterý od papeže dostal též
Ěrávé zmíněnému, vznáší se anddílek s mušlí v ruce. dozor na britské biskupy, snažil se na dva schů
clou"serii nozzo
fresek,Gozzol
17 vý“evů
ze života svéicova,
vchrámu
A-av
zích je pohnoutl, aby svých zvláštností zanechali,
a v pravý čas jako církev římská velikonoce sla
imígnlanou Volterry. Cir. Deml, Chrlstlíche lko vili křtem po řimském způsobu přisluhovalí a
noguraphie11,173.—
zlA ve idu v. Alveldi
an
—3.ab Angelis v.AngelisS. (str.447_).sn m společné slovo Boží Anglosasům hlásali; ale

—4.5 Aonk ny v. A. Tri mphus sub 34.
Britové ve všem tmu je
odporo
26. května
1 )
eoh rovall.
koná seA. vs. celé
církví
ustiní
5. Anztonlus v. Agustinl :Ant. s
května. pro
PpapežtLev
učinil 'e_ho „Ořfjcium“
6.t(Auůust_in7i)
v. (ndteAsculo,
onín Au O. S 28.
str
zAnt.
AscoliA
závazným
veškerouXlll.
církev.
spisů za
r. theol. rektor studií v Padově,ood Bo choval se pouze jeho list k pape lh ehoři Vel.

nlfagce"1 ll. jmenován 1297 agoštolským zpovědnií spolu s odpovědí papežovou, o ejíž athentičnosti
kem.
superitls_ cripturam“,
„Moral
ia se však
Gňpochžbuje. Cfr. Hartanl omencl.
il" (1
super .r).„_Lectiones
(J_enesim“, „Exposi
evan eliorum
totlus

anni“ a j. Srvn. [Jurta-, Nomencl. 3(I

,487.

557.

eítschr. t. k The

888,510.

viot

8. Barbo sa v. Bar
— 9. de Bassiano LX
sv. A-a napsal
Gocelinus
(ast.1098),
'J
Mi
— .Srvn
rou,„St.
)sndečam:
(loannes Augustinus ada Bassano, Bassa— terbury et ses Compagnons“, Pa. 1897, 4. vyd.

„8

Augustin

Štěpána,
arcib.
antivarského
(Eubel,žáci
252).
1900,Quest.
!.:vz' ! ue,
Au stln dz; Canterbu
v Rev. abýval
des
hist."Slt.ages—433%
Mason,. 31mm
ve městě
Mira
randole,
kde někteří
z
strany pod obooji od něho
svěcení na kněze.
sion of St.(Cambridge
Augustine accordin tomg;,
the ori„ inalM
cuments“
ie do
en Strana v Čechách přijíma'icí pod obojí zůstávala
do osud odsouzena apošto skou Stolicí, která vždy
dung Augustins zur Bekenhrungud. Angelsachsen“
tě neuznávala
kompaktát
tudíž světlu
žádný
z rodiny890).—
dc Gabrielis)
Cap.,
1,756:p.
„'iri jet
z okolnich
bisku platnost
ů neopovaži
se a anesměl
ŽLipsko
13.
3.aCo0. eliano,
Conegiiano

enniumconcinnata“
mor alis seu(1747,3sv
theologiav
moralis
nova me nghkněžství
Učinek
c:,byl žekan:
vzm
midáty
áhal strany
se ve utrakvistické.
straně té veliký
nc
thodo
v40),
„Compendiosat
dolétatek kněžstva, což neblaze působilo v celé
seraphicae
regulac l.)!3
expositi)o“
(Ben.—1749).
an lid obcnený houževnatě lpěl na přislu
Íďglflcr, Nomencl.
(1910 ,.1625
14. de Srvn.
Cu—
mis, rodem z Milána, mgr. theol., 2. kol. 1451;
hováini
veiebné
SvátostiA.pod [obojí způsgbou.
Na
roku
1482 přišel
ch kde
179.„Brevilooqium in libros senteníiarum“ , „Dispu jaře
tatío de conceptione b. Mariae V.“, „Dlsp. de qua radostně byl přijat a udělovalltsvlěcení na kněžství
stoupencům strany utrakvistické. tavové této
tuor
vírtutibus
septem IIpeccatis
mortaiibus"
aj. cardinaiibus,
Srvn. Hurter, des
Nomenci.
(1906) strany na někoiiika sjeezdech o to se radili, jak by
mu zaopatřiii dostatečnou výživu, a chtěii u dáti

889.
benedikt.
kláštera
v EinsiediuAugustin,
v. Redingopat
August
tin. —.le
vmajetek
Lipnici.
Mezi
tím pod
A. jezdil
platn
služby
straně
obojí.poAvšak
Esbarroya O.Praed., z rodu šlechtického, vstoupiei konaje

se třem
mi bratry svými do řádu dominik., vynikal Prah přijiti nesměl, ač většina obyvatelstva přgia
učenosti, byl rektorem a kazatelem v Seville,
kaiíc u, poněvadž
městjednou.
pražských
byli
horiivými
přívrženci konšelé
strany pod
Ti králi
1554;
:p. „EiePluriiicador
de la Conciencia"
(Se Vladislavovi na to ukazovali, že příchod biskupa
"R aspara conocer
villa
1550),
quai sea pec
cado mortai 0 no“ (t.), „Ex osítiones in summulas A. jest skutkem nezákonným, a hleděli na králi vy—
moci, aby to zakázal. Král však : rozličných pří
Petri
1533)
), „ nstitutiones
iuxtat Hispani“
srevias 133mm
ta,rum
Scotistaru
umdialecticae
et N
čin neopovážil se mu v tom překážetiia toliko li
3177—3535Srvn. [J,ur-ler Nomenci. ll3 stem dal mu znáti svou nelibost, čehož fi. se ne
hrubě všímal a pokračoval ve svém jednání me

,
2.51“
17. Favoroni
(de Fdavoroní
s,Rom
anu s)Aug.
Er..,zl443
e

neral řádu, veedi život svatý; b i členem1klomíse, škaje dále mimo Prahu.

Na sjezdě v Nymburce
ustanovílčeseách
utrakvitsiéuvšak
přijmoutiA
adu v chovní
rigitt,1431arcib.
hlavu v
konšelové
Praze
a v Kutné Hoře, jsouce upřivrženci strany pod je
nazaretský a administrátor cesenský. If'lšehospisů dnou a řidice se ve všem vůlí Vladislavovou, ne
3trtriaktáty
„De sacramento
unitatís“,
e Christo
a „De
caritate Christi“
byly odsouzeny
chtěli bez svoleníd králova přistoupiti Nad to na
km
olse aFlo Š.„
nckiý statcích
jednouvěrnými
obsazovaly
se pod
faryjea
(AugustinusFlorentinus)0
duchovní pánů
obro godkněžími
straně
storiarum Camaidu iensium libri ili“ (FiaJrencie 1575l). dnou, v čemž utrakvisté spatřovali zkracování práv
Srvn. Hurtzr, Nomencl.
( 907,1.-09
19.Ga svých proti výslovnému zápisu císaře Sigmunda.
zottirebský
(Caslotii)
(od 1277,
20. bisku
Po bezúčelných
a planých“
stížnostech
stranyp rotí
d
krále vstou ailižalobách
stavové
záhře
(1303— bi, O.
.v P.
Trogivu
v almacii
ko. jedné
. psrna 1323,„v Pařiži byipprý žákem sv. pod obojl ne prve v asiavi a pak v oře Kutné
Tomáše Akv.. zlepšil kázeň církevní. konal 3 sy
vyjeednáv ní a návodem jana Tovačovského
zeCimburka vešli ve spolek v jednotu (r. 1483)
nody,
roku 1322
se bisk. -—(A2l.
v Luceře
(Apulie).— pomáhati si proti dalším úkorum. Z toho a ještě
zGeteienu
uv.stalGetele
AndrejFedor.

jež zkoumati měla zjevení sv.

Guijaníckíj), pravosi. bisk. ekaterinpsiavský,n
v()Praze byl lid obecný pod
tudovalvpoltavském duch semin
nářia vky  jiných příčin i(zsviášantě

děednou a konšei mhá—
jevské duchovní akademii; dokončil 1863 studia, něcován pro
podSitednh) došlo
k zjevné
bouři
hiy strany
se obce
ového
i Menšího
dosáhnuv stupně magistra. R. 1864 přijal mnišství, jícím práv
869 povýšen na archimandritu, stal se 1870re
města
ražzsigého rotsi
konšoelům?
všechny
tři rad
ce
) jsou
popieněn,
nenávidění
rem litevského duchovn. semináře, 1881 biskupem, nic
byl vikářem různých eparchií, načež 1888 sta lsse konšelé zjizmánia dílem na místěz iti, dílem na
po ravišli utraceni. Králi v jeho2 spravedlivém
biskupeamkostromským
1891 ekaterinoslavským;
:. 189 av ,Polemičeskija
pisanj
russkojc ekv ai sočinem)japrotiviatinjan,hn
v sv1a21 V tom
stranapo
ia svou
vlastní
škodu
vu bylo
raděno,oabyivid
zbů "níky
přísně
potrestal.

s ob čim istoričeskim izyzkaniem otnositeino raz
nostej
[ zapadnoju
v časop.meždu
„Trudyvostočnoěu
Kiev. d.dAkad.!
, „ cerkoviju'
va

nyja osianyja sv. Klimenta rimskago o děvsivě
10 d vstvennicach" (t.1869), „Spor ekov s ia
tinjanjami ob o prěsnnokach i kvasnom chiěbě v iain
stvě eucharistii“ (t. 1870), .Rukovodstvo k osnov
nomu bogosioviju“ (Vílno 1876, Moskva 1887.1894v _
„Po povodu pra dnestva sv. Paras kevě' v časop.
„Dušepoloznoe
ienie“ 1882, „1:08mik slo,v po
učenij, besěd, rěče l kratkich blagočestiv ch roz

myšlenij' (Viln0193).S
agar). zn:.
1, almim'. omencl 1,1 —1
Jakub

a r_oto vřele ujímaiaose Pražanů, kteří přistoupili
k ejímunízápisu
A. (r.
Po 1484),
delšímupu
vy
jednává
král sPal:.přižaiibiskupu
any se smířil

stil ode všeho stíháni pychu je'ich a sáms sro

středkovai, že obě strany na sn mě v Kutné oře
se srovnaly učinivše mezi sebou smlouvu, že jedna
druhé nebude tupiti aniž utlskovati proti kompa
ktátům a zá isu císaře Sigmunda a
žkadém
mu

nost
hlásiti seuchovních
ke své straně.
Od té doeúplná vol
v potřebách
bude ponechána
A. .nkoal ůřad svůj až do své smrti,

1. březnav kostele
1493 stihla.
Pochován
u oltáře ksve.
Lukáše
Matky
Boží přeb i Týnem,
mu bakalář a rektor školyt tnskě Matouš Rejseke,
ie philosophlae
congr.s ad usum
. 807,—1871:p.
dium
seminarlorum"„Compen
(10. v
samouk v umění kamenick m, postavil nad oitt-á
Pvař. 1.876—773s
ve 120)
. urter,
mencl. Ill2 (1895), 1177. — 23. Lu an, biskup pod
řem nímž
i hrobem
krásný
tělo A-ovo o otícký
počivaiobaldachýn
až do l_kameměý,
k y
santorie nský, n eVicencíi zecišlechtického v době katol. reformace bylo odstraněnro. Bedřich,
biskup pasovský, s vědomím papeeež
rod11
de Bessarii,
ován
na biskupa
16. iístop.
1477 v ímkonsekišo
imona,bylarcib.
patras máhalal,by A. navrátil se do lůna cirkve katolické
ského, za assistence Benedikta, arcib. mytilenského, a již zdálo se, že, lituje svého přenáhieného skutku,

779

Augustin

tak učiní. Utrakvlsté však, zna íce jeho nestálou a cerkovnago krasnorěčija“, „Zapiski k načertaniju
vrtkavou povahu, stále hostřežili, aby tak neučinil,
rukovocístva
dlja upraž
nenija
slovesnych
na
ukach"
, „Biblejskij
slovar"
, „73vb
bse
ědy na Děla
což asenásl.;
jim v oravdě ěj.
odařilo.
alacký
214
města Srvn.
Prah X,
25—118;
Frind,
Kirchengesch.
Bohmensstr. 1,82,
87—88;
Bor
arový,Die
Dějiyn
diecese pražské
263 až

nija Apostolskija'
a j.). A. z.Nomencl.
1841. Srvn.
zn:.
1, 115—117, Palmim',
l, Bay:—l.
.

om š a s. Joseepho_ v. Sack1.—.33. de
ss. Trinitate
Ord. Eremit. s. Aug., Portugalec,

Ekcrt, Posvátná místa 1, str. 303, 317 až 318. — prof. theol. v Coimbře, Tolose a Bordeauxu, muž

24. z Ma ridu (a Matrito

.

.g.

„Pro

slynoucí
učeností,
:. strum, sentcntíarum“
. „ ommentaríusv
Harrar, Gregoria
Nomencl.
'
vincias.
lphllliPpilna10
et ,1.90
sinensis"(17 ). Srvn.
5.. Thohrnam
et magis
(35 in
Carm., hud. skladaltela 9kazatel,
burku, původně slul Hermann Cohen, pocházel Srvn. Har-ter. Nzomencl.11130907),14-3.—n34. Trl
MŠE 181etýndo řádu
z rodin židovské, dielo (11834 s matkou svou vumphus
Ankoně, (A.
vstoupil nkony
akoy jlnoc
v Paříž ,kdež obdivován byl již jako hoch pro své
auogustin.,
e,Aťoslán
do se aříže,
kdež theol.
byl žákem
' a stal
doktorem
vrátiv sv.
se
hudebni nadání, byl jedním z nejslavnějších ria—Tdo mvlastí byl dvorním kazaíe
a rádcem při
nistů
své do
nevěře, aleclr.
se obrátil
a03.al Zprvu
se rvupropadl
pak títi, vstoup111d850
oklá dvoře neapolského krále Karla ll.,r"a syna jeho Ro
štera
rmel. vBroussey, 1351 vysvěcen na kněze, berta z. 1328. nkonšti postavili mu sochu, ve
působil s velikým úspěchem jako missionář a ka škeré jeho spisy ndali opsati (36 svazzků ruko

zatel své
vé'ižní
Francii.
Založiv
Londýném
klá Ěisných)
a věnovali
je biblioíhece
vatikánsk
ké. —
šter
0 řádu,
vrátil
se dov Francie
a malý
zúčastnil
jeho spisů
mnohé dosud
jsou netlštěny;
zmínky
zasluhují důležitá ojednání : oboru církevního
neštovicem11871.anechal
o duch.
še andavé
čile veřejného
života. 2. ako franc.mno
za 'atec
ve práva: ,De potesta e praelatorum“, „De_potestate
s,ladeb mezi nimi sbirk písni „Gloire a Marie“, collegli mortuo papa“, „De o u omani imperii“ ,
„Fleurs de armel,
uronne"ment de la
a „De sacerdotio et regno ac de donatlone Constan
onne". Srvn. kourit/tal, Konv.—
Bilderl, 662
lni“aaj.
Pojednávajeave
své proslulé
knize, se
26. a Virgine Maria (původním jménem Vilém psané
k rozkazu
pap.
proti přívržencům
ote
z Goazmoalu) 0.
m., u. v Bretonsku, vstoupil protipapeže Petra z Corbaria, „Summa
1640 do řádu karmel., působil “ako prof. íilos. a state ecclesiastica“ o vzá' emném poměru meoc a

.1689, pozdě+iheologiae
thomisticae
ařlž pežské a císařské, hájilv ed iomstralrméhostanoviska
theol.,
jako gener.
víká svécursus“(
kongre ace,
Au
173
v Kolíně 1475, vBenátkách
4871,
„potestatis1
directae“
34, 1479.1582,
660, 65 sv. cursus“
ve 1202
Philosophiae vel
aristotelico
cca. 1430). Z ostatních 'eho spisůlvádíme:
thomisticae
l:.yo111664
,
ri
vilegia omnium religiosorum664
ordinusmmendicantium
est“ ( yo111506.
1590,
1592,M l_isuper Missus
ractatusin
salutationemm an
e.
et non mendicantlum“ (Lo
1166, v 8", jiné vyd. „Tractatus
_U'<=

Antverpy
1668),disserens
„Aristotepresn
reseratus eseu .Philo
nostro
more styloque
ro tomolV.
sophiae arístotelico-thomisticae.“ L on 1
rvn. Hurtcr, Nomencl. lva (1910
2. — 27. Ma

ria Neagnolský (Neapolitanus)

licam
et cant. Magnificat"
(Lyon 1506).„Tracta 3
in orationemdomínlcam
" (Ř1m,1590)_.,
tus de cognltione

anlmae“ (Bolo na 150503).í)De

praedicatione generíse tspeciei“

ib. 150

0. Min., dal structio arboris porphyrianae“ (_t.1503), „Ex)čaositip
pokračovn i díla „Chronologia hist5orico-legalisse dtecretalis
de duabussuper
naturis ín ersona hristi"
), „Novella
.et jeho
]. decretallum“
raghici Ordinis Fratrum Min.(7 51—65 coeléh (Pav1i 484). V urkopise zůstala
díla exege
oo dila obstaral 4 vydání (v ímě 17 ).v Srvn.
Huf-fer, Nomencl.lll2(17
),
7.
mč. tická:
Výklady
sv. Matouše. listu kano
nických,
kateenaevangelialp
k pokaly
vNiko
medii,M. slul
Ro Matteod—29.Noveillus
bl., skládali anthologil ze sp lsti psv.aAu
g.,Er.mpůvodně
e'inTerm
309,
„
uium
dokončiltBartoloměj
inas. s.Augustini",
Cír.11'u,rter kterouž
Nomencl.
—607.
nír—da, potom vstoupil do kláštera august.,
šAXngikajicí
právník;z Osima
byl kancléřem
sicilského
krále 35Í(Vinogradskij,
bl. ltlementem
vy racoval
nové konsti
ův
vodním jménem Aleksčj
tuce řádu augustin. za pap.
uláše W.; V době Vasiljevič), prav_osl. arc biskup moskevský, 11.17
i ři a v akade mi1 moskevské, 1792
legátem v Sieně od 1298 stud .
pap.
Vlll. by:
enerřonifáce
(lem řádovým;
stal se praefektem & r.of filos. v semináři, 1794
ahosl. Památka 19.k lemefnt ASI.M
Xlll. prohlásil
ej za6vstoupil do stavu mnl ského, byl vysvěcen na iero
516,61
a|ž621 —30. Olomucensis v. Káse1u1hrot.— monacha a ustanoven rektorem see,mináře potom
31. (Sa chaa,rov původním jménem Michael Ste stavs e.r 17
798 archimandritou působil jako před
panovlč), pravosl. biskup, u. 1768, stud. vhlavnim
stavený1kláštera
1804 stal moskeiskupem
1810 arc1biskupem
vssmký, dmitrov
:. 1
seminářitpetrohradském,
působil jako
1797 vstooupil do stavu mnišského,
sta Professor,s \'ynikal dokonalou znalostí latiny a skládal i la
rektorem jaroslavského semináře a archimandritou tinské básně, byl také znamenitým řečníkem, se
alem
bíze k
uzení Francouzů z Ruska
tolgského
kláštera,
stal se do
rektorem
semi- záp
náre
rjazaňsk
o; pgšgéjipovolán
Petrohradu,
je 011řečivydm ny
„_ibylyome.ncl
tiskem. Srvn.—1
Bo od.
.l,11—3
m,
stav se tu učitelem kadetního sboru; povýšen1806 (\r. 1812;
sv. Augusltína řehole, řádový statut, 3částečné
na biskupa
a aby
uíimského.
1818 čeenrpa : prav1del, jež sv. Au stim 423) dal
uloženo
muorenburského“
sv.
seestavllRoku
systema
tický sborník ruských dcírkevnich zákonův a usta
zbožn m ženám
211,řeignc„De
P moribus
XXXlll,
noveni. Aby k velikému tomuto úkolu měl více 958
ož vi Hippo
z jeho(ep.
dvou
clericorum“a srem.
času,
vzdal se do
A. svého
důstoLenství
odebral
se 5170—
na odpočinek
varnického
láštera a pod
Rosto
—81). Řeholi tu zachovávalírienejdříve řeholní
vem.-.R 1837 práci dokončil, dav '( áznev „Polnoe kanovnícile. stol. (otišt. v HolsteniovčCod. regul.
monast. et canon.
), potom au ustmiáni vubec.
sobranie
duchovnxlchzakonov“;
by
o
to
dilo
obsáhlé
o 15 svazcích
vytištěno neb lo. Také jin
na
ní
spočívaí řeholní pravidla ádů rytířských,
práce A--ovy zůstaly v rukopise („ olnyj slstema
sarvitu, milosrdn. bratří
edarlů,
tičeskij svod duchovnnych zaakonov pravoslavnoj domilsntiukánů,
giaristu,trinit(1rů,
hieromytů,
iakožibrimgittek
vor
ilek andělskjch panen, salesianek,
sester doŠrého
grekorossi' skoj Christovoj cerkvi“ 6 sv.,
astýře a ]. Staročeský překlad z xv. stol. jest
matija iz atinskích pisatelej“ , „Christomatija dlja

780

sv. Augustina spolek — Augustiniani

ve spisech sv. Augustina nalézti dokladů, že by se
klerici zavazovaii ke 3 oiečnému životu nějakými
Z'Hl/lldř,Kat
), jeptiškámu%avený sliby, tím méně tedy sií y řeholními. Sám Au stín
1500 v ruukoopise téžzoeknihovny
z r. 1 rsilgšló činí rozdíl mezík ierikya
XV11.F.14(7'mkldř,
Katal. čes. č. 244)az
Sotva te y na

vrukopíse univ.kníhovnyrražskě x1.C.1.(Srvu.

ro svoje Tak
duchovní
nčnjankěh
reg-ule ve vllastním
učinilteprveas
tÍrIýltÉŽCSÍW
n. Vili. 0.2424(Tru/rla'r', Katal. rkp. če psals usiova.
zd jí Chrodegang (742—766),jenž prookierikyežijící
ssv.iekn
Au m.
ustlna
spolek
Au ustlnus-Vereín),
katolíků
ku (S.
podpoe
katol. denního při jeho kathedrgále napsal jistá pravidla čili re ulí,
tskquěmecku, zal. 1878;sídlem jeho jest Dtíssei která pak o ceelou řadu let poozdějí byla zost ena

dor-f. S oiek chce ýti nápomocen pri zakládání na říšském sněmu v Cáchách r. 17 působením a
katoiic ch listů radou a morální podporou; chce snahou jáhna Amalaría. Ale i tato reguie Chrode
poskytovati společný bezpečný zdroj Informační a gangova a statuta Amaiariova velice se lišila od
„vlta canonica“ kleriků v domě Augustinově hlavně
proto, že i klerikové Chrode
ovi mohli míti
ěpravodajský,u
a podporovati
žurnalistys í přis
materieině.
eny jsou žurnalistě
a spisovatelé
ěvkem
ročně majetek a s ním dle libosti nakládati. Teprve sto
5m
kročn
časín
íníkem
3m907 1 letí x1.učiniio v této věci značnou změnnu.
může
býti ě;
každý
katolík. s říspěvkem
oncem roku1907m
ránská synoda : r. 1059 velice vážně naiéhaia, aaby
spolek
místních sku“fináchmá
tato926č1enů
zařízení: v 1.9 zprostředkov
ní míst Spolek
žurna
duchovenstvo
vedlo
majetku.
Takživot
vlastnagoštoíský
navrátilo ase nemělo
ducho
listům, 2. literární bureau ke zprostředkování zá osobního
bavného materiáiu pro časopisy, 3. pensi'nnífond venstvo ke způsobu života kleriků v domě Au
ugusti
dobé horlivě byly
katolického tisku německého (za1.15900
členy nově. A také vskut
"ni ni Orgánem spolkovým jest
studovány
spisy
Augustinovy,
jmenov
v
ité
ony,
v nichž
měsíčník „Augustinusbiatt". Srvn. Krom, Kirchl. jednáno b 100 životěk eriků jako: epištola
211,
Handbuch
sermo
a
ajině. |Z těchto spisů pak upra

vena bšua[. s_toleti
pravidlapřemnozí
čili „regula
AAugustina, „sestra Augustina“ v. La s a u 1x0 v á Během
kněží Stí.
a klerlcuustmi“.
vůbec,

Saint Auggtstíne (S. Augustini

jmenovitě při chrapmecn kathedrálních,

prohlásili

dioeec.,) bi pak tuto regulí za zácon či normu společného

sku
ve klotridě,
círk.světských,
prov. altim
zřiz. svého života a přihlíželíce k obsah u jejímu, jennž
87 ;ství
16.500
,14v kn.
42 řeholních,
il far, 38 kosktetlůL'a a.p
klade na srdce poslušnost duchovního představe
Au
u_gustíní 1. Matěj, slovenský kazatel evan. ného, čístotu a zřeknut se privátního majetku ve

a spisovatel, ». v Liptovském sv. Mikuláši, stu.
v Šoproni a ve Vítemberce, ůsobii jako rektor

školy
v Ntecpalech
(1730), vpozd
ji v Krajném
17s33
tal se seniorem
Trenčíně,
kdežz (1732);
75;3

prospěch duchovnírrodiny—
zali se těmito
třemi slibyjmenujemeje
a tak vstoupili nCanomcí
v řadzua
vřezholnihoducho
venstva.
regular .rSh'.

Augustini-.
Z četných kon regaci
kanovníkůuvádímepředevším:
regtěchtoresřeholních
cano

„Přeemyšllování
o pohřební
trpělivostí Dan.
křesťanské“
kteřívříširakolusko-uherské
(» Půchově
1734). svaté
„Kázání
Knogie níci iateranenses,
roví, měšténlnutrenčanskému" (1736). — 2. Ma
maji znamenitý klášter ve sv. Floriánu v Horních
Rakousích ak v Klosterneuburku u Vídně; v Praze
syn předešl., kazatel evangžg):p. „Nábožné kaztám
ai
.
měli
znamenitý
klášter na Karlově,
ov
Kojeěttské“
(v Prešpurku 1
Srvn. jinak, Ru
u zl. r. 1350, kde dnes je městský chornbínec. Mim

Aunastoupil
stiníaní,život
církevní
řádakatolický.
Když
stin
okáni
připravoval
se Augu
k pří
eti křtus v., složil u iteiský úřad v Miláně, použiv
pak přátelského vyzvání Verecundova, odebral se
ssmatkou, synem eodatem a s kroužkemmla
dých přátel na venkovský stateček Cassiacum ne
daleko Mílána,k de všichni. v ústraní vedli život
asketický & klidné práce. Takovém
mu životu zůstal
vněreni
po svém
dov stejně
iíast asmýšlejícíml
v rodném
ěstě Taagaste
žil návratu
s několika
pmřátelí,kteří jmění své rzozdali cudh ma pouzez
skrovného spoolcčného majetku hradílí své životní

to měli kanonie v Roudnici (zal. 1362), v jaroměí9i

(1356), v Třeboni (1366) a v Sadské (1362). Na Mo
ravě měli svoje k áštcry ve Fiulneku (1387), v Pro
šttějové
(1391),aano
aké v Olomouci
t.emberku
Lateránštijístěa
řeholní kanovníci
sv. Augua

převorství
— v Krakově
Haliči.pouhš' dosud
za
stina mají podnes
menší vklášter,
priorrát—

chovaná
kongregacewallis
je Conkvgregajtio
Stí. Mau
ritií v kantonu
krné eŠvýcarsku.
Congregatío Stí. Victoris vvPaříži, na po
čátku Xii. stol., která byla pověstná znamenitou
theologaickouv_školou, z I'llŽ vyšli známí theologové

potřeby.
Possidius
dokládá posvěcovala
de beata vitasvůj
Sti. život
Aug. Huoša
Victore, Richard a
Victore a jiní.
3),
že tato
malá společnost
V ortugaisku
a S.
Bohu modlitbou,sstudiema kcnámmdobrýchsk utků. Cruce
v Coimpodnes
b.ře K žije
těmtoCongregatio
kongregacím řehol
ních kanovníků sv. Augustina lze pak přičisti i ně
se stalem
Augustin
v městě
aKdyž
poz (pak
ěji bískupe
tamtéž, knězem
zavedl ve
svém Hippo
domě
<
andsku
Irsku ijmenovitě
v ltallí;
které
Belgkongíeňace
tak Nzěv.Křižovníků
způsob života klášterního,
mjak 'asně isvědčí eho
vpísl :in psalmum 83.,
,
íPossi ius. v Čechách známí byl_i
ukřiNžovnicíu
sbčerveným srdcem
el .stol. jeb alozvkem,
že místní
duchovenstvo,
čili takVětšího,
zv. Cyriáci,
jichž klášter
v Praze
u sv.
jmenovité
připsno bylo
k určitému
chrámu, Kříže
pak kanonie
v Pardubyllcich
a v Nových
vedlo život společný, přebývajlc v jednom domě
a ží ic s téhož stolu; za to však každý měl právo Bentk.ách (Viz o kongregacích těch zvzi.čl.) tK ře
hoinnímkanovníkům
lze(Viz přisligei)
čítati
i Praemonstí- átysv.
čiliANggbtejrtinyzez
nab vati osobního majetku Mgstin však přísně Téměř
všem těm
mo
zvy
a každý,k
htěí býti
kleri dal či dosud z části trvají l kongregace ženské.
kem vtenetoovyloučii,
mé, musil
se zříci majetku
osobního
11. Francii
různýchve rajinách
'
a podrobiht]]Iseodomácímu řádu, dle něhož společný ve
panělsku,Evropy,v
ano
jbylošat,
stu majetekže
„B i-Ii
všakjako
někdo
pokrytec,
por
něco
své nalezen
vlastní
chovní rodinyy, je! řídímlyě
se buď uvedenou regulí
ctvi, em,
vymaži
jejpz takový
listinymkieriki.
Kde já jsem bi bud'Asuuř
stínna,buďaneb
éiy svTje ovlastní
pravidla
sku
nemůže
býti ideríkern
př snějšt
méně přísná.
duchovní
spo

356. Zu sb takového ospolntěho života 5přešel

ano ne— lečností volily ravídelně svá sí ia na místech od
ehiých ab
y od lidí apokládány
za sšpolečností
zůstal neznám i v zemích západních. P es to nelze ie
poustevníků.vStoletinl.
Xili. bylo zvlá
tě bohato

z města Hippo .i do jiný—C
h měst Afrik,

Augustíníani
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atyto duchovní rodiny; nelze však zamlčeti, že sobenim převora Michaela Plachara od sv. Tomáše
život společností tak četných a malých velmi snadno do rukou kněží řá_do
ocvýh ods s.v T,omáše a spolu
se vymykal náležitému církevnímu dohledu, ano
často i vůbec všellkké
. Proto hrozilo církvi majetku
svěřena“ ím
i fal'l'll
ráva v mezích
pozemkového
láštera
sv. spr
Kateřiny.
R. 1787by
kklá
z této veliké roztříštěnosti značné nebez ečenství.
šter josefem ll. zrušen a pro měněn veývojenskou
Papežové tudíž usilovali, aébyvšechny ty 0 drobné akademii
a pozdějivvůstav
choromyslný
e
ském Podlesí
založil dne 2. ledna
13 3 pan hAlbrecht
kongregace přijaly regulí té doby velmi oblíbenou, starší z Kolovrat rozsáhlý klášteer pod Ročovem
t.j. regulí sv. Augustn Z kopg'ráegacítěchto ere
mi_tů ět vpoustevmků byly nejz námější: . ile u Loun. K tgjmlaadším klášterům poustevníků sv.
it,é andi svého
očakladatele vévody Viléma líps
Augstina
v zakladatelem
echách náleží
česko
, jehož
jestdva
dnnekláštery:
12. března
1627
ďk Benediktinům
či vévoda tríedlandský Albrecht Waldstein. a klášter
Aquitánzslšého
(-j-1157). ást aneb
těchto Cist
Vílemciitůům
přešla
aEremitům. 2._jaembonlté, jichž zakladatelem byl
vrchlabský,
12. ledna
1705 hrab.
Maxmi
lianem
Morzzlatonžený
—-Také
sesterská
Morava
záhy
bl. Johannes
cenc lV. pr
řeed
epsal
re
li sv. Au Bonus.
stina. lnno
3. oBrittini,
zvání
tak jim
přijala aušuistínaiány-eremity.
Ruko
ovláda
épísn '134
zpráv;
oznamuji,
earn rkrabě jan, jehož
si la svého n leko Ankony.
Reguli sv. Augustina 1375) právem sluje zlat m věkem Moravy, založil
předepsatjim ehořlx.r
.rE emítae de r. 1353 „monasterium
Thomae prope Brunam
osc ana, jež 1sgždnotilpold
řeholi
sv. Au iS_a
tina in suburbio et extra muros". Kláštemt chrám byl
InnocenclV.r
ratres
saccati
zasvěcen sv Tomáši apoštolu, dle oblíbeného
chet
t,í jinak zvaní
kapcn ke
bratři
Krista,asnlíní.
AlexanderIV.
phhželí
l3.k_Iežišá:n
ulV.
lateránského, kdež se ádá,aby vcírkvuinásledkem chrámu sv. Tomáše v Praze, kammmarkraběšan
poblytuv Praze velmi rád chodival Z pe
veliké rozdílnosti řádů nebylo zmatků, spojil uve za svéhhpoo
vorův
máše v přízni
Brně Lm
menován
byl jan Bar
(1608—181)
ardínála Dttrichsteina
dené kongregace Eremitů a jim podobné duchovní nabaeusu sv.
štsol kým protonotářem s prrávem pontitlkalií;
'méno:
Eoremitarurn
Stí.officuiel'nědáno
ustini.u
společnostlrv
jed lný řád
d, jemuž
počínaje
rokem
1713povoleno
převorům
tamějším
ullou pak!-„Licet Eccles' ae" ze dne 13.“ ubna 1256 právo lnfule (první Prosper Gttnther) a odr
byl nový řád potvrzen. ád poustevníků sv. Augu
stina záhy ke své regulí přijal tak zv. konstituce, požiAvajlhodností opatské. Prvním o atem erem7ítů
Augťstina
v
Brně
byl
Matouš
ertscher.
Za
jichž autorem byl řádo
ový generální převor Augu joseíal klášter sv. Tomáše určen pro místodrži
stinus Novellus a Klemens eOssimo. Konstituce telství a řádové rodině
stcrciaček na Starém Brnvškázán
tak zv.býval
klá terklášter
Králové.
cí
přijat ve
a schváleny
Florenci a na
tři generální
ltaé otomkapitlglenřádgvé
v
Převorové — vlassn opati — pov
voláni do stavu
ráelátů. Roku 1355 založen
druhý
velmi záhy Bel'
se rozšířil
po ltalíi,
Frantclíi,
lFpainělsku,
zemskích
Německu,
ia nglii,
ano zakot
e- řádo
klá ter v Moravském Krumlově albg 2 vje
míchevropských
exotických, jmenovitě
v těch,
které1bylřádb
víčku. Nejstarší
klášter
augustiniánský
na Moravě
říší
vČe
chách
záhy v moci založen
byl v Korun
ě (Mar-lakro
r. 1267
ale 300
znám. Ano dle zprávkkodexu tomášského ili Ere
echách let
poě tom zašel
klá"ter sv.
imenta
u Osvět.tman
Dnes(1550),
pouze azachováno
() atství
na

mítév spravující
se rščulistoletí;
sv. Augustina
v
již
první polovici
otéto dob

SltearémBrně ele
jež má
kataloogu
du dle
eremitů
sv. zAur. 1 stinadvacet
stojí
počátky
tv lesnaté
nlěné
na slavného
jihozápaděkláštera
Cech t..j
kláštterakrajin
poustevní ů čleenerálnípřevor sídlící v Římě, volen na 12 let ,
Augustina v Pivoňce (Stockau), který založil
uk ruce: čt ádový
ří generální
assistenti,
Břetislavl. r. 1040; brzy po založení kláštera mluví čemuzvolení
ak generálníjsou
prokurátora
sekre.tář
V čel
se o mnichu pivoňském, blahoslaveném Kollmanoví, fědnotlívých provincií (až na znnámour již výjimku
na Moravě) est převor provinční (prior provin
zv. téžnedaleko
Chulmanovl,
žil v pověstí
v je
skyni
svéhojenž
kláštera.
Kláštersvětce
pivo_říský
ml deflnitory;
jednotli
neušel bohužel osudu mnoh ch klášterů doby jose clalis)dse
vých oůmč slují
pře
veorové představení
(priores.
apežovvé
fínské: byl 9. září“1787 císa em osefemlív zrušen. propůjčili řádu vellká privilegia, z nichž uvádíme
K nejstarším českým klášterům remitůs
ugu úřad pežsk osakrístána, jehož představitel
stina dosud stávajícím náleží klášter na vOstrově
vždy
thnOŽIVádůstojnosti
biskupské;
řád má
právo
na
je
nu učitelskou stolicí
na Sapíenze
v tměa
či později zv
vaný u sv.
Dobrotívěafenžum
založen
byl na místo konsultora při kongregaci ritu. Předsta
Oldřichem
Starším
Zajícem
z
%.března
2.Rok na to založí pan Smil z Cětova a Pavel vení řádu ak azatelové maji privilegium udělovatí
z Lušence klášter v opce u Mělníka, enž však papežské požehnání věřícím. Členové řádu mohou
nosití buď roucho bilét
kde není dominikánů
rovněž&odlehl
zrušovací
praxiPřemysla
ioseřínskOtakara
v květnu
r.17
aap mět
otce svého
II.
a praemonstrátů,
roucho
řádové
založil Václav 11.klášter sv. Tomášenna Malé Straně ve
chrámě, mimo "inak
lášterbílé
roucho
černé.
V
dnne 24. dubna 1285, jehož nádherný chrám býval
b ] I&leednimm
augustiniánem
Chotěborský
v Domažlicích),
jenž Matěj
nosil roucho
bílé:
oblíbeným
chrámem
panovníků
v Praze sídlících.
O dvar
roky pozzclhaibsburgských,(
ervna, soutanu, škapulíř a bílý řemen. jinak jest roucho
rozmnoženy byly české kláštery au usitiniánské no nyni obvyklé černé: soutana, černá kapuce a černé
vým konventem řádov
oma lícich štědrosti kožené c.ngulum. Pří slavných chorech a podobných
Václava IV. a manželk tméhožjitky. Chot pak krále
slavnostech
se široké
návlečné
rukávž—
jana Lucemburského liška dala podnět k založení manicae.
Dlenosívali
vzoru mužské
řehole
zavedena
l v tev

klášter

éřhož du v Sušici dne 28.5srnpa
al

ženská (vizčl.Augustiniánky),ň

ejíž klášter byl

jehož
smutně
bl pan
rozhodnutt
v Prazeklášter
u sv. Kateřin
st v ůakouslůudpouze
žens D.nesje
v Krakově
Haliči á pou
husitskosud
l. 0však
10 let
později
Hyne válkami
žjínak jediný
zvaný índřich Berka z Dubé založil klášter v Bělé

pod Bezdězem, jvhhož druhým téměř zakladatelem
stal
Albrecht
aldstein.
Také na
panenský
téhožseřádu
byl založen
v Praze
Nově klášter
ěstě
u sv.Kateřiny 19. května 1354 přiz íOtce vlasti
Karla IV. Po nepokojných dobách husitských. když
řeholnice byly vypuzeny, přešel po roce 1563 pů

stevníků
sv. August.;tinajest
rozšířen Vpo
celé
Italii a Sícilii;m
oto mávelice
své klášte
ešpa

kde znamenitý
v Madrid v Eskuroíal;
vnělsku,
Hollandsku
u, v Belgii,klášter
v Bavorsku,
Krk
v Polsku rakouském, v Irsku, v Peruvií, na ostoro
vech Fílippinských, v Mexiku, -v Chile, naaM,altě
v severní Americe. Řád pracuje ve správě du
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Augustiniánky —' Augustopoiis

chovní a ve školách středních ] normálních. Blaho"
]oseia
zrušen (dnes
je tama-ek
ústavu pro
mlysně).
Nali.Moravě
byl klášter
sv choro
akuba
dámě působí i v krajinách missionářsktch. Dl s'ařel
způsobu řádu sv. Františka hledí řád usobiti ná
Olomouci,
císaře i_losefa li. byl zrušen.
Au us,tjenž
is v.zaAgos
božensky i na život laikův a proto při ími ve svoji v de
Ochranu i tak zvanné tertiáry, kteří ravideině se
soustředh'ílV arcibratrstvu koženého erného pásku (sAu u no Antonius v. Antonius Augustini
čili v arci
ratrs
tvu úcty
.Marie
Potěršujlcí
Specie
elně
Aužustinské škola jest tučenýhtheolog'ickýsměr
přísluší
řádu
šíření
k P.M
Matce
Dobré
v řád augustiniánskk,ém erýc htětiise učeníkssv.
Tat
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Mansvet, polský kněz z řádu františk.,
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Auran — Aurelius
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v mo
onstrancí vystavovati“. Za to bylr .1571 na
radnici Starého města pražského uvězněn. Ve vě
zení napsal k obraně své spisek „Obživující kořen
uvadlý“, k němuž přípo'ena „Knížka kteráž sinve
Boží úmluv ". Téhož to u vydal _ješt spisek „Sví
tedinice du l“, v němž piše roti učení o očistci a
dokazuje, že čiověk na zem může s jistotou vě
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Aurelie _(Aurella) ]. sv. panna zc vznešeného
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dým podnikly pout do sv. Země a do ima, po
v Anagní; s. na poč. Xi. stol. Ma Rom
mějem,fjenž by učitelem. Po dvanáctlnedělnl vazbě slézenažily—.
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(v. dcera
t.). Mart.
odkudž brzy odeiiti musil, způsobiv veliké ohor Rom.2
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pro. v mnichovské kadetní
snalníku
od
bránnyš,
Felixea
Krua
u,:
$o.tterr
n.
Týž,
m.
milej
od
tma),
coemet
ucínino,
sv.
papež
e
škole; 475.„Anthologie deutscher kathol. Gesan e“,
vydal Angela Sílesra spis „Cherublnischer
an
.“ n.
dersmann' Mnichov
) a .Heiii e Seeleniust Real-Encykls. der christi. Altertum. 11.111 n.„71_27
oder geistlic e Hirtenllleder“ (t.
a nkěolík
Aurelius 1. sv., dle Boilandístů biskup v Arm e
(Ararathía), dle Mígne v Ariarathe v Kap a
ea prostonárodntch
a. lv. bulla.—2.a.c
a níí
oblibených
spisů belletristických.
docii. Ostaatky sv. biskupa Dionysia Milánské o,
exegeticka kompilace sv. Tomáše Akv.(
—
jenžodnětu
zemřelsv.
veAmbrože
vyhnanstvídov eho
l,!ánadíecesí,
kde ipřenesl
z383.

3.a
legenda, sbirkale end,kterou
segsalostíen
Jakub
de “Voragine

K1 šter
hírsavským;Hirsau
ve' Vírtemberskui)
zchová
sis, z racovánl oekretáiůRehořelx ,žje
psal jeho
ostatky,
dle tamní
tradice r. 830
byl
_líndřlc ze Suasš (de S_egusio)v
šv...,t) kardináls ostlj přeneseny. Málo spolehlivý životopis A-ůvvl,jejž:
Villiram
z Ebersberka,
A_nal.sem
B011. . (1188W),
.a.
index k ummětheol. sv.)
nPam.9
911stopadu,v přene
m Aure
še Akv.
., jejž
Petr vz Kro
Bergama
(v. pan A.9033. Malus Vl, 14, Detšel, lkonogr. 176. — 2. sv.
sv.
].šsestavil
panna amč.
ově ve
za pronásl. moham. odpadla od víry ale poklesek mč, biskup v Asii, spolu s Publiem, Mart. Rom.

tento
napravila
a r. 856 podstoupila
smrt Pubiil
12 1lstop.:„ln
Asia
episcoporum
m". p_assio
.vs sancmtorum Aureiíl
ordověet
mně.; pokánslmt
byias
Mart. Rom
ce. —
spolu se sv. jiřím, jahnem, za mkaiífa Abderrha

&
mč.vvržen
Ostjflave moe
111.století;artbylam s kamenem
krku
24. srpnna na
—
3. abat še nkláštera při kostele sv.mMartiala v Pa
.
r
Ridžai,
ješž0m
sv..4Elllgiuaszaložil;
:. 4. října 666 morem.

Aureatensís
díoelc.v.
urelía v. Aure
ll.e Eichstadt.
Aurelian 1. sv., biskup ariesský546—551n
553,1)
vikář prro Gallií; saal 549 palpeži Vigi
nlíoví,pjenž
ni v řičlně
011 a
vtehdáž„jud
vd'.icaturn
Cařihra ěl__,se
enaliézaupoko
o objas
spolu
dai ho o zakročení u kr lecžfranckého hil

deberta,
by byl
přilgluvil
se u gotskěho
Totliy,
jenž
prrávě
ím obsadil,
za církev krále
řimskou.Ze
sgsů
A-ových
zachoval(jsou
se „Regula
ad monachos“,
„ egula
ad virgines“
to rozšířená
pravidla
řeholní sv. Caesaria Ariesskěho) a „Epistola ad
Theodebertum re cm'.
16 čna 551. Mart. Rom
1.6 čna. Srvn. ll igm, P. L. LXVlll, 385, Hurter
Nomencl. !“ (1903),
' Bardm/uwer, Patrol.
-— 2. (sv.), arcib. lyonský
(asi od r. 874),
:.
5414.července 895, zprv
rvu mnich a opat kl aisnay
ského (Athenacum), zúčastnil se vlivné několika
synod a přispěl platně k urovnání různýcch 3 or
ných otázek církevních. — 3. benediktin kl tera
p:...

ana
al.i r.

2.MartRom 27. ce.—4.arcibís.k

karthaginsk
(392—426),
cirkve,
původně jáhen crkve
karth.,primas
svolalafrické
více než
20
synod nejvíce dolKartha iny; synody ty zabývaly se
donatistšůležitá
a od4 snesení
ll tak k pelagíanismem
a vy ay
mnohá
nápravě círk. discipliny.
Za A-a konalas vKarthaginně 411 také Collatío
cum Donatístis. Kromě několika zahajujícich řečí
v aktech synodálních zachoval se A-ův okružní list
,De damnatione Pelagíí atque Caelestií haereti
corum“ zr. 419 (Gallamh', Bibi. Patrum Vlil, Migas.
PL. XX, 1039-—.lOl4)Cfr.Baldm/1mcr, Patrol), 449.
.Lu dvík z Perugic,vstoupi1 do Tov. _lež.,ale
.pro
zdraví všlsetoupil,stud.
a iheologii,
jakozto
stal salbé
se bibiiothek
ve svémpráva
rodišti,
udítore provázel papežského nuncia k CIS.

posléze stal se kanovníkem lateránským v Římě
“'
tretto delle storie del mondo
diOracioTorsellinoclol.supplemento“(Peruaa1
'D.

znovu v
.
ella
contra Mattia e Ferdinando'(

ibellione de Boemí
im 1625,Milán 1626),

„Annales Card. Baronii ineíeto Íen redacti" (Pe

ru
a 163_4í,
2 16I6š,3
díl Paíž
1636, Miinster
165819
sv.
Ž), „Bzovíi continuatio
in

785

aureola sanctorum — auriphrygiata
e itomen lredacta“ (Rim 1641
1); ob_ěžposledni dila

cienne cathédrale et des évéques d' Alb depuis
les premiers temps connus jusq' a la fon ation de

.SV.
p el. KareiChaulmer do flranc.(Paí-11664_). Srv
Adzlu1z,aiří1273,
Hurler,lll_(_1907
ži spolu
se sv. jirim)
Rom 20. la nouvelle é lise 1s. Ceciie" (.1858) Hamr, N0
1112l
t(1
Auriau
lt].$
.)'j.1, rof. theol. do m. v pařížském
října: „Parlislissanctorum Geor ii.)iaconi et Aurelll menci.
Inst. katol., vydal onference po titulem: „Les
rum“.Dle M5 e jsou sv tci tito identickými vraics forces: !. la Sainte;Vierge 11.Le Sacré
se světci
sub3. uvedcnřmž
i; nepochybně
ostatky
jejich
přenesen
ařiže
a památkabylyřenesení
111.Le sPape; lV. La Saintété' (Paříž-Lyon
konala se zmin ného dne. Srvn. Stadler, e.il-Lex. Coeur;
1898—1900,

388.—7. rudentius v. Pruden tius.
aureola sanctorum v. svaitozář
svatýchd'Au
,Oríoi,

riol)Pt

vyn.

.

Anribeaui
d'v kan.
etr a Hesmivy,
congr.
1756 vD gne,
archidiak. (1782)
ve Orat.,
svém

k..,n1280ne

rodiši, gen. vik., povy puknutí revoluce
1792
ho přijett
u rchl
ard.
tma, kdež nalezl přátelgcé
Kd
ž Francouzové
im obsadili,
b ]koci
pochybné v Toulouse (dle jiných ve Vermerieuneebo Gerdiia.
nich vypové
één.
Vrátiv se obdržel
od Pia Vl.
v Oise ,sk1322, Působil jakociimf.v Tou
nonikát při chrámu S. ariai nVia lata; v letech
v Paříži,k
dež 13 4ve
háujlil
0
neposkvrněném
počeeveřejné ísputaci
1 stal
seučení
pro 00
4yb [ v Pise professorem literatu fran
couzsklé.Později
vrátil se
dovpersécut
iasti. S..Mf
mories
vinciálem aquitan. provincie, 1321varcib. alxským, pour
servir & i'histoirre
dela
on frannigaise,
ale zemřel již onás|
1322. Pro
ou výmluvvnost recueilles par leso rdres de Pie Vl." (Řím 1795,
nazýván
cundus
. Spá:96—,160525
=.:,Commentarii in 25v.); „Histoire caico raphique des dix-se tannées
iV libros Scntentiarum“
u(Řím15
saintes du jubllé u versel“ (P 'ž 182g) Srvn.
fol.), „Quodlibeta sedlecim", „Breviarium bibliorums
:;rter, Nomenci 111! 1895),
stručn
úvodlžlav' k,l1565,1585
dk Pls
ismuBen.
sv.,1507,
často
vyd.:
en. 1 W,?
1571aj.,
Aurien.
dloec.v
auricuiaris
confess o v.szpověd'.
posledné“ v aQužaracchi1896), „Úe immaculata con
Aurifaber (Goldschmied) 1. jan, 11.ve Vra
ceptione“ , „Repercussorium editum contra adver
sarium innocentlae Matris Deei", „Declaratio sen tislavi 1517, od 1540 prof. tilos. ve Vratislavi ave
Vitemberku, 1550 k do oručení Melanchthonovu
tentiac b. Bernardi de conceptionc B. M. V.“
prof. hohosl. a farář v ostoku, 1554 stal se pro
3imm.
spisky
otištěny5
u Peu-736
de Alva,„Sermones
Monum. Seraph.
concept.
15—68
6-—79),
de im střednictvím svého bratra Ondřeje professorem
ocvi, kde marrně namáhal se
urovn ní
maculata conceptionc B.7Mariae V.“ (Toulous 1514), v Králov
T„ractatus de paupertate sive de usu paupere re
v
.Firmamentum triuum ord. s. Fran sporu Osiandrovsk'ého; od 1567 far. a inls
kostelův
ve svém
rodišti, kdež
:. sltud. ve
je
jan,n .a vškol
hrabství
mansfeldském
1519,
Ben.l1513)
),vrkpse zůstala Postiilakisaiášovi Vitemberce, v letech 1 40—44 byl učitelem mla
aScota
k obov
Byl lprot
tívnikem
omáše;
slepé1. nenás
edoval,
nýbržučeni
častosv.
od něho
se dých hrabat Mansfeldu,1544—45p oiním kazatelem,
odchyloval; b i před hůdcem Occamova nomina
od
1545 přítelem;
tam ulem vydaljeh
Lutherovým,„Tischreden“
jehož stal se
dů—
lismu. rvn. urlzr, Nomencl. 11„(1906,)
věmým
(1566),
Aureus (Au raeus), sv. mč., bisk. mohučský, zúčastnil se také ři vydávánoisebraných jeho spisu.
umučen se svou sestrou ustinou kol.
tai se dvorním azatelem cVýmaru a e oně
.1Cr. A.S.r., uniuslll, 43- 93, Donel, vadž s Fiacciem vášnivě horlii r0 „čisté“ uthe
ránstvi proti Melanchthonovi, by místa svého zba
ikonogr.
točiště u hraběte z Mans
aureus codex, rkps byzant. z X. stol., obsahu ven1561 a nalezl úto
.—

jící
řecký text evan
chovaný
ecarské
bibiiot. feleu; 1566 stal se farářem vErfurtě,kdežz.1575ř.e—
petrohradské,
psan elit
ziatem
na v erg.
purpurem
]iljijana(Aešidíus)
v. Fa be
zarb veném; dle neodůvodnméné tradice psán byl bratr
su 1 uvedeného,
r:.r.
1514 ve4. Vratislavi,,
císařovnou Theodoraou (8412—8551.Text shoduje se stud. od r. 1527 ve Vitemberce, působil od r. 1534

jako m 'ster a od r. 1539 jakor rketor lat. školy

s očívá na textové
tak text
zv. zá
sjinými elllašvzantinskými
rukopis tradici
, až na
sv.
Gdans u, od r. 1541 jaako rektor v Eibingu, na
padní. rvn. elm'mm, „Das Evangelium d. Markus útraty vévody Albrechta Pruského studoval medi
nach dem griechischen Codex Theodorae impera cinu ve Viiemberku 15421 a v Padově (1544 od
r. 1546 těles
ený iéka a tajný rada
tricis
purpureus
Vigoufoux,
Dict petropolitlanus"
1259. (Christianie 1885),
aureus numerus lv. kale
.
spolu
fysikystrany
a lékařství
Královci, kdež byl
avni prof.
dporou
Osiandvrovy.

Aurial. Ant. S._|. prov.neapolské, s. v Nea

poli 171 ; :). „La luce tra le tenebre, cioé gli

Aurie
Aurificus
v. Buonflgli.
frixiatav
aryuriph
Anrillac (Auriiiacum), gben.a'opa
atstvív Au

eccessi1d3eli'amore
di Giesu
Cristo vcrso(Ben.
l'huomo“
(Neap.1688),
„ll Ristoro
de' Moribondi“
1689, vergne, založ.
.s.tol tamním hrabětem Geral
17 ), „Meditazioni degli Esercizi spirituali di S. dem; prvnim opatem byl Adalgarius (Adaiginus) —
l'gnazio“ (Miián 1722. —
Vi
c, 11. v a
a—ckémnabyl vzděláni svého Gerber, po
lermu na Sicílii 1625, studoval réva, stal se advo
ropapežv. Silvester
ureo i.ll.
.
m,ale brzouuchýlil se do straní a věnoval se zděkjší
studiím historickým a spisovatelství; :. 710
Auriolus (d'Auriol) Blažej, prof. ráv v Tou
věku
Na sal velikou řadu spisu týkajících
prvé Foixx.v1)stol.;
z..kol
154; e „dAdi
se hlavně dějin srcilských; z nich uvádíme: „ll vero louse
tiones vetpapos
illae ad lecturam
Guillelmi
Monte
e originale ritratto di Cristo N. S.i nCroce
udano in sextum Decretalium“ (Toulouse 1524)
ierm01669,
1794) a
a jiné.

Hamr, Nomencl.1V' auriphry ata, též aurifrislata, sc. mltra v.
t1669).Sřvn.7Ěcher-1,662',
zlatotkaná film zlatá mitra. Die předpisu aere
(191O,)
8.94
Auria(Aurien.)1.v.Oren.se
—?.Mezi„sedi
0. 17.)též
jest gem
trojímdaruh
itry: 1.Episcoporum
prretiosa, (1.1.
skvostná,
ta
titulari“ v Gerarchia cattol.e uváděna dříve také moniale
uria, Aur'en. — Maur
uretania“; v novější době

vypušn
těna

zvaná,2.auri

hrygiata,zlatotkaná, A3.simplex

mitrlamnže
a ba,není
jednodu
ubcha
la.
liší se od
Aur-iacad', Eugen, ». 1815 v Toulonu, biblio nebo
skvostntéi
zdobena
drahýmikamenyani
thekář t., 5.1891: mimo jiné :p. „Histoire de l' an plíšky zlatými nebo stříbrnými, nýbrž dle nynější
Český slovnik bohovčdný ].
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Auríska — aurora

praxe jest : látky zlaté, tkané ze zlatých nltek, brné („Iama d' argento") jest liturgickým pravi
-d1e,m že mitra skvostná aa .jest vyhrazena pouze
zvané lama d' oro. iA' zavvedena byla v litur ii, celebrantovi;jsou-li v chóru přítomní nebo účast
předevšim aby se j užívalo jakožto jednoduá ší, ní-ilise na př. slavného procesí oděni jsouce plu
mtné
nádhemédmitry
liturgických
dobáchrpostu viálem jiní biskupové nebo praeláti, kteří mají vý
ka
lClhO
jako adventu v(vyjma
třetí neděli),
(v:'mm čtvrtou neděli) a vúbect h,dy kdy roucha sadu a.,mají hlavu pokrýti pouze mitrou hedváb
achovává rovněž
bonoslužebná jsou barvy fialové; vedle toho _vy nou, bilou. Toto praavídlo se zac
vinul se obyčej užívati a. jakožto náměstné mitry “v kaplich papcžských,ce1ebruje-li pa ež, oblékají
střídavě se skvostnou B lyť mitry skvostné bo
se
kardinálovédalmatiky)
v liturg. roucha
sobějenornbbíléd
p sílušná (plu
v1á|,kasule,
a užívají
hatě zdobeny zlatem _a rahšmá kamením a staly
mi,trymitry
kdežto
ovévšak
a bisdkuové
se goto přiliš těžkými
obác starších (ze (vaakové
luviálech)
biléarcibisku
lněné. sou
vý
jmn
av doběbiskupský
barokové)(llb.
byly[a. cap
dělány
jinak.
Ceremoniál
p. 17)také
popisuje
a jestd vřede
dosud trojí druh a l. „vel aliquibus parvis m_arga jímny: .pří konsekraci na bís

pro svécence a., svétitel (dovo ujae-iiv
raázdoby
ovršické)
užívá mitry
_a.,a
isku
ritistocomposita“; 2. „vel ex serico albo auro inter litur
assistujíci
mitry skvostné
bílé; 2. ipři
provinciálním
mis ;.3 „vel ex tela aurea simplici sine tlaminis oncilu užívá arcibiskup mitry skvostné, biskupovvé
et marřaritis'h Stávalo (se, že 1 a. býval y tak |)bo
ykonprovinciálni a. (poovněadž mají účast na p_ravo
haté zatem
vyš|v_ány
phryEíum),
žeb
skoro
tak těžké,
jako (opus
skvostné
oto dovoluje
moci metropolitové) a ostatní (opati a na ř. ka
ceremonial biskupský dále, že může se a. střídatí pitula metroPolitní, má-li té výsady) maj mitry
s mitrou bilou, podobně jako skvostná s a. Bisku bí.lé V arcidiecesí pražské má metryopqíitni kapi
povi staví se tudíž na hlavu mitra skvostná jenom tula zvláštní výsaadu od Apoštolské stolice, že ka
na krátkou dobu: na začátek úkonu (mše, nešpor) novníci celebrujíce pontifikální mše, 1audy_a ne

acensován,
na průvod
od stlrůnu
k oltáři
zpět, ruce
kdyža jekdyž
in
když
slpři mši
|p.ont a myje
udílí pontifikální ožehnání; sedl- 11na trůně, na
př při mši mezi yrie, Gloria, epištolou a násml,
nešporách
mezi zgěvemža
nebo když sv tíři klerlky
a kněze,
ívá a.
při konsekraci kostela, oltáře, žehnání zvonů,Tbikř
mování a udílení ostatních svátostí užívá se a. —

špory v metro olitním chrámussméjí užívati a. —
Caeremoniale

piscoporum 11b.1.cap. XVll. Cata

lanus, Caeremon. Episcopor. . .. commentariis illu
stratum, Romae 1744 11b.[. cap. XVII. Pontificale

Romanum.
Dee mitra abbatum, Ephemer. pg.
Liturg.
g..D581Mitra,Ephem.litu

až 567.g
Piix.
905Motu-Proprío „Interumultiplices“
dd.
21.
Febr.l
iacenza,
otu
Prooprio de Protonotaríís ApostoL Commentaríum,
Druh
v ak přeedpsán
pouze sohledem
orooní
na rázmitry
do ynení
liturgické
anebo usnadnění
dlouhého Bphemerides Liturragic
Cappelle Pontificie Venezia fB41.Mabillon-MusLel
úkonunnáýbržtaké s ohledem na důstojenství osoby.
tn a.mitra
jest vyhrazena
pouze
toma 11Pařížn170.p
Montalant.
biskupům
bez výsol
ovné oa,kpeží
dovolení Italíci
Auríks
Giov
ni, humanista
1.: kol.Hák.
1369
Apoštolské
Stalíiícev
nesmí
ji užívati
ti, užívati
kdož mají
vý v Noto na Sicilii, :.nve Ferraře 1459, b 1(od rokvu
sadu
pontitíkalí
.t.
.
jenom
sekretářem sepadp.
Euu_gena “I.
kVuláše
.8141m1
o Carihradu,aby
zdokonalil
opati exemptníve sv ch kostelíchoauskuteční proto-R 1441)

nlotářl
(participantes
mimo
mpři rouch
pon
fíkálních
úkonech, není-li
barmoěst
valiturgických
halová. rii),
Apoštolští
protonotáři
(supra
numera
t. j. kanovníci
kapitulpřesťaočetnl
tř atrlarcháiních
basilik římských a kapituí, jimž to oto titulu od
Apošt. stolice se dostalo po r.,1905 směji užívati
a. ednodušší, zhotovené z hedvábné látky bílé,
její pouze okraj a třepení jsou zlaté. — Papež
užívá a.: ]. kdykoli nesen jsa na trůně přenosném
oděn jest pluviálem a nem
ary; 2. při pontifi
kální mší, nešporách, svěceních a žehnáních, po:

se v řečtolněIJ
a sbíral staré rukopisy; vrátil se do
Benátek 1423 s 2385svazky rukopisů klassických
autorů, mezi nimiesmnoho spisů do té dob nezná
my'c

Takén
ách vPorýnsku objevil několik
vzácných
ruko ísú tktasslckc

Aurívilius
arel, u. v tockholmé 1717,s. 1786,
roku 1764 prof. orientálsk ch řečí v Upsaie, roku

1773 člen komisevk poř zení nového švédského
gřekladu Pbísm
lpřel. Pentateuch, kn. josue
šoudcúďoba
aimy, rorok a Pláč jerem. Uve
řejnil raorient
u rozprav
dPísma
a lite
ratury
;některétýkajícíc
z nich se
vyda
alj. D.sv.
Michaelis
dobnč jako
výše v 0advent
blskugech
bylo ařečeno;
ří podn
em.: „Car. urívílíi Dissertatíones ad
pontiřik.
úkonech
v posté
řiabso u
clch za zemřelé užívá papež mitry z lát stříbro
es“
tsacrasl,llštšeraset
philologiam orientaíem pertlnen
tkané, stříbrné, zvané lama d'ar ento. A. i

Aurogalluls
(Aurigallus,nvtioldhahn)
nech& pežsk ch uvádí se mezi t emi drugy miter Němec,
ro
1490,Matouš,
studoval
pape
vt třináctém
daném kýchŘjž
odŘ hoře
X. v čísle„Ordo
12., a romanus“,
byla v štvšga v Annaberku, dosáhnuv tu důkladné znalosti ja
zlatem „in titulo“ (střední část mitryood ela na zyků klassických a orientájlských, vrátil se do vlasti
in circulo (pru
č.elem)
— jak pra
horu), kdežto gretaiolsa byla v šívána ín titulo et
jmenovaný
Ordo
užíval pé|šapež„„když
seděl
v konsistoriu
aosoudil,—pročež
edstavuje korunu
královskou“ (cum sedet ín consistorio et iudicat:
unde coronam regalem repraesentat). Později, jak
uiar S

a vyhledával
mez odebra
mís sekarolinské,
ale
byl
odmítnut. BEL“
u 1519
na universitu
vrtemberskou, kde měl přednášky o řečtíně
bre štině až do své smrti r. 1543. Přát
atelské styky
mě s čees mí humanisty Zikmundem Hru
z jelení a atoušem Colinem. Měll značný

Řom. Ecclesme |1b1'1tres non ante' i_t_npressi“
, na Lutherové německém překladub ible, vb"
pen_dium
rammaticae
hebraicae“
1523,
1523
539 a j. , „De
Hebraeis (Vítemb.
urbium, regi

zyknihš 1516
Rituum
ecclesiasticoru
(vytisk.
Gregorii de Gregorriis, v Be
nátkách) plyne, b lyz péti druhů papežských dvě
:jedna z hedv bného damašku zlatem protkaná
(„multo auro contexta“) bczd rahého kamen,í již
se užívalo jednak ve dnech feriálnlch a o slavných
dnech střídavě se skvostnou, poněvadž byla lehčí
(„ut minus
druhá(„cum
a. byla
bílá auro"),
dama
šková,
málo gravetuý;
protka
zlatem
parvo
které papež užíval, jako nyní mitry z látky stři

onurn,popu uloru,rr- umlnum
m, montium et ahorum
locorum nominibus (t. 15261539), „Psalmi Davidis
cum versione interlineari“. Srvn. Truhlář, Rukovět
_

aurora, úsvit čili svítání, 'est doba předvý

chodem slunce, kde noc přřecház) v den; jí obdoben
jest
soumrak
čili doba
zágladu
slunce, kde
přechází
v noc;
trvání poúsvi
isoumraku
je den
týž

Aurora coelum purpurat — Ausculta till
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den (až na ditferenei několika _vteřin)stejně dlouhé. — Doba cele brování
ěřena jest ab aurora
Pro
jest významným
jen úsvlt.
„Missap
rl- poe
usřudead
meridiem,
počátku
úsvitu mathe
až do
vata rubriky
quacumque
hora
urora
usque,
a merldne; než
nenít tt_edyo
reba hranice
pojímati
diem dici potest.“

Rub. gen. miss. XV. Lišíme
dvovjíúsvit občanský a astronornic .Občanský
kdy umělého
ve volné světla
přiro ěčísti
při obyčejně
nezkaíeněmi ne o,ěíná
ilze bez
pismo nlas
stává pak úsvit občansský, ksdyžsulunce
na své dráze vystoupilo až na 6' pod obzorem.
Astronomický
úsvit počíná,ká na východním
obzoru pozorovati lze slabě svě o, a nejmenší
hvězdy na nebi mizí: nastává pak usvit astrono-

maticky; žádát se jezna,
aby celebranti nebyl před
svítáním hot
otov
ne
oolpled i. Ne atrná
odchylka
od dobyazákonitél
chemjen
le kým;
zna
ačná však
odchylka (najestř.hjedna
hodina
nebo
více)
již jest thhem těžk m, není-li s důstatek
O D. úvod.něna
Tyto pak jsou dostatečně omluvné
důvody, abychom třeba i se značnou odchylkoujiž
před úsvitem celebrovati směli: pl.otřeba. viati
cumko nsekrovati umírajícímu zchvalitebný obyče

mický,
slunce
na svéneudává,
dráze vystoupilo
až na den)
celebrovati
časně ráno
(zvláště
vneděli, ale i v jín
od když
obzore
e.m Rubrika
kterým úsvitem
abyšřemeslníci
děvnící
s3lužkyhospodyně
at.

dluno říditiš
se; mámetedyvolnostvybratisi;vý-molM1fsMaté\ráríážápříčina

sou

hšodnějí
ovšemTrvání
jest úsvit
kromá, na vyhovětí,
př.nnemůže-lititrh:)ěz
nedělní
dříve
počíná.
úsvituastronomický,
snadno vypo'eliko
temeN!_ povinností
leč když Vjžjinakssvé
před svítáním
známe-ll, kdy úsvit počíná a kdy slunce vychází; cel.ebruje Poledne (jakožto konečnou mez) do
vzorce jsou:
voleno očítati po libosti bud' dle času slunečního

__

cos 50—

nebo st edního nebo středo
oeovrpskeho nebo ve

tang 9" tang Šín “

cos s,_— —tang <p tang 6 ————

řejnými místními hodinami udávaneho

( Vřešťál

Katol. mravouka 11,85). Dostatečným omluvn
ným

cos &.
důvodemo celebrovati
epo
poledni,
jest: ]. dovolení
Při tom s„—
— polodenní oblouk COS97
čilí dráha
slu- biskupov
joaké
atudy
vveevlkoměstech
se

neční od východu slunce až do kuímlnace eho pro neděleasváíko ndává; 2. příčina veřejná, nap ř.

(poledne, ráhy
čítánodle
hodinslunečníchouk nost
pohřeb
déle nemocných,
trvající slava
slunečni
od očátku
úsvitu až ,sk,=ob
kulminaee;
tní 0%,anděísk“),
řady, nutně procesí,
zaopatřování
— zeměpisná5 ířka Btoho kterěho 0místa;
ro vůbeec každé nepředvídaně ozdržení; 3. vlastní

$a

=50'51";9

_deklinace sluneční lli povinnostcelebrantova,jestli e ána př.na cestách)

vzdálenost
(odklon)
slunce
od rovníku
ten deklikterý brovati
v neděliani
nebmši
ve slyšetin
svátek denpole ne ani sám cele
den
na meridián.
B 10
byoovšem
třebaprotyto
nace
pro každé
m stoužíti
a pro
každý ronebo
zvlášt
od se
dobyázákonitě,
ať již
dříve důvod
či'po
počísti;m
žno však
i starších
pro vyme býti
zději odch
cele lka
rovati
má, tím vážněj
í budiž
místo sesntavených tabulek (na př. Studna“lita, še- jl omlouvající. V jednotlivých ářípadech může bi
obecný
nebude
ne- skup
dispensovatí.
—V
jižně ch
krajinách
výše
easi zeměpis,sstr.
10",l:,vlétě 78.);óchyba
jest
dně,
vziměveliká,
záporn;
„ab aurora“
neplo
odí
žáldnýc
obtíží;
hůřezákon
však

a=onen stupenří pod obzorem, dle kterého úsvit bylo by v krajinách sevetrně'ších, kde by zimní
počítati chceme; tedy pro občanskýússvit a: 611,0,dobou celebrantna
ho čekatí m.usil
pro astronomický úsvit a: 180;s„a s,vypočitáme Tam počátek dovonalenížhot
celebrování zpravidla
jakožto úhly ve stu lnich kruhových; nutnoa však určuje se zákonem biskupovým nebo právoplat

řevěstina čas

vzo ee 150:ih odin ;vy- ny'm obyŠÉejem.Unás vČechá

hplatí pra

čas jest časal
ssluneční,jak
jej sluneční
ho- vdiny
dlo- před
„ ovoleno
jestv slunce“
počítíá mšiSkočdo
dvě ho
o
dinytený
udávají,
tesřdní snadno
si ej uvevýchodem
ole,
deme časojevnou
rovnicsí.
Vzorce
olo obdo
eně ně
ro Přír.
bohosl.
2 vyd.
íl. str.
5. Skoindo
yýchod
slunce a ranní
úsvit
platízde
ov em
ole kn.
Učebná
kn.past.
bohosl.
past.
str. 253).
i pro západ slunce a večemíso
soumrak; ro všechna Eešlě severněji, dovoleno v zimě celebrovat ivdtu
místa pod stejnou zeměpisnou šířkou est počet dobu, ve kterou lidé obecně vstávají, chystajíce se
ten stejný; při různě “zeměpisně šířce ov cm se jíti za- svým povoláním, kdy tedyo bvyklýooanbč
udání
ta měni.
Prahu nalezneme:
Občanský
den kpočíná
(Congreg.
úsvit při
zimnímPro
slunovratu
(21. prosince)
počínáVsvlcýlé
úhsvít
ned o spec.
půlnocc18.3
i poeíná, 6.34
nesluší

“lh 16', trvá 49', východ slunce Sha5'8; řiíjarním a se cetlebrkoí'atiphředz odlnou ranní, jeeikl
ikož církev,
podzimním rovnodenní (21. břez
. září) po- uděluje-11 lndult časnějšího ( řed usvitem cele
átek úsvitu 5h 191/2',trvání IlAWZ/„Svchod 6h; ipři brování, žpřece z ravidla ne ovolue cele rovati

trván156 lg', východ
MB*! 55'. Astronomický úsvit,
prí zimmm slunovratu počíná5h 58'/',
6/',
příja rním a podzimním rovnodenn počínáthbg,
trvá lh 55'. Od 31. větn ado 113.1červenceastronomický soumrak a úsvit vplnííš u nás celou
noc
tou dobou
deklinace
óbnáísvětlé
iž +noci
210letní),1jeliko
aosd
ostupuje
21. června
až

letním slu/navratu (21. čer n) po tek ?)! 58/,', dřív

0.2 hoi naěranní. Le„mk ,Th.meol
(1890)"11,1
522%3. Dr A Skočdoale, Uč. kn. boh.
Bast (1905)I
Šašlik-Grimm:; -Pols, Handb. der
astoraitheoL (1905
606.
V
„Aurora coeíum gurpurrat“ jsou počátečná
slova h mnu ku chvl ám (laudes) doby vellko
noční.zmrtvýchvstá
ymnus popisuje
m účast
vzle
tem
íPáně:vpravdě
Celý básnic
svět b ře

ku 230 ' (ekliptikao);znemůže tudíž slunce sestoupítiaž na 18051011 orem, a astronomický úsvit
počíná jlgižo p lnoei,:šrávě tak jako astronomický
soumra
do pulnoci
trvá
amající
méně tou
než dbo
481/3 zeměpisné
šířky
(na Místa
př. Vídeň)
úkazu toho neznají; znaLí ho jenmmísta mající více

v této slavnosti. Nežlvá příroda odívá se ve slav
nostní háv, na nebesích rozléhaí se chvalozpěvy
(Kaetherresultaat laudibus) svět 1
nad vítězstvím
it.ovým
nářkumprři
ohřbu
sKlzám,
dosti balestembudlž'
' vstal
zm
ch
vítězdosti
nad
mr“tí; tak volá zářící annděl. Aut mh mnu

než 48V,0
zeměpis
šíř
,ai astro
období
světlých
let— Liturglk
nován Šesti-hz,-n
starších liturgickýche kni Tita/Ito
áchKksvatý
ních
noci jest.
je
tímI sne
delší,
noam
sever
misto
Ambro
kofer,
položeno
občans
nskýím_dále
cký úsvi
li. ve mupka,Církevnírok336;

V
skrajlnáchjest
severnějších;
občas
asnký
Ausculta fíli díoec.
1. počáteční
slova uproslovu
soumrak
kratší v kraěimnáach;
jižnějších
delšaí Aussorensís
v. Absorensis
a řehole
saor.
při jarním a po
odzzim mroopvnodennína rov- sv.aBenedikta („Poslouchej, ó synu,přikázání mi
niskut
2634810
od
(Řím (ChristianiaaPetrohrad)52'.
a nejjižnější Dalmacie) 35', nlfáce V111.
..—') : 2.
slova
bully p'? rásnému,
eže Bo
Praze
/', 420
pod600
5. počáteční
pros. 1301
k Filippu
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králi franc., vníž papež králi vytý

Austalis (Augustalis, Vostalis) de Sala,

jeho přehmat

Oldřich, dvorní stavitel v aze za Maxiamilia115a97ll
1302 tuto
bullu
Mj:) VIXZÝVá,O
abyndostavil
se dogiam
kubzod 03:1, a Rudolfa ll., rodem z Lu an :.
mansu, arci' áhen lllnarbonský, ve sly eaní
kukráli do

vystavěl
letech z 1575—7
nákladem
Antonína vBrusa
Mohelnice
kapli sv.arczibiskuSQĚa
Voitéca
ručil bratranec
a před ital,vvštrhl
ji z ruky
ský,
kr lův amuhodil
jí dohrabě
ohně;Artois
mezi řed prozatímním růčelím veiechrámu sv. Víta
zboř. 1879), pr0vá či také stavby v residenci arci
lidem šířen
tingovaný
list Paťrežův„„Deum
spolu
s urážlivou
od ovéd
álovou Sciattime“
ma
kol.
1582 zhotovil
nepochybné
k mrramorovémurnáhrobku
Vratislava
z Pemšnávrah
xuna tua fatui.tas“ rvn. Kryštůfek, Všeob. cír.k biskupové,
p..ll část 11., 3—
nejvyššího kancléře král. českého, ve velechr mu
usona, Ausonensis Vícus v. Vích.
svatovítském, a nepochybně rovedlr 1583
Ausoius 1. sv., bis ku P angouulemský ve kladem vdovy tohoto veimo e přestavbu kaple
111.stol.; pam. 22. května. Srvn. Acta S:., MaiusV,
113—134.—
Decimus Magnus z Burdigaiy nejsv. Trojice při témž velechrámu zbořené v le
tech 1884
pracích restauračnvch;
v letech
593 87cnři
ve iprestavbu
chrámus
omáše
na
(Bor
ux), n.
393,nbásník, zErvu
učitelgrammatíky-rhetoglkš ve0svém rodišti, dež Malé štraně, kdež 1596 přestavěl 3také kaši sv.
kar Poliak v Thieme- Beckerově Kiinstier
šáh jehložákem
také sv ]. povolán
auiinus zza Nolř';k
bly od Valentiniana
uč tele olem
jeho
Barbolígšgjest
poc
ochován v ambitě téhož ki tera.
—260.
agua Gratiána do Trevíru; 378 stal se praefektem LeAuslten Ondřej, prot. theol. něm. 11.
od
338Iiie,do
d379
konsulem.
zvra aždční Gratiánově
smrti
své diel Poz
ve svémrrodišti.
Dle někte
r. 1686odprof.
rečtiny a orient
telktilu,ktikdež
v 1Rlntelnu,
rýchdžstal se křesťanem snad vdobě Valentinianově, potom
r. 1690pastor
v Elber
:. 1703;
.r). „Tein quaestionum: 1. A1:Aa
sante Evam
někteří však otom pochybuji. V jfehobásních málo
Lilith?
2. M xa
zaxlwuó:habuerit
Noachi duae
ueritappellata
universalis
an particularls?
stop křesťanství se
duch kra
po uxorem
h_anský.Nejlepší
jestnalé,zá
báseň aleMpevládá
oseila", líčící
3. An Moses fuerit cornutus ?“ (Rlnteln 1688); Sa
jšmumoseliskoua hlavní 'ejí město Trévir;z eho muel ersonatus sive Dissertatío de apparit one
kásnických listů (.Epistuoae") nejzaíím. jest 7iistů

i;novi ostatní je ospis:

hemerisi. e.

philologica de mortis gener
totPíusdiei ne otium“ ítu jesti „oratio matutina“, Samue'
IS excoiophonemimposuit'i
l Sam. XXVlll." (ib.1688bř,
Dissertatío
vitae suae
b1688),
„Dis
kterouž nápo obii Pau inus , „Parlentalia“, „Gom
de velamine
mulíeriseex
l Cor.
memoratio professorum urdižale
en".siumJisym sertatio
mah hilolggca
, „Theses
phiiologicae
de língua
[mik/a
Mon.v Germ.
Eho bšy817
častov
_gvšgdányá
disoum
otI těnyv také
prima,
hebraea“
(i.
á690
hist. auct. an7ti. V, 2. Srvn. Harm—, Nomencl. ls omnlium
Austin jan, anglický ávn ' a spisovatel
d ně
ve
alpoie
Norfolku, :p.
:. v„The
Long?i
“pans
m, druh ověrečného hádání, ež se 11.
roku1613
1669,stala
e1610v katoííkem;
C
snaží ziietu
nebor _puomtu
pttakův uhodnouti v
doucí.
Viz au"uš

Auspiciusl. bisiit.u
toulskýkoi.

ibu “ stian Moderator;e or >ersecu1ioaníor Religion coan
demned .by
Light (ití-52),tuThe
of
bycatholique's
the
of
. .“the(Lon

470,,Přítei Apol Piea or an Explanation of the 'Řoman Catholick

iinariauSidonia;v_i-ý.
astum
com tem
Treve
ror um“ veršo aný„Ad
list,Arbo
v n mž
hraběte
napominá,

Beliaef,Concerning
rChurch, Mannertof
Worship,a
by varoval sevlakotnosti a ab trevírskému bisk. ]ustitication,
Civnlthe
Governement,
togeth rwith
Cataloque of all the Poenal Statutes against Popish
jambiichovi prokazoval úctua vásku. Srvn. Bar-dm Recusants, all which is humbly submitted to se
lmaar, P trol.,
2.5
jeden zrn/ní
rous consideration, by a catholick Gentleman“

(Msnad
rt.4R)rubiskuěžůtrevlrských;

žil vel stol:
upon
OathsMo
of
n. v RadounigLondýn
...upremac1659),
and „Reflections
Alle iance, or
the the
Christian
ve Slezsku,:
lvstoupil
1717 do
kl. řeholních
kanovn-i deratorj
he Fourth
aCatholick
Gentule
nk
na
iově v Praze,
přednášl
na domácím
an, aneobedl
nt son art,
of the Church
and loyaisu
ect of his Majesty“ t. 1661 , „Devotions First
učilišti bohrosi. a filosofii, vynikal jakot kazatel a
azrt In the Ancient ay of tíices, with Psalms,
hudebnískladatel; blnovíc stremg|
nistratorem ve Velk
Vsi conclusus.
v atecku Blichelsdolri),
„Hortus
ahradaskkrze Hymns and Pra ers for every Dag in them

MAuspitzrrPat icius Micha

andueveryHoli
ast? in the Year" ( vyd.1
an Nepomuc ký“ (v
a? daustreberta)
sv.,oberta
abatyše,
2cicera
falckratbí Bordetr
při dvoře Da
i., 71.kol.
l
aměti kostela38naaKarlově
(2873783192—193;?irellek, Rukověti.,
.,379 630,
sstala
eabatyši kl. vPavílly
u_lu
miěges;
z.s10.ú
704. Srvn.Pauiiacum)
Dekel, lkonogr.
77. Mart.
Ausque
(Dausquejus,
Dausquius)
dius,
zprvud'člen
Tov. Jež potom
kanovníkClau
tour

.—

Australie vširšlm smyslu,neboliAustralasie,za

na ský, u. v St. Omer 1566,l„vynikal učenosti, měl hmuje vlastni Australii s Tasmanii a Novým Zee

srantiškány Petrem Marchantema ]anemz

ar

thaíeny spor o jejich mínění v příčině sv. josefa,
vys0oveném ve Spise Marchantové „Sanctiticatio
os,eph přel.
sponsi
Virřinis
nutritii
jesu, zinřečtiny
utero
asserta“;
44 horn
lie Éasiiia
Seleuck.
do latiny („B. Basilii seleucensls orationes44 pri

landem
ea rozlehlou
zvanou
„
.Aurlralic skupinu
vlas—ln!
.rsouostroví,
Tarm
aNovým
Zcela
laudm, nejmenší (8,1 .268 m anejpozději
objevený dil světa. A. byla objevena z částlí Fran
v XVl.
z části
XVl
ol. ;
vcouzi
XVIII.
stol. stol.,
dostala
se vHollanďanynv
drženíA
iii-nů
nů, 5kteří
po ztr
trátě severoamerických kolonií zř dlilitu trestní
kolonii pro zločince an iické.
rzo po řichodu

mum latine tsecit
notis illustravít“
(Heidelberg
.PP.et Gregorii
Neocaesariensis
ep.
604)omentothaumaturgi, Macarii Aegyptiie
0grvniydneyexpedice
roku 17
nynějdepo
i město
jakožto střed
nové založeno
kolonie. Mezi
orto
tuerunt,
omnia"
sili Seleuciae
isauraišielep. opera,eguaulisanctitui
ae reperiri ine vanými byli také četní katolíci, totiž lrove, vět

in utero, extra in asolo6et)i nncoelo' (Paříž 1627). šinou provinlici političtí, zvláště po povstání roku
2.1644. Srvn. Hut-ler, Nolmencl. lllř(1907), 1094, 17.98 Ale váda nestarala se o náboženské jejich
potř__eby,jsouc vůči katolíkům nesnášeliva a do
Ausseren. dioec. v. 0 sor.
volujíc jen bohoslužby anglikánské. Pro účasten

Př|1obaXl||.
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Vzhledem k značnému očtu katolíků byli tu jen
aěpžovstáni
r. 1798
bylijimsem
de no
ortováni
tří čtyři kněží; edíný větš kostel v 5 dney ro ne
irští kn
ží ale řisně
bylo
zakáz
v koná
vati tunkcek ně ské. Po mnohých prosbác bylo dostatek pen z neb l dostavěn a tri jine koste
jednomu z nich dovoleno sloužiti mši sv. je
teprve se guvernér
stavěly; Sir
kol íchard
katol. Bourke
byly toliko čtyř!
za měsíc. Tato nesnášeiívost trvala ipak, když Tehdejší
kům nakloněn, ibyi ochoten podporovali snahy
v A-i počali usazovati se svobodníykolonisté, a dra Uiiathorna o to, aby duchovní potřeby kato
mezi katol.
nimi | Roku
katolíci.
1817ab ov
6000
1818Kolem
zřízenr. byla
rověA-i
Maaasi
u
iíkův a-ských lepe byly opatlřeny. Vykázai mu sta
ritíu uMadažaskaru
vikaariát,jehož
péči vební
prošeligové
kostelIšoku
jakož
i peníze pro
zřízenímísta
novýchš
šk.ol
1835
od
svěření
byli katolicíapoštolský
a-ští, mezin
miž téhožroku
apoštolského vikariátu mauricijského o dělena a
působíti počal irsky“cisterciák jeremímášFiynn.Moh1 na samostatný apoštolský vikariát pov šena. Prv
tak činití
potaj jelikož miss
guvernér
Macquarie
ne ním apoštolským vikářem a spolu titu. biskupem
chtěl
trpětijen
„papeženských"
síonářů.Guve
érdo
vědév se 0 činností Flynnově, dal jej uvězníti anpotom stal se an l. benediktía dr. jan Beda Folding.
odvězti zpět do Londýna. Násilnícké toto počínání
vůči katolíkům vzbudilo nevoli a reakci. V a Počet
katoikněží
ků neustále
vzrůstal; Roku
r. 1841
obnášei
40000,
byioetehdáž
1842
byla
zřízena a-ská církevní provincie. Sydney, dosa
musainladovoliti,
abyodebrali
dva kněží
irští,
Filip
Therry,
se r.
1821
do Connolly
A.., kteří
dostávali od vlád dokonce i malý roční plat. Con vadní sídlo apoštolského vikáře, povýšenon aarci
biskupství,,Áe
e
muž
pod
zena
byla
současně
zřízená
nolly působil v asmaaii, Therryv Novém jižním biskupství delaíde (pro jihozápadní A-i), a Hoo
alesu. Po několika letech připojili se k nim dva
bart (pro Tasmaníí); průběhem l_násiedujícichlet
-|
jíní
ale mělossopč
působeni oješitch pro
ode zřízenůyišdkupství
e ourne
další: 1845 Pe
ro zá
všadkněží,
kid ené
jen překážky
malé úspěchy.

Teprve emancipaci katolikůvpanglických
'Š' pom ry. 1 an
staly
a—skt
přib 1i gro
0 A.katolíky
angl. benediktinp
Dlr. Ullathorne (jenž

Victoria pro Sev. A-i, aíti and pro územísev.
od Sydneye, 1859Brisbane

Gouibubrn a Armi

pro

ueensland, 1862

c, 1865 athurst.

Ne

poz ějí stal se bisk. birmlnghamským) jakožto zá
lllslálýl;;;ůstl katolické
vedl vbiskup
letech
opět &církvev
ke zřízeníA-i
nových
stupce se
apoštolskéhlot
víakáie mauricijského.
dáž ství a círk. pro cií.
čítalo
obyv
ové
žiním Teh
Walesu
ja k počet katolikův A-i v letech 1861—1881
60,794, z čehož bylos17.a179katoiiknův.Dr. Ullathorne
shledal stav katolíků a-ských velmí neutěšeným. vzrůstal, viděti jest z tohoto přehledu:

Roku

|

Nový
.Janás

1861
1871|'

99.193
109.828
7.676
—
3.786
147.627
170.620 31.822
28.27122657

1881 : 277.606

eensížn
Viktoria Qliland milým“

203.480

5.4376

42.628

Zá adní|
Katolíků Celková
Allg,.,amJTasmanie celkem populace

* 1229954

8.413 | 23.05

—
l,141.563
408.279
1,650.47|

539.558 245.448

Statistický přehled jednotlivých církevních pro- na osadní državu francouzskou (Nová Kaledonie,
víncií, iakýb
1,891podává tabulka na str. 790 Nové Hebridy, Tahiti, Marquezy) 80.4100oyv C

(víz
. alumgarlm v díle „Die kathoi. Kirche do náoožcnství jsouto většinou fetišovci anebo
ín Wort und Biid' ili, příl.atkes
).—
příslušníci jiných nízkých pohanských forem nábo
bylo napočteno
855.799k tolíksů,.l1,497.
579 angll- žens
kj ch.Křesťanu
Poč
očet_bu
uddhistův
a mohamedánů
není
kánů,
426.105 presbyteriánů,
methodistů,
značn.
jest
asi 450.000
všech konfessí,
92m0 baptistů, 73.561 kongregacionálů, 74.721 lu
nch katolíků jest 187.1041;z této celkové slunmy
theránův a31.100 přívrženCuv armády spásy. Počet
tolických
Církevnich
jest
57. 724domorodců
katolilků eviropskě291-138631'1vodu,
tak žejuris
k_a—
domorodcův
a [přistěhovavšichosgogohanů
se dikčm ch obvodů jest1 vsOczeganíicelkem 18, z nichž
na
pevnině a.sé
rovn žáčí
tolik
jest Maorů a Číňanů na Novém Zeelaudě. O mis 7 obstarávají Maristé, 5 missionárí Nejsv. Srdce
sionářskou činnost mezi domorodci na pevnině
ceepicpusská,
2kapucmí,
istevra1
ská ko gregace iova
Božího. —
Katoclíkvá
austrálské pečuje hlavně benedikt
ktíaské opatství ježišova,8kongreša
New-Norcia (v. t.) v jíh ozápadní Australii, v apo rozšířila se na nesčetnýcn ostrovech a ostrůvcích,
štolském vikariátu kimberieyském Palotíní, v a ošt. z nichž Oceanic se skiád
dá, omr
chle. Nej
vík. paimerstonském missionáři Nejsv. Srdce eží dříve započaií činnost míssionářskou č enové kon
šovv.a Domorodců jest celkem assi 30.000; 2 nch
Hawaii, k Nesn
nim přidružily
se
. —
ez
na gregace
ostatní 11gicpusské
uvedené na
kongregace.
áze byly ve
působí v missií weiiin onské iiké; missionáří nebyli podporování v činnosti své
nižůdnou katolickou ochran
nnou mocí světskou,a
mar
arsí t,é v Katolických
missií auckíandskě
kněží ssiemináre milí
hillského
Maorů jesta
mimo to všude Všude
setkávali
se s ůsp
negřáteiskýmppro
nebyl
ch katolických
. mnie. Východně a jihovýchodně od A. jest testantismem.
míssionářů stejný. Za zcela katolické možno po
několik souostroví,e 'ež zeměpisně náležejí k A-í a
označovány jsouc kovýmnázvem Oceanic (Okea-k ádatijcn: ostrov Guam,Marquezy_,ostrovyG am
nie); dohromadyzaujímají763.7
Obyvatel
bíeerovy,ostrovy Wallis Futuna rotestantísmus
stavajest
nichk1,34.,0000
v Poiynesií
Míkronesii, komu
kdežtovítězství
v e
anesíi ukáže
te rve abudoucnost,
aosady na
anglické
o(ligaáGuinea, zčehož
souostr.připadá
Tonga rřeviádá
a Viti) 501. 773, na osad německé (Karolín, Ma připadne, zda n boženstvi katolickému anebo ro
rian, souostroví Marsha ovo, Země císaře iiéma testantským sektám. Míssijní methoda jest ruzná
vzh emk poměrům na různých ostrovech anu
lOVé 2Guineji)
holandskou
Guin
.,000n 389.000,
majeteknaSpojen
ch státůNovou
ame jicím. Na ostrově Hawaii, jenž v poslední dob těší
tických (zsouostr.l“Havajské, Guam, _utuíla) 166.800 se značnému průmyslovému a hospodářskému roz
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květu, má missionářská činnost namnoze ráz
hoto hříchu (per defectum) proti péči o čest a
storace v moderních evropských městech průmy dobré jméno ten, kdo jest ke své cti lhostejným
sl.ových Církev 'e tu úplně oddělena od státu; a
jí nedbá a povrhu'e; je pak to vlastně jen skrytá
rvn. kat/z,
podotknouti
no, že zednáři
13 10ží. pýcha, jež myslí, e s sama dost
Osadní državydIufrancouzské:
Mar lmazjí atu NováK
Iedonie poskytují smutný odlesku kulturního boje ehrbtbích der Moraltheol., 3 vyd., 1910, str. 281.
bert (Autbertus,
Aude—
země matteřské; činnost mlssionářů spočívá tu berltltus,Aubertus)
sv. Auitshbertus,
avranches—
hlavně ve snaze udržetí věřící ve vířea ovdrá
.l.8 _(n
nebo 16.) kol
žení útokův. Na ostrovech s obyvatelstvem pře

vážně protestantským (Samoa Tahiti,Toosnga.sou _IuniusiV,4

.biskup cambraisskýa

ostrovx Marshallovo) převládá přirozeně methoda
rasský(1900)
(od
633),212.
s. 13. art
ms. 669.
Bolf/.
XIX.
)200—
om Srvn.pAnal.
13
„Ca
apoldogetická.
V Melanesíi,
obyvatelstvo
co
do duševních
schopnostikdena jest
mnohem
nižším merari in Gallia sancti Authberti episcopí set con
stupni nežií obyvatelstvo Polynesíe, spočívá čín fessorís.“
nost missionářská hlavně v připravování půdy
Auízcariusv. 0 tgar
Auíhbertus v. Autbe
.
k další slibnější působnosti. — Přehled stavu ka
autheneie pravo st spis
značí, že sepsán
tolické církve v Oceanii podává hořejší tabulka.
V celé Australii čítá se 4,.001)000k'restanů, : nichž
jest
skutečně
od autora,
se přičítá,čch
anebo,
ne
ení-lí
auutoor jeho
znám, vjemuž
oné dob
mí
jest„The
asi Catholic
1,0.50000Encyclopedia“nli,
kkatolí ů. Srv
any W. Clagary stech a okolnostech, do nichž obsahem i formou
113—120;1(rou,

;KatholischeMísslílonsstatistik"(l90'),h
“2 SŠ, Amt: svou
hlásí.
l537mm, Uvod do Ptsma sv. No
vého se
Zákon
na ],Vilz1

vAustrebertadv.
r.ta
,Kirchi. Han uAustra
"ili (191e0—11),434—441.

authentica v.1a1uthena.tik

Austregisil (Austregísíleus)sv ..,n 551vBour authentica hebdomada v missále Ambrosían
ském nazývá se tak týden velikonoční někteří
gesu,sežilmnichem,
zprvu příknězem,
dvoře král;a(iunthrama,
stal
Lvyonupotom
612 -miní že to znamená tohk co hebdoomas omlntca
_ Dominus), jiní vykládají tolik co týden
arcib. svého rodiště Bourgesu, azúčnastníise 614 sy (Avóémlc—
nody ařížské,z
. at.
. . .. význačný (h. excellens atque insignis), jiní opět tolik
„Apu Bituricas ín Gallia sancti Austregisii epi
co „.h canonísata“
(t.j. dleP nča
avídei
dkánnNarození
onických
scopi et confessoris.“
upravená
k oslavě utrpení
v den
Austremonius (Au
ustri imonius) sv., jedenz

sedmi věrozvěstů, kteří kolem prostředka ili. stol.
přišli do Gallie; z.ai církev auver eskou, jejímž
prvním biskupem se stal. Dle n terých zemřel
koi. 250 smrtí mučednickou, ale v Mart. Rom., kdež
jeho památka 1.1istop. se připomíná, čte se pouze:
„Arvernis sancti Austremonii, prímí ejusdem civi
tatís (písco i."

Páně

0 přečtení evangelia

veřejně ohlášená).

authenticita
v. authenttinč
Srvn.
: 'z'llu, Kal.2
ll, 213
2140

authentická definice. Podává-istautorita, které
právem slušt o nějakém učení rozhodovati, vlastní
obsah
učení,zat.j.
atnénnaky
znaky,
z nichžpojmu
se totosvého
skládá,
ůs podsta
,
iy
'ednotu spo "eny b ti majíz(látkaaformaz pojmu),
rn uvíme o a- d b výměrttoho kterého učení
Austriclinianus
sv..
kněz
v
Lnimogesu,žák
sv.
Martiaia (v. t.) Mart. Rom..30č
skutečně authentickým byt, jeetřeba, aby pocházel
auta:-kte, lat. soli sismus,č .nsoběstačítelnost, od autority, již přísluší rávo o učen
ní tom rozho
jest cynickě povrhov i svou cti. Dopoušti se to dovatí, jinak, byt i poch zel od osob sebe učeněj
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authentická listina — authentické sbírky

ších a učení sebe více zn'alých, není authent., poně
vadž nemají ráva o učení rozhodovatí; jejich výměr
jest jen oso ním míněním, o němž platí „tantum
valet, quantum probat". Nedá se však u řítí, že
souhlasný výměr většiny odborníků nabýv veliké
váhy a je nezřídka pro autoritu 0-0“ d-í odáva
jící směrodatným. Není-li zjištěno, že vým r
kého učení pochází od autority rávem k tomu
'zmocněně aneb aspoň z doby, m sta a okolností,
jimž se die podání připisuje a z nichž lze na auto
ritativního puvodce souditi, nelze rovněž o a-é d-i
'mluviti. Pravost a-é d-e- vyšetřiti je věcí kritiky a
'dě'e se bud' římo sudidly vnitřními (t. j. dle ob
sa n a formy a sudidly vnějšími (t. j. věrohodn m
svědectvím jiných). ane nepřímo úvahou, z ali
lze uvésti nějakou příčinu, pro kterou definice,
o jejíž pravost neb nepravost se jedná, by byla

jinemu
odvržena.dejsou-li
nepřímá
sudidla
'pro
aut enticitu
imce, jepřímá
tato anade
vši pochyb
nost jísta. Autoritou oprávněnou k vynášení a- ch
d-í katolického učení o víře a mravech, kter je
závazným v celé církvi 'e apež, s apežem na
obecném sněmu shromážd ní iskupovéganeb mimo
sněm jejich mlčky aneb zjevně projevený souhlas
s tou kterou větou katol. učení, jakož i řím. kon
egace kardinálu, které za tím účelem papežem
18011ustanovený, aby jeho jménem a-ou d-i katol.

zákonné ustanoveni do sbírky soukromé, byťse tato_
i sebe větši vážnosti těšila, nedostalo se mu větší
autority, nýbrž má tolik právní moci, jakou. jej jeho
zákonodárný autor původně nadal. Tak na př. zá
kon v dekretu Gratiánově maj 'en tu latnost,
jak jim dle pramene jejich sluší. roto m sta pod
vržená v Dekretu nestala se tím, že v Dekret, sbírku
soukromou, pojata b la, zákonem. jinak tomu ve
sbírkách a., zde z v le zákonodárce, kte právní
látku jejich za svůj zákon rohlásil, maj všecka
mista, jež jako zákon se uv ději, také platnost zá
kona aQto v rozsahu, v němž jsou zde uvedena,
byť i uvodně moci té neměla. Tak na př. je jisto,
že ně terá místa ze sv. Otcův a spisovatelů křest.
aneb i místa ze sbírek podvržených nemají o sob
moci právní, avšak převzata do a. sbírek, byla tím
zákonodárnou autoritou za její zákon přijata a jako
takový platí. Prohlášení a. sbírek dělo se tim zoú

sobem, žeaby
zasílány
universitám,
zejménanbo'
lognské,
se jim bg'ly
ostalo
rychlejšího
rozšireni,
ak ve vědě, tak iv praxi (tam in iudiclis, quam in

scholisg,yla
nikoli
však proto,
aby sbírce
zjed
nána
autorita
a platnost,
čehožškolou
vzhledem
k zákonodárné moci papežové nepotřebovaly. —
V právu círk. uvádějí se t to a. r.: 1. Compilatio

111.,z rozkazu lnnocence ll. od papež. notáře a
podjáhna Petra Colivacina z Beneventa r. 1210se
stavená. Obsahem jejím jsou dekretály téhož pa
učení
stanovily.
Ve svých
jdiecespro
ch celý
jsou křesťanský
autoritami svět
právem
k podání
a—ých peže od r. 1198—1210vydané, jež co do původu
'd-lcí ve věcech viry a mravů zmocněn mi bisku mladší jsou než dekretály kompilace druhé, a proto
pové :: sněm provinciální. Na věřících e, tyto a—é právem slove c. lll., ač časově o 2 léta je starší
d-e uctivě při mouti, jich aspoň zevně noslouchaíi, a oné. Ku zpracování této rvní úřední sbírky použil
jsou-li dány neomylným učitelským úřadem církve, Petrsoukromých sbírek p edchozích, ze ména Alana,
nera z Pomposi a Bernarda z ompostelly.
nezbytno l vnitřně s nimi souhlasiti a ve správnost
jejich pevně věřiti.
dt.
ako bylo zvykem od dob breviáře Bernarda Pa
authentickálistinav. authentičnost listin. “'Nvijského všecky sbírky vedle této kompilace l.'d_ě
authentické sbírky. Formálnímpramenem práva lití na pět knih (iudex, ludiclum, clerus, conhubia,
círk. v užším smyslu jsou nejen listiny a doku crimen) a knihy na tituly a kapitoly, tak rozdělena

menty se
či různé
vnější nýbr
formž',i vsbírky,
nichž ve
objektivní
právo
nám podává,
kterých
právní látka jest sebrána a uložena._ Poněvadž
sbírky ty v prvních dobách ponejvíce z kánonů
sněmovních se skládají, slovou sbírkani kán D :“
(collectiones canonum) a jsou dle uspořádání svého
buď chronologické aneb systematické a cle auíorů
a závaznosti své bud' veřejné či authentické aneb
soukromé. Auth. sbírkami v širším sm s ti jsou ty
právní sbírky, jež se'sány jsou skute na
autora, jemuž se při ítaji. aneb pokud autor znám
není, náležejí-ll v pravd d
, místu a okolno
stem, z nichž dle podání vzešl . jinak slovou pod
vrženými. V tomto smyslu isou romé sbírky mohou
býti authentickými. Zde však máme na zretelijen

i1210),
comp.universitě
lll. Bulloubolognskě
„Devotionis
vestrae“s podo
(28. Pros.
zaslanou
knu
tim „ut iisdem (scil. decretallbus) absque quolibet
dubltatlonls scrnpulo uti possitis, cum opus fuerit,
tam in iudiciis, quam in scholis", byla comp. lII_.

prohlášena a tak stala se první authentickou či
úřední, t. j. zákonodárcem samým o atřenou a pu
blikovanou sbírkou círk. práva (srvn. enedikta XIV.
lam tere sextus“). Glossu k ní mezi jin mi podali:
[aurentíus loan. Galensis, Vincentius ellovac. a
Tancredus. Tiskem vydána v Ant. Au stini: Anti
quae collectiones decretal. ed. Herd. W, posléze
ve Frledber ově: Quinque compilationes antiquae.
Lipsiae 188. — 2. Compilatio V. či Hononana.
Neznámý autor, ač nebyl-li to sám Honorius lll.,
k rozkazu téhož papeže z jeho dekretálů, do roku
a.
.r.v zákonodárnou
užším smyslu, autoritou
jimiž rozumíme
kterézáko
nej 1226 v daných, a některých konstitucí císaře Be
vyšší
církevnty,jako
mk veškeren křesťanský svět zavazující vydány a dřicha l. v'den korunovace 22. listopadu 1220 na
prohlášeny byly. Sbírky ty jmenujeme také úřed prospěch Církve učiněných (jest to vlastně konsti
ními čl verejnými, na rozdíl od sbírek soukromých,
tuce
jedna,
o různých
předmětechšl,
sestavil
a dlepojednávající
vzoru breviáře
Bernardova
rozděl
od nichž
se, podstatně
jsouce zákoníkem
a ne pouhou
sbír-' tuto druhou a. sbírku. Honorius lll. zaslal ji bullou
kou
zákonů,
liší. Ne'souce
edy jen sbir
kami právní látky, nýbrž pro uktem zákonodárné „Novae causarum“ r. 126 slovuín. arcijáhnu bo
činnosti, třídí, mění a zkracují sebranou látku lo nskému Tankredovi, aby jí sám užíval a o její
právní, zkrátka a. .r. podávají snešený právni ma všeobecné rozšířeni školou se postaral. Tím stala
teriál již zpracovaný v jednotný celek, zákoník. se comp. V. úřední sbírkou, nedoznala však-školou
Zákony v a-ých .r-ách uložené, at odkudkoli, jsou
důkladnějšího
zpracování
z tév níž
příčiny,
že brzy
ná
závazný nejen proto, že jako zákony vydány byly, sledovala
sbírka
ehoře lX.,
všechny
kompi
nýbrž také proto, že do sbírky zákonodárcem byly lace staré zanikly. Glossu k ní pořídil bolognský
pojat , a v rozsahu, vjakém ojaty byl , bez ohledu proíessor jakub z Albangy, potomní biskup faenz
.na je ich původ, puvodni
znam &z vaznost, ano ský. Tiskem vydal Honorianu lnnoc Círomus roku
v Toulousu, . v. Ríe er r. 1761 ve Vídni,
i bez ohledu na jejich autheníiěnost. To vše není
více pro nynější jejich platnost směrodatným. Všecka
citov. cí
dílei str.
51 násl. authentickýc
— Dekretálřl'
zák
ustanovení a. sbírek nutno pokládati za Fríedber
5 ,starýc vkompi
zmíněných
zákony současně vydané, mezi nimiž není nějakého tr ěly rozptýlenostl látky (inextricabilis silva decre
prius neb posterius. Tomu t
není se zákon
a ium , vzájemnými odpory a také neúplnosti.
sbírek soukromých. Tím, že pojato bylo nějak 0 pravosti některých vznikly i odůvodněné po
_.

authentické sbírky
chíbnosti.
—3. Aby
tomurozptýlenéh
odpomohl, studium
cír
., v množství
sbírek
ulehčil práva
&oo
užitl zákonů v praxi usnadnil, vydal ehoř 1x. roku
1234 sbírku novou. R. 1230 nařídil svému ka ianu
a zpovědniku Raimundovi z Pennaforte 0. . D.,
doktoru „decretorum“ na universitě bolo nské, kde
_po způsobu tehdejším s úspěchem něja ou dobu
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svého úkolu a sbírka tak, "ak jl podal byla Řeho
řem_lX., bullou „Rex pacrř cus z 5. září 1234 uni
versitám bolognské a pařížské zaslanou, publiko
vána a authentlckou prohlášena. Papež sám naz vá
ji_pouze compilatlo, vzhledem však k dekretu ra
tiánovu záhy přezděna: liber extravagantium, t. j.
dekretálů mimo dekret bloudlcich. A odtud je

po romoci také právo círk. přednášel, aby z 5 sta
konstituci
od d behoře
Gra lX.
ánových,
-ráýc
osudkompilací,
nesebraných,
a dekretálů
uspo
řádal sbírku novou. Sbírka měla obsahovati všecku
po atiánskou právní látku s opominutlm všeho,
coŠrylo zastaralé a nepraktické, odstraniti anujícl
v dekretálech neshody, ři tom však nem la býti
příliš obsáhlou. Aby to 0 R. dosáhl, nesměl b i
pouhým sběratelem, nýbrž redaktorem, opatřen m
rozsáhlou pravomocí zákonodárnou, již se mu také

ioznačení,
charakteristikem
tétozkratka
sbírky,to sloužícím
písmena X,
slova extra.k\j,elimu
zhle
dem k 5 kompilacím starým zvána též compilatio
nova aneb sexta. Poněvadž Řehoř lX. je 'ejim pů
vodcem, slove také Gregoriana, obecně v ak ujalo
se pro sblrku tu pojmenování Decretales Gre orii lX.,
jež jí nejlépe přiléhá. Sbírka rozdělena ie zná
mého verše na 5 knih a to na 1 titulů, jimž
předeslán krátký úřední obsah (rubrice. “Tituly
zase rozpadají se v 1971 hlavy capita
i jedno
tlivá zákonná ustanovení, dekret ly. aždá
papežem
nejhojnější
dostalo,
ribonianovi
císařem měrou
justiniánem.
Ve “ako
1 pak druhdy
si tak, má úřední nadpis, adressu to původního příjemce
že z mnohých obsáhlých dekretálů, po vzoru star a pramene superscrlptio,
na př. Gregorius IX.
ších kompilátorů, vypustil historickou část (partes (a. 1229), aneb Idem Duano et primo canonico Tul
decisae), t. .vyloženi rávního při adu a důvody, lenslbus; Honorius 111.venerab. fratribus M. patri
jež zákonodárce k roz odnutí vedy (species vel archae Antioch. et universis archiepiscopls et epi
narratio tac i). označiv vy'pustku tu v textu slovem scopta), již předchází neúřední summa (summa
„et infra“, spokojuje se a do textu bera jen to, co num), pozdější to udání obsah , pocházející od
bezprostředně k zákonnému rozhodnuti náleželo lossatorů. 196 dekretálů jest od Řehoře 1x., z těch
(decisio, pars dispositiva). Mnohé antiquované aneb
nemá určité adressy, opatřeno jsouc toliko nad
o témže předmětu jednající dekretály vyloučil, za pisem Gre orius IX. Jsou to dekretály za tím úče
účelem systematiky delši dekretály, pojednávající lem vydan , aby vyplnily mezery sbírky aneb roz
o nestejnorodých právních otázkách, rozložit a dle hodly kontroversy odporujících si dekretálů. Kapi
toly dekretáiek Ř. sestaven jsou v každém titulu
át t.pod
různé tituly
Odgorujlcí
si dekre
tály.
j. tak0vé,
které zařadil.
jednají ot
mž právním
pří chronologick , počínajíc ompilact l. a končíc
padu, nestejně však o něm pořizují, vynechal buď dekretály Re ořovými. Eekretálky Řehořovy citují
zcela aneb je změnil nezřídka inovým, na záidadě se hm zpusobem, že udá se nejprve číslicí arab
řím. práva Řehořem X. aneh Raimundem uprave
skou aneb
terem Szerenga)
hlava, ksbírky
tomu
ným dekretálem nahradil. Tím se stalo, že mnohé připojí
se počátečním
charakteristické
k označení
s_amé,následuje udání knihy číslici latinskou a udání
dekretály
dřívějších
papežů
zcelabyly
bylyponechány.
změněny, titulu číslicí arabskou, kde dotyčnou hlavu či kapi
ač nesprávně
jm staré
nadpisy
Se sta oviska zákonodárce, neboť R. jednal z man tolu dlužno hledati (např. c. 11 aneb c. Cum tanto
ehořova akde sám si rozhodnouti netroutal, X_.l.f1.).Slovy „volentes gitur, ut hac tantum com
věc apeži k rozhodnutí předložil, nelze proti tomu pilatione universi utantur in iudiciis et in scholis,
nam tati; s vědeckého stanoviska jest toho ovšem districtius prohibemus, ne quis praesumat aliam
želeti, poněvadž tím mnohá místa ve sbírce eho facere absque auctoritate Sedls Ap.“ prohlásil Ře
řově utrpěla. stala se přílišnou stručnosti temnými, hoř 1x. v citované bulle sbírku svou nejen za ve
aneb smysl jejich interpollaci Raimundovou od pů řejnou, všeobecně závazný zákoník, nýbrž i za
ekklusivn, vzhledem k de retálům 5 starých kom
v Disquisít. criticae, Romae, str. 53 . Tyto četné, pilací, jet! do dekretálek . pojaty nejsou. je to
vodního
se odchýlil
uvádí
Theim zákoník jednotný a všeobecně závazný (codex),
ne
vždy zcela
nezbytné
a proto (příkladí
nezříd a-i
libovolne
modifikace staršího právního materiálu v týkány sestávajíc' z dekretálů ehoře lX. a jeho autoritou
Raimundovl již staršími kanonlsty, z nověj ích činí vižicích, které tento papež ze sněmů obec. i čá
tak zejména Schulte (Gesch. der Quellen etc. 11., stečných, od svých předchůdcův a odjinud převzal
a případně pozměnil Laurin, lntroductio ln Corpus
74), podkládaie R-oví, ovšem ne rávem, i moti
str. 144). Moc zákonná pří
nešlechetne. Vždyť jednal ve jm nu papeže, který tur. can. Vindob. 1
jako nejvyšší zákonodárce byl k takové i větší li sluší jednotlivým kánonům a dekretálům (capita) &
sice dispositivní části a rubrikám titulů, pokud tvoří
cenci
mohldokonce
nejen dekretály
svých oprávněn,
měniti, nýbrž
je zru it:předchůdců
a novým samostatně právní větu, resp. samy o sobě dávají
smysl (na pr. .ne sede vacante aliquid innovetur"
nahraditi.
nebylo
falšováním
kdyžsvůj
_Iu 111.Q.). Zákonné moci však nema'í summaria capi
stinián ze jako
starších
konstitucí
dalpráva,
sestavit
tum, poněvadž nepocházejí od 2 konodárce,.nýbrž
kodex,
a době
přiměřená,
dal za roz
tou auto jeho jsou pozdější kommentátořl zákoníku
příčinoupoměrům
Tribonianovi
a jeho
kodi k. akomisi
sáhlou pravomoc, s konstituceml od dob císaře Ř. otěž lze říci o artes decisae, jež pozdější
Theodosia ll. vydanými podle doh ěho zdání nalo vydavatelé zase k de retálkám-.přidávali, a to buď
žitl, tak nemůže nikdo ani v této ehořově redakci k textu za slova „et infra“, jako činil Conte, aneb
práva církev. spatřovati snad podvod (Puchta, Cur ve způsobě poznámek (de Peletier), aneb kursiv
sus der Institut. 676). Ostatně všechny dekretály nim tiskem na místě, kam skutečně patři ustus
sbírky ehořovy, at je jejich původním autorem H. Bóhmer, Aemil. Richter, Emil Friedberg). ovněž
kdokoliv, nutno pokládati za dekretály Řehořovy, _nedostává se moci zákonne nad isům kapitol (super
čemuž také hromadné jméno jejich: Decretales Gre scrlptlones capltuli), ač od R munda pocházejí, a
....

gorii mohl
lX., svědčí,
a ten,
nejvyšším
zákonodár
cem,
zajisté sv
m zG);ea
konům
dáti podobu,
jakou
sám za ne vhodněji uznával. Nehledíme-h ani
k vy uštěn
partes decisae, čímž rozsah sbír
vain
již
byl
zužen,
připomenouti
sluší,
že
tému
účelu slou ilo vynechání as % všech dekretálů
: kompilaci starých. — Ve 4 letech zhostil se R.

gŘlossám,jež
mají toliko
cenu doktrinální.
Zákoník
ehořův ve formě
Raimundem
vydane" a papežem
prohlášené je quoad capita et rubrtcas titulorum
až podnes závazným, pokud ovšem jeho jednotlivá
zák. ustanovení pozdějšími zákony aneb rávem
obyčejovým nebyla zrušena aneb modifi ována.
Také byly některé zákony jeho jako antiquované
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jsou pravé či nic. Mnohé dekretály, vydány jsouce
a římo
dnesodstraněny
nepraktické
anebpanující
vn jšímidisciplínou
okolnostmi církevní
(na př. jen na čas aneb jsouce partikulárními, staly se ne
potřebnými aneb byly ív koiiisí s jinými, a ty bylo
onkordátš)
aíinakanistal;
se neproveditelnými.
Ani třeba vyloučití. Z ostatních mnohé- byly zkráceny
sněmem
o ccným
11kterým
pap. zákonem však
aneb změněny, dle toho, ja toho doba a potřeba
nebyl zákoník
R. dosud
zrušen, sespíše
ozdějši sněmy
dekretály
pa . až
ho ovolávaji
a p ata žádala, zcela dle methody ehoře lX. taré roz
nost jeho předpokládají. Řádná giossa dekretáiek dělení na 5knih, jak vyjadřuje to memoriál: prima
R. pochází od Bernarda de Bottone (Parmiensis ministros dat et ritus officiorum — altera dat tes
1- 12631 nejslavnější kommentátoři jejich jsou Si tes et cetera iudíciorur'n — teríia de rebus et vita
nibald Fliscus (innocenc 1V.): Apparatus in 511. presbyterorum — quarta docet, quales sínt nexus
decret (Venetiis 1481), _Gonzalez Telez, Prosper coniugrorum — uitima de vitíis et oenis tractat
Fa nani a i. v. Rukopisu jejich, obsahujících ra- eorum — na tituly a capita, také z e zachováno.
vi elně také glossu, zachovalo se přes 1000. ej Rovněž týž je i z ůsob citování, jen místo charakt.
X vkládá se zna ka knihy Ví. „in Vl.". jméno liber
starší
vydání
od Hanse
Eggesteyna
ve
Strassb
írcedekretáiek
a po té od . jeetra
Schoítfera
v-Mo
sextusknih
máRehořových
sbírka B. odtud,
bylla
hučí 1473. Rehoř Xill. podrobil e jako celý Corpus pět:
a jak že
B. V
1. vpokračováním
promuigační
iuris can., jehož druhou část ekretálky . tvoři, bulle dí, z důvodu mystického, poněvadž číslo 6
revisi řím. korrektorů (Franc. Pegna a Sixtus Fabri je znakem do onaiosti. Tituly a rubriky vzaty jsou
, mnohé však z nedostatku látky
O. Pr.), prohlásiv bullou'„Cum pro munere“ (i. čer z dekretálek
odpadly, tak že celá sbírka čítá 76 títulův o 539 hla
vence 1580?
tento
zkorrigovan
a teprve D.r. Gre—
1582 vách, z nichž 251 náleži Bonifáciovi Vili. Partes
vydaný
tex za
authentický
(., ecretales
oríi IX. suae integritati una cum giossis resti decisae nelze zde tak snadno dopinití jako v dekr.
utae'). Partes decisae, jež dnes se pravidelně
Ř.,
nebotdekretáiu
neuvádí je
se zde
v 1.vr.
jejich prlnclšpium,
text
- starého
zpracován
ve v eobecnou
k textu přidávají, v tomto vydání nejsou. — 4.
konstitucí, která ve formě zákonodárné bud' právní
Ěina
v doběBonifácia
mezi dekretálkami
eho sbírek,
e 1x. avydaných
dekretálkami
Vili., jsou zásady stanoví aneb právní kontroversy řeší. Proto
sbírky authentícké,ježto soukromé sbírky, jak vng
take 1: Vi.než
pro a.svou
_preŠnanci
charakter
menuto,
lX. pořádati zakázal. Sbírky ty po zpu zákoníku,
.r. rede
lé, a jemá
pospíše
stránce
právo
sobu novell íustinian. jako novellae constitutinnes vědné nejlepší části Corpus iuris can. K. sbírce B.
aneb n. Gregorinnae přípojovány k příslušným tt přičiněno 88 právních pravidel, jež z práva řím.
tulům dekretálek Ř. Brzy, nemajíce místa v ruko sestavil le ísta Dinus Mugelanus. Poněvadž z roz
pisech, přidávány jako samostatné sbírky na konec kazn pape ova k i. V|.tyto regule 'sou přidány aspolu
dekretálek. Nejdůležitější z nich jsou sbírka inno 5 mm publikovány, nelze o je ich zákonné moci
cence IV., obsahující úchvaly snémul onského !. a ochybovati (R. ]. 1 . 3 etc.). L. Ví. e r. a. a vy
dekret téhož papeže: „Romana Ecc esia" a de učná,_již se ruší všecka zákonná usranovení po
kretál ehoře 1x. „Praesentium“. Sbirka má 42 ka v dám dekretálek Ř., která v ní poja a aneb vý
ítoly, jež se měl mezi 28 označených titulů de
s ovně reservována
“reservatae).
retálek zařadítí jak nařízeno v promulgačni bulle Reservace
stala se nejsou
ta , že(dšcrstales
. ili. uvádí
ve své
k univ. pařížské a bolognské „Cum in concílío sbírce buď jen počáteční slova reservov. dekretáiu
Lugdunf' ze dne 19.září 1251.Jinou, rovněž menší aneb krátce obsah. Take není l. Vl. exklusivním
sbírku pořídil ehoi; X. 2 úchval sněmu lyonsk.l|. pro dekretáiy Bonifáce Vili., ve sbírce se nenalé
a vlastních- dekretálu- prohlášení stalo se obvykle zajíc: a pro dekretály specielní, jako jsou osobni
bullou „Cum nuper' (1. lístop. 1274), zaslanou také výsady a indulty atd. jako dekretálky k., také 1.Vi.
je dosud závazným zákoníkem, pokud nebyly
universitě
Sbirka
má 31 titulům
kap., ježdekre
uni jednotlivé jeho zákon pozdějšími zákony aneb
versity
měFadovské.
y k 15 bullou
označeným
tálck Ř. zaradítí. Také Mikuláš lil. dal r. 1230 jinak zrušen . Zákonn moc náleži zde rovněž jen
(„Cum quosdam') auth. sbírku o 5 onstitucích,
disposíční
kapitol
a rubrikám
ti
kterou zaslal universitě pařížské (vliv francouzský). tulu.
Školač sti.Dijednotichh
ijala .- ]. 'ako
dekret
Gratiánův
Přání papež., ab se sbírek těch užívalo a ekre a dekretáiky . za kn hu řá nou (liber ordin.), ne
tály jejich zařa ěny byly mezi dekretálk
eho
řovy,
člen
a to z důvo
u, který
.
_vyhověno
'
ili.,zže ásti,
by vkládáním
nových
de
kretálu mnoho vzácných exemplářů dekretáíek Ř.
bylo okaženo. Vedle těchto authentických sbírek
vznik y i sbírky soukromé a těžkosti dob předře
hořovs ch s množstvím právní látky rozptýlené
v mnoh ch sbírkách se opakovaly. Proto obrátila
se universita bolo ská k Bonifácíovi Vili., aby
jako druhdy Řehoř x. novou auth. sbír u, jež by
v sebe sbír dosavadní pojala, vydal. ádosti tě

konal atí ei otedy
ní řádné Přednášky
dopolední,
sbírceo násnedujíc
. Vědecky však
zpra
cov a byla a řádnou glossu k ní upravil známý
glossátor jan Ondřcjův, od něhož pocházejí také
summarla capitum a data záhlavních nadpisů. je'ž
jsou nezřídka zkomoleny. První vydání datované
vyšlo ve trassburce r. 1465 u jana Fusta a Petra.
Schoífíera. Novější vydáni k jí se s vydáním Cor
pus iurrs can. (viz čl.), což p ati io sbírce násl. —
O) . Clementlnae scll. constituíiones. Klement V. dal
své konstituce, zejména na sněmu vienneském vy
dané (1312), sebratí a prohlásil je v konsistořl
pacež
zvanou
5. Liber
sextus, v Monteauxu u Capentras konané dne 21. března
jež
tvo\;yhov
i třetí],čváydavsbírku,
st Corpus iuris
can.
Vypracovaia
]Í komise tří slov. kanonistů, Wilhelma z Manda r. 1314. K obvyklé a papežem nařízené publikaci

šoto,
arcibiskupa
embrunského,
Berengara
iskupa
bezrérskěho,
a vicekancléře
římskéFridolí,
církve
Richarda Petronia ze Sieny. jako druhdy Raimund
z Pennaiorte tak i tato komise byla zmocněna pa
pežem k zrn nám puvodn. textu dekretáiů od dob
sbírky Řehořovy v daných, jež měly býti obsahem
sbírky nové, poku toho bylo třeba. Sbírka ro
hlášena bullou Sacrosanctae

universitám
nedošlo pro
brzkou sbírky
smrt.
Aby Sporum,však
jež následkem
oho jeho
o závaznost
vznikly, konec učinil, publikoval ii jan XXII. bullou,
danou v vignonu k universitě boiogn. „Quoniam
nulla“ (25. října 1317). jelikož pojití se měla k 1.Ví.,

zvána sbirka Klementova janem XXll. prohlédnutá,
1íber lili. Od řádného sveho glossátora jana Ondře

(3. bř. 1298),již B. 111. jova, jehož giossn zdokonalil Frant. Zarabella, na

boíognské a paříž. universitě zaslal a v níž uvádí
zpusob, jak si zmíněná komise při jejím sestavo
vání z jeho nařízení vedla. Důvodem jejím byla
nejistota a pochybnosti, zda některé z dekretálů

zvána však správněji Ctementinae. Obsahuje v pěti
knihách 52 tituly o 106 kapitolách. Pořad a nadpisy
titulů zase vzaty z dekretálek Ř., ovšem že mnohé
chybí. Tak na př. z 21 titulů čtvrté knihy dekre
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tálek gemvmaria
Klement.
jen tlt.
de jana
consang.
et affi verborum suorum optimus est interpres, náleží
nit
kapitol
jsou14 od
Ondřejova.
přednostvvgkladu
zajisté
nejí pe sámpůvodnímu.
zákonodárceVpochybnostech
jest s to, aby
Zpracování
látk obv
stalo klým,
se také
zde z měny
ůso— smysl zákona vyložil, a protože výklad ten podává
bem
od dobp ávni
ehořel.
volně.
dekretálů však jsou toho ruhu, že ne sou zde se ve formě zákona a jest pro ty, jež zákon víže,
naprosto závazný, slove authentický čili autori
ipal-res declsae. Qituje se jako lsbmírkypredešlé a tativní. jmenujeme'
híjim
charakteristikem
je„ úřední,mnikojako
sbírky
dívější,
i tato je sbírkou
| však
vý . ]
lučnou, nerušíc z důvodů politických dekretálů, 'ež
v ní pojaty nejsou. Klement V., nechtěje pokra o
zákonech,
jeho zákonodárné
anebo
jehokteré
jměnem
činí tak n, moci
00 podléhají,
oci tou
vati v bor kBonifacia Vlíl.s
em franc., nechtěl
právo k výkladu
jehojedině
zákonůřímský
sluší
některé
kr,etálívl
tve pověřil.
sbírku vzítei,
nec tělnajichtentok
však boj
takéupomínající,
znlšiti
nástupciStejné
a představenému.
Proto
některé dekretály Bonifácia V111.a Benedikta tXí.

shledáváme teprve v pozdějších soukromých Extra
vagantech. jako dekretál svrchu uvedené podro
beny
i Klementiny
oprav m korrektorů
řím. a text
ve vydání
řím
en za authentický.
Tiskem vydány zKlementinyprvně s ostatními díly
Corpus iuris can. v Mohuči r. 1460 a do

otištěny asi padesátkrá —7. Výnosy papež. dří
vě'ší
potomné,o,ÁežXVl.stol.
v Corpusv chronolog.
íurls can. pojat
ne
by y, iukládány
sbír ách.
azvaných a otiori parte svého obsahu bullariemi
(viz čl..)Sbíry ,pon_ěva
adž jsou prací soukrromou,
nemají
úředníy
vž
žnosti
až
na
4dílné
bullaríum
Be
nedikta XlV.,
esbírkou authentickou. Plyne to
z prohlašovac ebu ly „iam ferc sextus“ (26. březn'a

gagsž,
obdaren darem
můžeautorita
právo
0 kč vykládatí
a jako neomylnosti,
nejvyšší církevní
a zákonodárce authenticky čili autoritativně vy
kiádá v_šeckyzákony církevní bud'rsám
m, anebo p-o

mocí úřadů(řím.kokřrež

ocí tou po

věřil.
Metropolita
autoriktativně
zákony
své, anebo
statutavysvé diecese,
joak jkenž
biskup. Statuts svých konprovínclálů auktoridtativn

vykládatí
nemůže.
Dekretasněmu
vykládá
metropolita
authentický,
jen byl-likprovinc
tomu sněmem
provinc. zmocněn. Cirkevní soudce,vvtjirnášejeroz
sudek, vykládá právo církehvníautorita 'vně
Dlejenrgo
stran
ny,
jímž
rozsudek
;eho
obsahu obmezuje se ka dý v klad bud'Djen na to,
že vykládá temná slova anebo ménč jasnný smysl
zákona (i comprehensiva), nedotýkaje se tím jeho
1746),
provázela
první
svazek bullaria,euni
versrtěkterá
bologn.
zaslaného
s příkazem,
abys
obsahu
anebvýznam
opravuje
znění
zákonna a Atudíž
to “ani
ďže dosahu,
obmezuje
jednotli
ako
pramene
práva
užívalo.
V
bulle
tévvžrpočítá
vají se všechny a. .r. dekretálek k nim
vých slov & rčení tak, jakp ři nejmenším b ti musi,
B. XlV. ikompilacííV. dekretálů ínnocencelll., ač atopro počet případů pod zákon 5 adajíc ch spíše
se s tím kanonisté nesnášejí.
. ne kt X1. umenšuje (výkiaad přesný, dosah z kona omezující,
ínterpretatio restrictiva), anebo rozšiřuje význaam
obsahujíc
spořádaně
papeže, je chronologicky
posledn vydanou
cirkevnv 'nosy
-vprávnítéhož
au jednotlivých slov a rčení tak, jak jest vůbec my
thentickou sbírkou. Phlllips (Verm. Schriítenll. 149) sliteino, a proto počeet případů pod zákon 5 ada
vzdává jí nepokr tou chválu. (Srvn. Schneider, Dle jících spíše rozmnožuje (výklad volný, dosa zá
Lehre
von den Geschichte
irchenrechtsquellen,
kona rozšiřující
ínterpretatioo
prv
1892; Schultz,
der Quelle Regensburg případě
se výkladem
působno etxtensiva).
tzákona zaV jistých
okolností obmezuje, tak že se nevztahuje na p
n.ásl., Laurin, lntroductioetc. 554. a násl.., dear,
lntroductio in cor us iuris utriusque, Vindob 1
pady, které _by dle jeho znění pod zákon s_padaly;
v druhém pří _aděse jeho ůsobnost na předměty
Emil
uinque compíl.2anti
uae,Phil/ip:;
Llpslae podobné roz iřuje. A. vý ladem zákona církev
1882; Friedber,
Wentz, us decretal.
l.n
811141925
K.IV. 207 n sl.; B. Hůóler,8 Kirchenrechts ního jsou do jisté míry klausule, kterými zákon
končí a jež nejsou jen řečnickýmiozdobami, nýbrž
quellen, Berlín 1898; v. Schanr, K. R. 9 5451351. skutečným zákonným ustanovením, závaznost, roz
authentickě toniny v. toniny círke ni.
[předchozího
zákona
(sahrvna provádění
A. Vřejťa
. Katol mravkou
ka'l. vykládajícírn.
str.5 2;

authentickývýklad
(interpretatilo
tíca)1.Písma
svatého
vizčl.lvýkadauthen
Písma

ring, Qrundzůge des kathol. K.-Rs. ]. 34; Lá'mmřír,

ným pravidlem, daným lidskou řeči nkterá podléhá

tiw,

jasné o slovného znění aby nikdy výkladu nepo

Wsrns, Ius decretal. [. 132.

sv. —2. zona.

Poněvadž
žzákon yjsou obec lnstltutionen des kathol. K.-Rs. str. 4,16; Lauren
Institutionen iuris, str. Ž42. nás

.cat—in,

mnoh m nedokonalostem, nelzeddětiizákonu tak lntroductio in corpus iuris can., str. 234., 217. n.,
třeěboval, aniž lze možné
vyn stí případy
zákon vyčerpával
tak všeobecný,
aby
neetcíýíonikdy pot ebi se tágati, zda případ nějaký
spadápraxi
čili nic.
proto
otřebujtekaždý
zákonzákon
v právní
víceAméně
ěkvýjd
kldau,
jzjí

štění smyslu, jejž zákonodárce ve slovat zakona
vložil, a tím i dosahu zákona, jak vyjádřilo to již
právo římské větami: „Prior at ue otentior est,
quam vox, mens dicentis' (l. 7. 2. ..331 10.
„Scire leges non huocest, verba earum tenere, sed
vim ac potesratem“(l. 17. D. 31..). Prooto potká
váme se s vjkladcm zákona ne ntam, kde jest

intlíithentícnminstrumentumsv. authentičnost
authenticum

co anttiío n.ář

ve středověké latině někdy tolik

authentícurn altnrezhlllavní oltář.

nuthentíčno
ost, egoru
nost, nebo
přisuzujeme
opisu
nebo překladu
n kterého Ilspisu
některé
listiny, shoduje-li ses roigínálem aspoň ve všech
věcech
důležitých,
že jich užíti je11.0Tak
lzhemísto mlu
ori
ginálu ku
přesnému tak
poznámsmyslu
vímeco a-í opisů a překladů Písma sv. Viz článek

neporušenost knih biblick

prostředkům
smysl jeho ne asnýř(interpretatio per modum supple v authentíčnost
řízení soudním listin.
náleží K(průvodním
t ž listiny, pokud
ovšem
tionis),
nýbriíonis
Ipřijasném
jehoz
(i. per mo jsou
authenti c,k t.j .půvvíaodnaprvaé, na rozdil
dum ecariato
,aby snad
dněkdněníjednostranné
lpění na líteře zákona _nemělo za n s_ledek mravní od listin odvržených, lpadělaných. Authentická li
bezpráví

(summum

ius,

summa

iniuria).

stina znat t ž prvo is, orí lnál, t. j. onen

ramene, z něhož výklad zákona tryskne, rozlišiu zápis,
vy otoveny
při aktu
samém,onu
přilistinu,p
ůkonu, kter
který děly podnět
k v hotovení
Eeme
mezi
či původ a, listiny. Authentícké jsou veřejné listiny ů ední, vy
vykýl
ým (i.výkladem
usualis), authentickým
učeným (i. doctrinalis)l
soudním (i. iudícialis), z nichž dle zásady: quisque hotovené osobou úřední ve funkci veřejné. Tu pak

authentika o relikvlích — Auto da tě
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se vztahuje a. na obsah listiny, že týž jest pravý, Nostro in cera rubra hispanica expresso commu

právný(:.mmaterielní, věcn
ná,)

na íorm
nivimus, eam_quetradidimus cum facultate apud se
úpravu listin, že n žitě dbáno l.lteormy(a. tor retínendí et in qualibet ecclesia, oratorio, vel ca
málni), ano 0 na obojí, obsah totiž iyformu lí
laella
publica
Chrlstífideaillum
veneratíoni
exponendi.
n quorum
íidem
etm
urhas litteras
testi
stíny.Authentický 0£is,d u,plikát můževy moníales eodem, quompraedictae Sacrae Relíquiae
hotoviti osoba neb úřa kteří“oprávněni Ěou vy signatae sunt sigillo muniri tecímus, atque manu
datílistínupůvodnli,originál,
uplikát propria subscripsímus. Pragae, in Residentia No0
zastupuje
originál a má s ním prv_opis.
stejnou průkaznou

moc. Veře
eánávé
listina úřední, vyhotovená v náležité stra ArchieBíscopalí,die. .Srvn. Concíl. Trident.
formě,
te
ěcně í tormdelněllauthentická,
jest
plným průkazemvvůčikaž
opačné tvrzení
Cpngr.decr.autl1.
invoc Liturgícae
venernt., 1898.
et relíquigs
Ěphemerides
Sup 1SQanlŠtolt
Rle
odpůrcovo nemá váhy ani platnostit1,anoť by musllo ruml;S.Rít.

quiils. uaest.
2.;u11l900De
approbatloner etsížillí
tegrrv býtilenezvratné dokázáno, že listina jest pa qualitate
in Relí
ii.s
dmanželslk
lána
221.instrskuukcegro
uch. k udy
vRako
se přikročili
roz authentisovat uznačí tolik co stvrditi neb ově
sudku, když listinami, které všelíkou námitku vy říti listinu. Listina nějaká neb dopis se authen

tísují (originalísuji),
když jeis pisatel
opatří
lučujl,1nade
všechnu
pochybnost
jestsvědčících
zjištěna. datema
vým odpisem,třeba
peečetí
a
Dle
68téže
instrukce
pravost věc
listin,
proti 1platnosti sňatku, nemůže býti dokazována
podpiĚyadvou svědků.

Listina úřednvío
opatřuje se

vždy íslem jednacím
úřední pečetí. Jinak
zntačí.
výpovvědlš'nid
manželů
neb pochybnost
svědků nepřípust
co &
legalisovatí,
ověřiti,t.
nýc
lch. samých
Nastane-li
o pra authentísovatítolik
stvrditi původnnost a hodnověrnost listiny, že tálž
vosthilistícííd,
ezzvlátě když obviněnážeodepírá
hotovil, a že
jich,
se od uznání
znalců skutečně pochází od toho, kdo jí
zasluhuje víry. Takovouto ověřovací oložkou musí

ředlsevzílti sro]vnánír
těchmsl.ljinýmit|'nequpíra
relnča
'iakéslistinmůže
i.
.rádu) býti opatřenyvšechny matriční list,

kterésse

obvm némumuložiti, aby několik slov neb vět před
cízin 'ctví.
anebToté
které
majío být
dokladem
soudem napsal. Zmíněná instrukce pro manželské wdávggedo
k dos m šlech
žplatl
vysvědčeních
o svobodném stavu snoubence, vydává-l_i se vy
l . důkaz znalcův. svědčení to diecesl v cizozemsku. Konsistoř neb
So
rome
listiny,
na
p.
dopisy,
odzágískya
p.,
jsou průvodním ůkazem, jsou-lio
spor kurie biskupská připojí k matričním listům takovým
(authentlsaci),
v lnížřipojené
se stvrzuje
dov'olá
en z manželů listin soukromých * legalisaci
podpisu vydavatele
listíny'
pečepr
|,ravost
ných stran
ágrřipuštžny.
9 218. jeza
zmíněné
instrukce ísatele a jeho hodnově
ěrnos? Authentísace vzta
]tázán, Dle
uznává-li
pravé.
dobn iplatí
Mae 5 231.instr. v tom případě, když u'e se tu ovšem en na formální stránku listiny,
se nově listiny
ne ká se však v cného jeního obsahu. Pro obor
církevní
dějí
listináchmirokazuigíl
tere p prvém
vyšetřovánídzů
viko iarávněni
bisk. jsou
notář133 ny ověřovatí konsistoř,
Sdk.
neb nove
důkazy uvvá bisk.
stalyo ochb
Autisslodoren. díoec.Lv
v.
aut en ke110 rclikviich o ostatcich svatých

soudy; připouští taktéž v

t), litteiae
authenticae, jest
listina, jížCdiecesní
a té, actus fidel, prohlá
byloe šríe
biskup
dosvědčujepravost
ostatkůs
ha do soudech inkvisičnichsslavné
ení španělských
o vykonání
voluje, ab v jeho diecesl veřejně bylyl uctívány.
A. popisuje schránku (kapsule), v níž ostatek svět
cův jest uložen, a jest opatřena podpisem a pečeti
díecesního biskupa. A. vydávali mohou nunciové
apoštolští a Ordinarií locorum, diecesní biskupové
nebo praeláti, mající řádnou pravomoc biskupskou
nad nějakým zemím (potest atem ordinariam et

rozlsudku.
obylo, jak se podobá,"konáno
r.
vSePrvni
ville,auto
poslední:-.
Byl-li
totiž dostatečný počet rocesů definitivně: vyřízen,
při nichž mělo býti ně olik obžalovaných odsou
zenok vydání rameni světskému, čili relaxovánno,
žádal soud generální radu lnkvísični (consejo de

la santa generalé ln uisicion) o dovolení, konati
guaslepiscopalem).
Praeláti řádoví,
ne auto
slavnédaauto
da.:lne'předá/ž
dáno, bylo
té 14
emdovolení
ozn menbylo
. Zatim
jsou
Ordinarii loci, nemohou
vydávaaponěvadž
ani pro
zřízeno na hlavním místě sídla inkvísíce lešení pro
žktberéajim jsou
ydpoddány.

Má—
li býti ostatek,

verejné
uctíván tév die
jiné g_oenitenty se stolicemi
díecesiu,jest lostatekyi a. předlo
itl biskupu
ítatcle rozsudku.
ínkvisici
a čestn Napro
oty,
cese, enž dá je prozkoumati (recognitío) a shle magistrát, kathedrální ka
savpoplcepeče na ostatku
neporušena
a vše Lid viděl auto jednak za
hodu'e, jedovolí,
aby ostatek

ro kazatele a pro před
zřízenaobysla
pro
ký estráda
soud, pro
pro
itolu aI.jáliné
duchovenstvo.
co okolních domů, jednak

i vjeho
ediecesia.b lausull:
i suctlv n.„Reco
Souhlas
svůj psrojeví
tribun,řed
jež auto
zvláště
timdomu
účelembběliyzřizovány.
na
předložené
ovimus“
spodo sVečer
bylozado
ínkv čního ovo
pisem a pečetí.— A. bisku
upsk mají zpravidla láno n kolik kněží, kteří teprve nyni oznám li re
znění, jako následu'ící formulář pražské arcidie lax
axuvaným rozsudek, ovvšem je t ne v otlicíelní
formě — officielni rozsudek předčítán teprve při
cese: os Dei et Apostolicae
. Presbšžer
de au
Skrbenský,
dis Cardinalis
gratia Archi
uto — avvazvali je zároveň, aby se vyzpovídali
episcopus Pragensis, Princeps etc. etc. etc.
ni a obrátili.- nozí skutečně teprve v této poslední
versis et singulís praesenteš Nostras literas ín chvíli pod mocným dojmem rozhodli se k novým
specturís, lidem facímus indubiam et attestamur, doznání
Kaž
ždému odsouzenému dání byli dva
odNos ad Omnipotentís Dei gloriam, Sanctorum zpovědnici, kteří u něho zůsta ll celou noc a ne
ue suorum veneratíonem, sacram deo sbus.
opustili ho, dokud rozsudek na něm vykonán nebyl.
Ráno o šesti hodinách počalo anto slavným prů
Žna př.(S. Adalbertí
Martyris
Pontificis)
opasrticulaín
příklad loco
authentico)
dessump,tam
in vodem, kterého se účastnil královský dvůr a jiné
korporace. Poenítenti šli po jednom za sebou, na
capsa.( .a(na př.deaurata nebo argentea, deargen před nejméně vinní, na konec relaxovani, všichni
tata) fiigurae.
př.rrotundae
nebo ovalis)
serico.
.. na .(na
ř. rubei
[u mučedníků
neboaltalilo byli rovázenl dvěma famli
íiáry, relaxovaní tak
svým z ovědniky. Konec růvodu tvořila lnkvlsice
ju vyznavačů ) coloris ligata, cum inscriptione 8..
sama. am is,tě kde kon no auto, byli poenítenti
(na
řdaAqulamI“tet
iM.
distínl:,tam
cavímus,
pro P.)
identitate
íllius, devoteucollo
parteu
. rozsazeni na svá seaddla,n nejvyšší provinilcí na
(na př. crystallo nebo vitro), altera vero siglllo nejvyšší místa, všemn lidu vídítelni. Auto samo

autohypnosa — autokeíáinl biskupové
za očalo všeobecnou přísahou věrnosti víře a sv.
0 iciu (inkvisíci) ode všech shromážděných. Poté
konáno vyníkaícím kazatelem kázání o víře a po
kázání předčít ny rozsudky. Za jejich čtení nebo
po něm vykonána degradace relaxovaných duchov
ních a rekoncílíaee kajícníků, záležející v tom, že
tito blud svůj pro v chnu budoucnost odpřisáhlí
a pak za jistých obřadů do lůna církve přijati byli.
Zpravidla končilo auto 0 3. hod. odpolední. oz

sudek smrti na odsouzených nebyl vyko
nán, jak se ob ěejně za to má, při auto před

shromážděnřm
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těchto 6 let velmi značné difference. V Barceloně
23110ve 12 auto 32 osob relaxováno in persona
uloženone cpokání
relaxováno
statua,
o
r. 1578/79
ěje se azmínka
až do inkonce
století
0 žádném auto a o žádném relaxovaném. Llorente

dle svého
„pravděpodobného'
pro
12 auto
96 reiaxovaných výgočtu
a 28 k vypočítal
okání oby
souzených a reiaxovanýeh in statua.
e Valencii
bylo v 17 auto relaxováno 39 in persona,
ulo—
ženo pokání, res . relaxováno ln statua; die Llo—

byto jeo zajisté
1 relaxováno,
748 uloženo
lidem, nýbrž teprve po ukon renta
pokáníbylo
atd. Z
s dostatek patrno,
jakou

čeném auto na určeném k tomu místě před bra cenu má tvrzení Llorentovo, že jeho výpočty 'sou
nami, na tak zvaném quemadero. Sem byll rela pečlivě sestaveny die akt, a že jen nejmenší isla
xovaní přivedení pod vojenskou hlídkou a zde na vzal _zazáklad. Die dě e isce Gamse (Kirchengesch.
Spamens ili. Bd. str. 4) páči se počet všech in
nich rozsudek
smrtibyv akonán
teprve odsou
pozdě kvísící španělskou k smrti odsouzených na 4000,
večer.
Těla jejich
pak sobščejně
ena. Počet
zených k smrti ří auto da é byl poměrně malý. počet, který nedosahuje počtu obětí ří procesech
Ze všech lnkvisi ních procesů, které pověstný kněz roti čarodějnicím. Hafen, Der Kard nal Ximenes,
odpadlík Llorente ve své Historia critíca d
. Aufl. Tiíbingcn 1851, str. 322 n., Scháfer, Beitráge
la inquísicíon de Espana, r. 1817 v Paříži zur Gesch. des spanischen Protestantísmus u. inqui
v překladě francouzském o prvé uveřejněné, uvádí, sition ím XVI.jahrh. ]. Bd. thtesloh 1902,str. 25—26
končí jich jen velice má o smrti, a Llorente zajisté a 172,—183 Oliva V., lnkvisice ve světle pravd 1901,
Ramain- Vaňura, lnkvisice EDI.
nur.
nevyvolíi
nejmenších
při známě
snaze vy
iíčít
ínkvísict
nejtemngřěpadů
j ími barvami.
Llorente
autohš'rnosa
hy pn otís mu s.
autoc
rle vizviz
sebevražda.
pravuje na př. na důkaz veliké horlivostí ínkvisice
o auto da té v Toledě dne 12. února 1486, př' němž
autokefální biskupové. Od dob synody truilské
prý ne méně než 750 vínníků b 10potrestáno. Mezí dostalo se 5 atríarchum: římskému,cařlhradskému,
alexandrijsk mu, antíochíjskému a jerusalemskému
všemi nebi
těmito ničím
nebyl však
je en
a jejich a melropolítům aulokefálních církví : cyperskě
trest
jinýmaninež
veipopraven
ejným okáním.
Druhé au 0 bylo 2. dubna téhož roku op t v To-_ neojustlniánské a iberské, jakož i metropolítovl
ledě s 900 .obětmí“, a z těchto 900 nebyl opět am efesskěmu a thessalonickému, druhdy řídkého a
jediný smrtí potrestán. Podobně nebyl také nikdo v církvi teprve od dob sv. Athanáše se vysky
smrh potrestán ří auto 1. května téhož roku se tujícího názvu, arcibiskupa. Jen a. 0., t. '. předsta
750 osobami a 1 . prosince s 950 osobami. Tří tl vený samostatné církve, zván byl v církvi východní
síce tři sta osob musilo v celku v oné době v 'l'o arcibisku em; jako však již s počátku dostalo se
ledě činiti pokání církevní a jen 27 bylo odsou názvu to o z historických důvodův í bísku ům vý
značného siolce eíesského a thessalonick ho, tak
zeno
k smrti.
V celku
Llorente
všech
k smrti
odsouzených
na páčí
30.000
ve 300 Počet
etech trvání
inkvísíce, tedy ročně ne celé sto. Než když i při i (později honoris causa přidáván biskupům mist
d jinně
a politicky
byť i a.všech
b-y nebyli,
pustíme tento jeho „írívolni pravděpodobný vý jako
tomu
na ř. v důležitých,
Rusku. Pravomoc
a. it
počet“ (Pac/ul, Geschichte d. Zeítaiters der Ent est stejná, a slovou patriarchy, exarchy, arci
iskupy aneb metropolity, en když samostatná
deckungen 2. Aufl. str. 117), nesmíme zapomínati,
že mezi těmito obětmi ínkvísíce nebyli jen haere
správa církve,
jíž včele stoL,
vládou
a
tici, nýbrž, a to u velikém počtu, sodomíti, lidé veškerou
neslednocenou
cír vÍpříslušnou
jest uznána.
Nej
žijící v mnohoženství, rouhačí, líchváří, často
vyšším jest
správním
autokefáln
períodicor ánem
aneb té
stálákteré
synoda,
jejímž
' vrazi a_jiní zločincové. Od očítáme-Ii tyto zlo crkve

předsedou
je a. 6.Vbez
něhožautoke
není platného
syno
dálního
usnesení.
církvích
které nemají
značný. o potvrzuje také protestant Sehaier ve stálého synodu, těší se a. b. v dob ě , kd perio
spise: „Beítra e zur Gesch. der s anischen in ul dická synoda se nekoná, zvláštním práv m řed
ostatními biskup této církve, což patrnojl ze
způsobu jeho vo by která liší se od způsobu volb

Sítion ím XV. Jahrh.“ ]. Bd. 1
str
n.,
výslovně praví, že „všude zůstává počet skutečně
sm potrestaných za v počtem Llorentov m“. Pro
dobu asi 50 let trvání ú adu č ř generáln ch inqui
sitorů, Dona Fernanda de Val ésa D. Diega ESpí

ostatníchský,
eparchíálnlch
antlochí
jerusalem. bískupův.
a cyperskýA.:).alexandrijslž'n
volí se na syno ě
a musí ýti potvrzení vládou. A. 5.
ý, metro
nosy, D. Pedra Ponce de Leon a . Gaspara Qui
polítagaetrohradský,
jehož
officíelní
název je
„nej
len sv. synodu“,
volí
se ze středu
ruského
rogy, čítá Llorente dle svého „průměrného výpočtu“ vyšší
8 relaxovaných ín persona, 4 relaxované in statua
episkolgátu
a má
potvrzení
a 40 k pokání odsouzených za rok a pro 'eden DlhO.
odobně
dějerovněž
se vo Potřebí
ba a. b-a
řeckého vlád
a si
inkvísíční soud, tedy v celku 5936 relaxovan ch ín najského. V některých autokefálních církvích za
chovat se domd starší způsob volby a.
že
Eersona,
ín statua, 29.680 odsouzených k o účastní se ji ta (é líd svými zástupci. Avšak i tu
ání. jak seV shodují
tato
průměrná
se s ve
u vyhrazeno vládl otvrzovact právo. Tak volí patri
tečností?
proto olu
Vísnta
revise)čísla
inkvísíce
Valladolidu od r. 1567 zachov n je seznam souze archu caříhradsx ho vedie členu synodu a biskupů
ných od r. 1562—1567, tedy v 6 letech. Die něho v Cařihradě přítomných také “laici a to 3 první
v těchto 6 letech bylo relaxováno 15 osob ín per členové patríarši rady, členové smíšené rad , 8 re
resentantů úřednictva, guvernér ostrova amosu,
sona, 14 in statua, 133 smířeno a k pokání odsou
zeno, 23 bylo osvobozeno a pří-49 procesy byly
podunajských
knížectví,
16 koste
zástupců
ob
chodu a průmyslu,
2 zástupci
farních
ů caří
zastaveny. Llorente vypočítal by pro těchto 6 let gzástupcí
48 relaxovaných in ersona, 24 in statua, 240 odsou hradských a 28 vyslanců patriarchovi tomuto pod
zených k pokáni,te y více nežtrojnásob pro upálené,
řízených
čí se
biskupství.
Voiíčovénic
ti proti
zvoli
kteregarchíí
předloží
vládě. Nenamltá-li
o polovncí více pro relaxované m statua, ne úplně temo,
dvojnásobné číslo pro odsouzené k pokání, což po němu, zvolí biskupové v tajné volbě z tohoto terna
čtem 12—13soudů násobeno vykazovalo by již pro patriarchu, kterého sultán potvrzuje. Podobně děje
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autoketální kláštery — autonomie

se volba i jinde, kromě církví svrchu uvedených.
tautokefální
klášterd ecesn
či stiauropešie
samo
tn,é z pravomoci
ího bls upajsou
vyňaté
a
_lencl
metropolitu
bukovinskodalmatského
nevolí da
sy Střlmopatriarchovi aneb sv. synodu podřízené klá
ndoa,
nýbrž jmenuje
na základě
histor. práva,
tujícího se z dob císaře Nikefora Fok a nařízení
teišrycirkve
východní.
to obdoba
exemptních
klát
erů cirkve
západníJesta má
tytéž dvoů
ody. Ze
Eatriarší
synodyčcařihradskéz
císa
sař ra
ouský jako
ze
án bukovinskýr(c1ís.reskripty
ze
starobylého
sluší
právo
vztyčili
aveós)zvyku
v mis
tec,h patríarchům
kde státi má
oltář
klá
dne 20. íisto.18£28.června
1829a 6. listopadu kříž
34). — Po d se týče biskups ch ráv a. b-ů, štermho aneb jiného kostela, a tím at kostel a
není mezi nimi a biskupy eparc iálmmi rozdílu, spojený s ním ústav církevní z řádn moci bisku
O

ovsvša přímo podřízen patriarchovi. Patriarcha
lečbieng_okud jde o hierarchii iurisdictionis.
iskupové
spravují spr
samostatně
synodlíně
jmenučje
doživotně
své diecese
a ani eparchiální
u.
ávy die ane
dozírás k disci
a ů,jest
jejich archimandritu,
soudcem &p.
k-ú nemam
mátněj“ší jsou klášter athosské,
cese svého eparchiálního biskupaevměšovatí (ll. ob.
sněm k. 15—16; lil. o.sb
k. 8; [V. ob.ssn. c. 5,
dřízené patriarchovi ".cařihradskému uských
a jiné), leč jen v tom přnípadě, že by se zdráhal

diecesi nutné duchovenstvo ustanovovati Vli.o

e 8. Srvn Silóemagel, Vertasslun und
PatngrsámtlicherpKirchen im7Orientl
173; M:. M1116;
II:.:
stand

sn. c. 11. . aké není nějakéhob jurisdikční o roz 8. ]. Symbolae ad illustrandam historiam Eccl. ori
dílu mezi
jednotialivýmia.
daleko
převšoval0
sídloruhžščs sdlo
est jedněch
zde
ejen entalis, Oeníponte l , vol.
rozdíl čestn přednostní, vedle nělhož první místo
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atriarchovi caříhradskému, po
němž
následují ostatní
tímto pořadem:
alexandj
ský, antochijský,
jerusalemský,
páté místo
nále í
metroponitovi ruskému, pak následuí arcibiskup
cypersk), metropolita karlovlcký, arci iskup smaj
soý, metro olitačernohorský, řecký, sibins ,bu
m,ský
dskšmu sunký a posledním je
představenýélncímladí
církve východ,
exarcha bulhars ý Vedleautokef.
ráv biskupských
ve své
eparchií
má
každýte
arýc
.
práva její
nadbisku
celou
autokef. církví,
s jis
ním|stáostatní
pové nesdílejí. sou to celkem táž práva, jichž ve
staré církvi po ivali metropolíté ve své metro li,
která plynou z toho, že je ředstaveným bis

b iautokefalovév
sk
akefalove a autoketální

Autollkusv. Theofil Antiochijský.

autonomie (svězákonnnost) l. a. církve. Mate
rlelním
pramenem
částečného
práva církevního
a.
či právo
spravovati
se vlastními
zákony jest
rus
condendi statuta). jest to zmocnění, jehož se do
stalo církevně uznanym korp oracicm, že mohou jak
vnitřní
své utpravovpatipředpisy,
jež samy
si daly,pankěry záleží
osti správy sve samostatn

obstarávatl. Produktem a-e jsou statuta legaíía
(quia ie is víces habent aobservance. První vzni
kají výs ovným usnese m se autonomní korporace
na normách, jež jsou ír zákonem, druhép
vta
kové společnosti míč y v život vcházejíajsouce
jejlm
právním,
aniž
potřebí
bylo
skěho
synodu
a
správcem
v
ech
záležitostí,
týka
dobyovým
k jejich
uzákoně
nní.byvvšak
Mluvíme
el- oa—i
jících se celé dotyčné autokef. církve, kteréjeeí delší zvy
sttálá neb periodická synoda v řizu
uje. Církevně církve jako společnosti samostatně, aneb užíváme-lí
syno
odál plředpltusy
círvkvtěc
e. to
sř.luši
právniál
o rozsahu
aťráv obsahuje
lečnostem,
a-e
co
suverenita,
toho
kstarém
označení
jejího právu
poměru
k jinýmprv
82%;
metroponlitosvitubukovínskemu vedle
tžeé výrazu
tak jako
veznamen
státním
řeck
víme-lí však o a-i círk. korporací máésmíovo
MIto
cirkve mez
ezi j:ným
a) svolávatí
řídíti
synodu
b)_p
edkládati
úchval předsedaatla
synodální vládě
a
význam
v definici
uvedený.
přisuzuje
api kapitolám
a na
zákkladěPrávo
výsadobecné
těší se
jí uní
prováděti je, vcl)ád
zastupovati
ev bukov insko-dal
matskou
ajiných círautoketálních
církví, versity, třehole a náboženské spolky. Aby statuta
aobservance byly zmíněným korporaacím zákonem,

dšdozíraii k cír evnim záležitostem celé cirkv
ve, je potřebí, ab autonomní společnost která je dala,
rozhodovatí v těch ssporn
yno'řch a trestných zále zachovala pr vem stanovené meze a předepsanou
žltostech, jež do příští
y nemohou býti vyří
y,
yvyf)zavčas
konávati
o omine-Ií formu. Pokud če se prvého, maji statuta dotý
eparcha
nutně devolučníiprávo,
duchovní'u
katikapitolách
se jen vnitpořádku
ních zá služeb
ežitostí Bož
korrčorace,
na př.
to spolupůsobí a. 1). při
v
h discipliny,
biskupství a pečuje v době mezivláí o osiřeiý správy majetkové atd., v klášteřích modliteb klau
sury, studií, domácího řádu a p. Dále nesm statut
stolecc, udílí
má právo
visitovatls diecese
suííra odporovatí ani právu obecnému (c_.8. x. 1.), anl
gánův,
jim dočasněd
zachovávání
& svých

residenčnís (povinnosti
j. v. Ev lllarchiáíní
biskup co
je oprávněním církevní
ani ďrávům, jichž
povinen
ělití s a ab-em
e oastatnější,
dříve
řádněosnabyli
ra quaesita,
293'ižŽen
esmí
statutem dosavadni
dobrý
v diecesi zavésti míní, & připommaú jméno jeho jednotlivci
reg.:
v bohoslužbě. Vedle těchto práv náleží mu také
stav korooerac
x.1.jes6 samo
aneb
v jeho církvi čestná přednost řed ostatním kle blaho
cír e ohrobnytíporušen
ováno (c. 12.(c.
X.9.1.2),
rem, jak mu ji_zaručuji také zállatcm tá't .
. zřejmo. Potřebuj -li statuty kapitol potvrzení bi
sku ova, není vedle práva dekret. ljasno (na př. C.
má
krurucerotosynke
představeného
praesidiální
zvaného
eoll sT.ento
duchokanceláeře,
vní,kt
.)?HIzřítzeněkapitoly
žád., c. lé myžaduje.
nVl. ll. Rovněž žádají
v některých církvích, zejména caříhradské, těšíese nově

značnýmp rávům,,vyřlzušem
všechna praesidiální akta salute
ho novější
konkordcátysa
(na př. c.
„De
animarum“
1, bully
„Pr ovogisné
solusque"
3.
a zpravujpebiskupa o v
,co týká se jeho osob
dtýěe se form, jest nutno, aby
ních
jednání, jež týká se ducho všíichm>P
vens práv.pVdúředním
poruje protosynkellaarch.idíakon
oprávnění členové au onomní korporace
Jako
jeagrotosynkellos
představeným
kněží
té
které
autokef ní církve, tak je archidiakon představeným zváni byli k sezení, v němž o statutu žednáno býti
má a(c.l
aspoň
a!svět jednomysl
ma souhla
všech jáhnů. (Srvn.čl.ak ef al vé; dr. Nikad.Milař, sila
. X.% iclhlse cdostavilyL
.
D. Kirchenrecht der morgenlánd. Kirche, Mostar 1905

nosti Potřebíj ejnl tehdy,k dyby snesením práva
wárti er Bestand sámtl. Kirchen des Orient, Eands-zíjednoti vcova0b la dotčenaiřPuvodní a. kapitoc byla
skná
na v ,a 0rozděíivše
cbh,
klynse
ústavy
hut ]
Friedr. Vm'n, Lehrbuch des kath.,orient. dles
gango
spole
ý statek
v jedno
u. protest. K.-Rs. ili. Auf .Freiburg 1893; A. G.Pavlov,
lellldob
4. viaclausa
tactí zave
Kurs cerkovnago prava, Moskval 1.902)
Sdt
tlivé
rae endy,Během
změnily
se však
v capitula
(c. 8.
str. 330násl.; f_i—id.
Silbamagel, Vertassung u. egen
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dená, uznána'jsouc právem obecným, stala se _práv Kantův (v. t.) výklad závaznosti mravního zá
ním stavv.em Vedl miryp řiznanéa-e
oříias
(Sittiichkeit,z
viz závaznost,
přísl. či.)v ůobeligatiti?ý
kona (Sittengesetz,v
z.či
a
pak vnitřní ústava jednotlivých nkapitol různě. Řá mravnosti
důrn,konngregacim a círk. spolkr'mr
mdostalo se a-e

kia daa.jest vmravní
po
odstatéoozák
následující:Mravvnostýa
závaznost
na más
je

indultem Appšt.
abřeholineodporují
vlastním statutem
a
observancemi,
ježStolice,
schválené
(c. 8.
diný a úplný princip
v čisté formsálnim
X.i 3.,m) ohiy se spravovati. Práva toho nev ko všeobecnémd
iktá tu praktického
rozumua
nává řádový představený, nýbrž kapitola, ie by
samého Diktát ten vyjadřujeKant různými tvary,
tak, aby maxima tvé vůle
vždycky
řádová
o _tom
djinak pořizovala.
Rozlišujemen
vřehole
té příčině
mezi
řád
szauavřeným
zrize spo uř._e„j
ja ednej
ožto principvšeobecného
zákonodár
nim jednotlivých klášterů (stabilitas loci) a řád
aa ty rozufmné též rhtíti
kongregacemi se zřízením provinciálnim. V on ch stvi platnost míti mohla
bys mohl“
ritik d. prakt.
7). soud
formální
a v(šK
eobecný
diktát“Ver
jestusynt etický
ije jdaly,
v těchtoicoplatí
ceelý řád,
stano (,synthetischesUrteii“ „Satz“)ap riorí, který est
izážvaszina
sou stattuta
pro pro
jednotliivé
konventy,
vila-li"je kapitola generální, zavazují toliko jednotlivé rozumový faktv čdomí nám bezprostředné zn mý
tudíž
důkazu nepotřebný
a jejzávaznosti
vylučujícímravní).
(princi
domyA.
provincie,
snesenlm kapitoly
ální.
mají jen ijsou-ii
ády a kongregace
mužské;provinci
ské apium
prlmum:
posledni ..proč“
_řády,aač jsou též círk. korporaccmi, are nemsaji Tento diktát pozůstává pouze ve všeobecné for—
muli zákona vlastniho já bez ohledu, ano s výlukou
jsouce
od stejnoroděho
řádu mužského
stojice odvislé
pod urisdik
ci biskupovou.
Způsob, an_c jakéhokoliv jiného motwivuvůie a poosteriori
různé církevn uznané s olky a-ivvkonávaji, lzá
(_,Bestimmun
ridgsgrundes Wiileens“), jako nadějebia
visí
na jejich
ústavě azáležitosti
m
přiznan
jimmobecným
rávem
a-e, vnitřní
samostatn
vme ženostl věčn (praemll meríti) neb bázněvjeji iztrá
le bo
zich obecného práva si poořadati i(orporacev s a-í (timor_poenáaedemeritl), ba s výlukou l
skéicÍprikázánr
zákona„formální
(dekalogu)
uklá
Takové mravního
motivy nejsou
a priori“,
ma'í přirozené též právo statut svůj zrušiti aneb da'
zm niti, k čemuž dnes ovšem potřebí svolení bi ný rž „materielni a posteriori' , které místo auto
nomie uplatňují heteronomil, znehodnocují mrav
skupova,
kter
_
ý
dává
je
ze
závažných
důvodů,
jelži
nema'i na zretelí jen zájem jednotlivcův. M
nost z povinnosti (princ. deontologicum) v legál
statu! papežem potvrzený za účel jen dobro jedno nost ze sobectví a biaženství (prmc. eudaimono
tlivců aneb korporace, může býti beze všeho změ io icum),pročežb aji„subjektivní maximo
něn, nebo svého právak aždý může se vzdáti. je-li je notlivců, ale ni dy nemohou býti objektivní
..

lla-O'

mravného
(ctnostného)
však
účelem
cirkve,
jest kl 'eho
bytosti rozumné,
která
vyžaduje jedniání
motiv ka ižrdé
hé
potřejeho
i svolení
Ap.blaho
Stolice
(c. 12.X
.2). změně
Auto normou
nomni společnosti mohou se mezi sebou smlou úcty přeed zákonem" („moralischeTriebfeder“)
plynoucí z „důstojnosti člověka“. Proto se nazývá
mito
úmluvami vázáni
de re.f)
vati (concordia).
Právní(nástupclipnejsou však
tě praktický rozzum jenž obsahuje tako diktát, „čl
Srvn. Sdrarer, Handbuch des K.-Rs.p ].4151 násl.,

stý"(diereine prakt.Vem), a jen ako takový

jest zákonodárný (nomothetický,„aligeme
ein e
Har—imgGrundz
ztige des
strt.r,3168n.;
Sdgmůller,
Lehrbuch
deskath.
kath.K..-Rs
K..s-Rs
tr.84nási.,
a auto
.j. nlžádnýmjinem
Grau, Lehrbuch desk
.-.Rs str. 23 násl.; Ba setzgebend')
zákon mvázan
aný,
než“který sám
sobě uloží.
chemúv Staatslexikon: aAutonomie. [Sdt .—j
a. : tétoelanutonomrejest patrna ravá dl. sto
náboženství (viz a. rozumu) znamená i. samo
(Warde) i svoboda
rolzumn uvůle lidské (Kritik
i—
$vé-)zákonnos_trozumu v oboru náboženství.
„p
p_oddanost“aa„posÍušnolst autorit se znehodno
ato plynepře
io pokladu
ckou důslednosti
sofického
„aurčvog z mylného"filoso
„gavéz
„u
(Protagoras dle Diog. Laert. Xi. 311), že totiž lidský cuj? a zotročuje(IzKnechtssinn“). ethodou analy

tic ou odvozuje Kant princip „mravního zákona
on esabsolutni
absolutni(„unbedingt“),
šker
pra
aveše
réhonormou
mravníhojednánívůle
žsá m o sob
úcty hoden, a proto
rozumé (ratio)yjest
ne vyšší
povznávání ve zgozršatkujezáko
(ordinis cognoscendi et ordinis agendi). Vzhledem vyjádřenformou ,kategorickébo
(č. mravního)

konáb ženstvví zn
namenáa „
upo imperativu
ř. „cti otce svého a ma
atku
'
'
nadpřiroz eného zjevení nábo svou“, na rozdíl od hy pothetick ěho „chceš-ii
ženstviajesttoiikco racionalismus neb na
abys eti dobře vedlo (na zemi i na nebi), cti
ralismus

(viz

.

V autonomii náboženství

otce atd." Poslední je toliko materiHeiní shoda

nahrazue
rozum
viru
theoiožii,fás
proto činu
s objektivni
normou mravnost
mravn
gál
nost(zákonnos
s)ž,ádná
ný|;;..ie
rž „pod
name a.
n. dalš
lši filosofie
důslednosti
tytž a ená
boženských syste mů, jakévvykazuje modefrnsie
filo mravnost“ („Untersittiichkeit'). To zna
sofie (viz či. „náboženství") jako v oboru mravní Kristus sice učil: „Chceš-li vejíti do života věčného,
závaznosti autonomie rozumu znamená ethiku bez zachovej zákon" já ale pravím vám atd. Katego

náboženství, tak autonomie náboženství
do rický imperativ č. autonomie rozumu ziskala Kan
spívá v racionalismu k náboženství bez Boha. toví, jakožtommodernímu „stoiko
o",vi mnoho při
vrženců, i takových kteří s nr'm v 'iných oborech
Závěr (viz aut. rozumu sub iii.),ž nnei pra
mravní závaznosti bez náboženství, dlužno dopiniti jeho filosofie nesouhlasili. V tehde' š době hrubého

materialismu nebf rivolního osvět řství a povrchní
orické skutečnosti nenípra „populární filosofie“ a z nich odvozené ethik hae
vého nábožeriistvi bez posr
sítivního křesťanství. Srvn.
TÍLMayer, Grundsžitze der Sittlichkeit u. d. Rechts, domsmu a utilitarísmu vítali vážnějšímduchov auto
nomii rozumu jako nové evangeliu
m ohé
Freiburg 1868.S
'
kruhy
tnevyjímajíc
— rozumu
Avšakmpřed
sou
u. Kirchen. S. 490—59:
Lage katolické
muhl bší
kritiky
autonomie
neobstojí.
des Protestantisnrus't;
S.
—469 „ChrlstentumHellinger,
u. Kirc hApol_ogie(3) li.iz

b:t 1.Theoretickýmjejim základem jest
binápoznatkosiovná

nauka (ideologie)„či

gionis tolik co samospráva záležitostínábožen st ho -“rozumu (Viz sub či. Kant), die niž jest
ských(viz či. autonomie církevní). [Xda/—
Boha, jelikož
nepoznatelného,a
a tudížodmravnost
„neodvisiou“ood
Boh odezrrati
en na
3. a. rozumu, dle e m. avwc-wóuo; samo_-(své-) vědě
zákonnost rozumu

protiklad heteronomíe roz autonomii rozumubbudovati 2. Kate oric impe
rativ, jakožto „čistě formální a všeo ccný diktát“

mu &egoc-vo'uo;iino- (cizo-)zákonnost) nazývá se
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a „synthetick soud apriori“ —není dostate čným č. zákonem státním,

ůvodemi

antemuznanéabsolutní hodnoty

mravní závaznosti, jelikož td 'á neomezené
hodnoty a důstojnosti nemá.

ásady mravního

zákona (dekaiogu)
č. to co býti má („was
sein
soll“)jsou
právé ak nezměníteiny,jakozásady
pravdy
č. to co jest („was ist“)._|akorozum lidskýpravdu
ve své nutností a všeobecnosti poznáv a, ale ne
tvoří, tak i závaznost mravníhozákona'ako nut
nou a všeobecnou poznává, ale netvoř ; rozum

zase — bez Boha. Kořeny

této
emancipace věd
a mravovědy sá
i Eolitiky
od náboženství
zví šívůbec
(Machiavellism)
ají až
D. 0 x
.
.stoi. Kantem tato rozluka pokro_
číla k naturalistickému racionalismu ve vědě mravu

i práva a dospěla u jeho stoupenců k ap otheose
čiově ka v životě soukromém a k apotheose
státu

(viz Hegel) v životě veřejném. e to theoríe

revoluce sjedné a-des otísmu s ruhéstrany;

despotísmu na trůně ne o v nahodilé sněmovní
lidskýjako takový je zákono-zj ev ný igesetzkilndend) majorité. Dějiny naší revoluční doby 1despotických
nikoliv zákona-d árn ý („gesetzgebend“), relativní; majorit „líberálních" parlamentů jsou historickým
iidsk rozum jakožto obraz rozumu absolutního,
dokladem logiky
idei. — Kantovym
kategorickým
božs ého, jest mírou č. normou mravnosti bez imperatívem
byl upraven
plášt, do něho
se halí
rostřední (normaproxíma),níkolivposlední moderní „tílosofové' a „paedagogové“, kteří hru
ťprincípíumultimum), 'est prohlášením (promul bým materialismem a čirým pantheismem zasažení.

gatio) zákona

řirozen ho, jakožto deontoio

hledají „vědecké' náboženství

bez Boha a

íckého
om ru člověka tvora k Bohu Stvoři ethíku bez náboženství. DereiiqueruntDeum
eli. — 0 trhneme-Ii kategorický imperativ roz fontem vivum et foderunt síbi cistemas díssipntns
er.
lil. Křesťanská tilosoíle (.
umné vůle lidské od této autority absolutní vůle

božské, pozb á legitimace

uložiii člověku

Imm. umma l. . . 3. .' , tamtéž q. 91.
a. l. 2; Th. Mayer S. . lnstjt. íur. nat. ]. n. 181—188

ab soiutní
vaznost,
někdymá
dlužno
oběto a 252—285, jakož i je 0 .„DieGrundsátze der Sitt
vati
i vlastní zživot.
Pro jížto
a odkud
kategorický
er er
imperativ tuto absolutní závaznost a hodnotu?
Al Ta
Sám Kant nemá jiné odpovědí než:
ir be lichkeítsu. d. Rsechtes“, Freib., H d
ma 1355í.vo.n.i
do
Šural:
. ., aggío theoretico dí dírítto n'aturale“,

Řreiten
nicht des
die moralíschen
praktische,unbedíngte
otwendigkeit
kateg.) lm e zuje v souhlase s naukou viry, e bez nábo
ratives;wir begreífen aber doc seine n ženství není animravností ani závaznosti
begreiflíchkeíti...
(Grundlegungzur Meta mravního zákona ani dokonalésankce jeho.

hysik der Sitten, 3. Abschn. ke konci.) Ovšem, Důkazy viz sub čl. „mravnost“ (princ. ontoi. mo
d 2 si Kant svou „kritikou čistého rozumu“ cestu ralitatís) a „závaznost“ zákona ( rinc. ultimum
k ohu, a i m veškeré bytostí i činnosti ducha lid obligationís). Zde budtež jen nazna eny. Dokazuje
o'mu závaz
ského, zatarasil, chá eme [ my, že mu nezbývá než se pravdata ]. anal ticky

„nepochopitelný'

klad absolutní

mravní hod nosti, jakožto absolutní morální

nutnosti vůle,

no
mezeného rozumu lidského. Mimo volítí dobro čínící vůli dobrou bez omezení a jeho
to jest !. skutečně „nepochopitelno“, jak může býti nedostatek zlou (bona v. mala voluntas, sine rc
vůle zároveňsv m vlastním z konodárcem strictione : bona v. mala xať ěEop'yv).e to abso

ipoddaným.

áže-ll se svobodně, může se lutní nutnost

zase libovolně, „rozvázati", a absolutní

zachovávati mravní zákon, aby
závaz chomse ne rovinili, ne simusrei reatu cul ae

nost jest nemožna. _le-linutně vázán, poslouchá vel ínordinaionis.Principem lo bezprost ed
vůle cizí a ne své. — 2. Kategor. imperativ ním této závaznosti sou samy bytnostné
mylné omezuje mravnost na mravní závaz po měr y vě cí (essentiales rerum relationes) n. př.
nost (povinnost) zákona; tím by evangelické rady
oměr otce k synovi (otcovství k synovství) jest
Kristovy, obsahující í heroickou mravnost lásky ez rostředním principem zákona „cti otce svého“.
k Bohu a bližnímu, z pojmu mravností byly vylou Av ak věda i Vira učí, že tě ego i svět a 'ejích
eny. — 3. Proto ukládá toto přiznané tajemství bytnostné poměry (ordo veri, boni et pulchrí) ne
kategorického imperativu logickou důsledností 'sou bytosti a se, nýbrž ab aiío, t.j. “sou st_vo
alternativu: buď slepé a němé resígnace pode eny; a dříve než stvořené začaly re lně existo
jhemfatalismu (tajuplnémravnínutností)anebo
vati, by?em(fundamentum)této
ideálně, nezměniteině možností
m ožny ( sou
OSSibiles)..
vzorné
apotheose člověka v panthe smu. Fatalismus Podkla
svobodu l dusto nost ducha lidskéhoničí; ídee (ideae exemplares) božské, věcně (re) to-
pantheismus je" sice závratné výší samého bož tožné s bytností božskou (essentia divina). Násle
stVi
áší(.,e tis sicut dií"), ale en aby nezbytnou dovně jest llo principem posledním (princ.

reakc vdruhý extrem material

smu jej uvrhnul. remotum)závaznosti („ne simus rei realu culpae
s. ínordinationís“),ab chom se neprovinllí a

Stoupenci Kantovi (Fichte, Schelling, Hegel a j.) se
rozhodli pro pantheismus; Kant sám nebyl ani
pantheístou ani atheístou, ale praemissy k oběma
svou filosofii v „kritice čistého rozumu“ položil a
jen chatmými „postuláty praktického rozu mu“ člo
věka řed úplným bankrotem náboženstvi pojístítí
hledě . To mu vyneslo sarkastický výsměch Heíneho a Nietzschovu nadávku „Níhíiist mit christlich
dogmatischen Eíngeweiden". Když metafysíku ve

bylipořádní
(ordinatí),
božskábštnost
sama.
Proto
jsou praktické
principy
mravní o dobra_prá_vé

tak nezměniteln
jako theoretické principy
pravdy, jsouce obojí založeny na bytností bož
ské sarné. 2. důkaz synthetický:
V řádě
re áiné existence světa jest Bůh-Stvořitel

jedině dostatečnou říčinoureálné bytosti (zoůesse)
a činnosti(roů agere veškerého tvorstva (Viz či. Bůh,
creatio. conservatio,concursus)- následovně nastáva
íílosotií
a do síce
atiku
v theolořií
podryl,
„zá titulo creationís mezi Bohem a člověkem reálný p_o
klady k me
mravů“
po ožíti
marněnové
se snažil.
Neboť “eho nauka o „autonomii rozumu“ jest prin měr absol. ána a sluhy. Z toho plyne lllo princ1p
cipieln emancipaci lidského rozumu a lidského závaznosti mravn. zákona absolutni sub
života ode všeho, co stojí nad člověkem, činí čio ordinace abychom se neprovíníll vlnou

věka svým vlastním cílem (Selbstzweck)a ne oslušnosti
podřidtije veškeré lidské poměry řádu výlučně

(culpa,reatusinsubordinationís).

— o ký lán stvoření vyžaduje zároveň určení,

lidskému. Vnitřní život soukromé osoby řídí cíle, kterýPmůže býti jen v Bohu samém .(Viz či.
Bůh): „Coeli enarrant íoríam Deí“, a tudíž se též
její
vlastním ethíkou);
zákonemvnější
mrav
n mautonomnírozum
— bez Boha (neodvíslou
' úměrné k osažení toho cile determi

právní poměrylídské
spoiečnostisespravují

nace bytostí (constitutio mů esse) í činnosti (zoíf
auton. všerozumem lidu (Gesamt-Raison : Willen) agere) veškerenstva. Z toho se dovozuje snažení

autonomie

801

Tvůrce a tvorstvo nevylučuje

ba vyžaduje

takovou immane nci Boha ve světě, že sv. Pavel
mohl
in ipso
vivimus božské,
movemur
et
sum sříciV(Act.
tomto1727),
smyslu
immanence
a ne
v pauntheistickém
věta Schellin
iova
(Zeitschr. iilrplatí
spekulat.
Physik ovaBd.a 2Helge
Auser der Vemunit ist nichts in ihr ist aliesf'
f(anttzamměnil věc ně ve své „autonomii rozumu"

a jeho pantheistiěti stoupenci výslovně abs o
lutní rozumbožskýs eiatlvním rozumem
sk m. Tento ako „obraz rozumu božského“ je též

rou vešker pravdy,
dobra změřenou(„mensura
a krasna — ale mírou
podřízenou,
relat tivni,
mensurata" ) absolutním rozumem božským, nikoliv
jeho mirou. V tom oh
hledu jest zrno pravdyiv
tonomii
rozumu'. že_jestit
rozum lidský
autonomní
svou
vlastností,
en motivem
evidence
samo

může báin
íi determinován,
jsa ne
eodvislým
a ne—
zřejmé
:e)n
okázané
(ex
alio) k souhlasu
řístu ným per se) jakémukoliv jinému násilí vněj
trnu peteronomíiži).nN však exlex oproti objek
tivn
avdt ani
Žavisiým od jakékolivl normy
vyššíi arVautorityež(boežské
lidské). světov'
Vizč Lratio,
rozum.
toms radikálněirozchází
názor
křesťanský s názorem moderní filosofie

antem

založené. —1V0.Námitky, které Kant a 'meno
vitě jeho stoupenci Ed. v. Hartmann ( hano
menoiogie des síttl. Bewusstseins, Fr. Paulsen
(System d. Ethik)a po nich menš epigoni s 'ízii
u, vědy nedůstořnou nenávistí k autoritě c kve
katolické z autonomie rozumu odvozuj,í jsou v pře
dešlém výkladu (sub liL10—40) principielně vy

vráceny. Nebolt

křesťanskátheon omie (dle

immanence
božské ámrtky.
ámčlověku)
v
není žádnou
hetero
nomií
ve smyslu
2 Mravni
závaznost
ti
tuio creationis akožto subordinace č. poslušnost
řikazu Boha, a solutního Pána —není zotročením
„Knechtssinn' člověka Deo enim servlre re g

nar e est. 3.mravního
onečně činus
z vaznostoodvozena
souvislosti
sel dním z nutné
cilem

člověk a, s Boh
hem jakožto3p edmětem dokonalé

blaženosti —-není smysln
ný utilitar ismus, ani

se neroz
e g 0 i s m u s, nýbrž přirozenosti lidskou čisvrozeným
se

gudemvyžadovanéharm onie mravnosti

a

eností, sbiaženosii (nedokonalou)žinSpe ktero
rou

skýtá ctnost
viae,
blaplynoucí
enosti doko
nalou,
ktterou in
s statu
a visio
Dei1aa 3zni
obla
žující láska Božr in termino. jestli tato harmonie
ctnosti s blaženosti napodobením absolutni har
monie podstatné svatosti a
cistatné blaženosti
božské, v němž svatost a baženost js0u unicus
acíus urus rozumné vůle (Vernunftwriiens) bož
ské. o vycitil i Kant, když. z této nezby tné har
monie ctnosti a blaženosti na tomto světě doko

v oboru

nale nedosažitelné
postulát“
života věč
ného
(nesmrtelnostiodvozuje
duše Šám
pseudoh'losof
E.
doosvědču)e (Phanomenol. d. síttl.

Bew. s. může8
6628t.0957
ási podkladěteieolo'šickěho
), dyž tvrdí, že „mravnost
obstáti
jen na
světového
kdežto
„anttiteleoeloický
dogma
tismus
vmnázoru“,
aterialism
mu pravětak
co ným
'est

ravou . mravnost
odůvodniti,
subjektivní i ea
ísmus
. . neb aasoiutni
ske ,jlako
tcismus“.
ber-let,Atlšžaiogetikl
li. Bd.Miinster
.uA fl.1892,
str. 393
násl.;
tentýž,E
Reiigron,
Schneider,

Gótti. Weltordnung, Paderbocm 1909 str.

—17.

Literatura]
(mimo již uvedenou): S.Til—0m
mac
Philos.
Summa Lac.
theoo_Ius
18nat.
250 oblzvl.p2068
q. 1—q98,l'la 025 208;
MayerrS. ].; tm
mi„ýž Grundsžitze děr?Sittlichrkeit u.
des Rechtes, Freiburg 1868 k výkladu Syii. prop.
56 násl.; Cor a-Ra: em, Philos. mor., Oenlp.c a.p
v. uved.
V. Cat/main,
Freiburg
!ii.—.iii,
Bd.—Morailphilosophie
Pro těmto mimo
tžé Martan-en,

a
Český slovnik hohorědný |.

Christi. lithik't 18781. Bd. g 9. S. 37.

[(dč.
51
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Autonomus — autorské právo

nut'ňě žádalo, nýbrž nadbytečně (Archiv i. k. K.-.,R
Autonomua sv., biskup a mě., rodilýk z italie,
ll., tr. 130.;.jinnak tom
muovšem, osazuje-li pleno
jenž
nemělbyl
vlastní
své diecesemlssie. žKtiyžvl
se zdá_, iure přivtělená beneficia řeholní praelát aneb ka
vysvěcen
ro apoštolské
vypuklo pron sledování Díokleciánovo, odebralalsei pitola iure rovisionis pleno. Zde rozdil mezi in
do Soreosu u Nikomedie v Bithynii, kdež založil stitutio co ativa, která sluší praelátu, a 4.12, již
vykonává biskup, je patrnější, nebot děje se od
obec
křeŽAtaanskouř aríSy
0dtud_i apodnikl
dvou různých os.ob nes koná sea .i. v sídle bi
cesty _po
kupo předchozí
(Trid.
VlI.,X
víře okrestansaké.
Vsi-látlv se adousmrcen
aSornlaosu,b
konkurs)
buďbbisku
uzkoušce
pem aneb
gener.
vikářem kte
pohanů přepaden
D ei
laln skup.
k tomu zvláštního ověření nepotřebuje (
distů stalo se to_po pronásledováni Diokleciánově
Benšejí
dikt
XIV.,
syno
od:
ioec.,2
8,
2). beneficiearln
(assiAtor
r. 313).M
Ano
sv. var Re_om.__ zříá
potřebí všichni t beneficiátl, s jejichž
autorisabilis institutio jest biskupská a pro spojena duchovní správa, kteří na beneficium usta

bace a připuštěnik zastávání správy duc ovni

m, instituoval,
nýb jinoudostává
duchovní
ébiskup
se
klerika, jemuž dostalo se círk. úřadu aneb obročí, noveni b lin ktebiéskupem
s nímž duch
ohvni správa spojena. Od ostatnich
í,jak pověděno,tjiržtimto ustanovením (Acta Apost.
edis vo
ol. pro
..p lásil
75 nás|
), nebot
tim, že jek biskup
úkonů, z nichž osazení beneíicia záleží, __zejména ustanovil,
je také
za schopné
zastá
přeneseni mocí úřední (institutio tituli cou trvá) a
vání
duchovnicsp_r_á\a___á
s úřadem
spojené. institu
(Svrn.
uvedení
v úřa_c_lš
(immisio_
possessionem,n
inv
tura
realis),l
se a. :“intmi
že prostředkujeeji
Wa_mz,us
de
Laurentiur,
vždy jen biskup__diecesní, byt i ostaml úkony osa tiones iuris eccl. 2l5; Hime/nur, System des K.-Rs.
bám c. 4. X. |. %. Tr id
ILHergcnra'tlter, Kath. K.-R. str 221;
zovacr s_lušellšd
jinýmeoso
,
. [1.5130
XIV.
c.1 k hlavě 4.cíp.
své Alexandram..,
odvozuje ze Hamer,orisace
Kath. K.-.R
se:.
k za SILá1vání duchovní správy
summaría
c tov.jméno
dekret álu
kde se raví: „archidlaconus non habet institutio vlzllautorisabllisžioi_nstitutlo
uo ta v. auc
nem au orisabilem“, a dle toho činěn rozdíl mezi

propůjčenim úřadu (i. collativa,
svěřenímdu
chovnísprávy (i. autorisabilis
a uvedenímči ___anátoritaiivnivýklad tviz či. authentický vý
autorské právo jest nárok na duševní statky,
gřevzetimúřadu
(i.i- ealis,
cor p.or.)
něm trident- (XXIV.
18,- VII.invesxtxit.
13
1V1)pvrátil

se zase ktomut o původnímu dekreělx. lišem, jehož jež kdo vytvořil nebo_ naletzl, jakož i na hmotny
užitek z nich pulyno
statky rozumějí se
v dobách rozkvětu
ne o,
rospěch
pravomoci
biskupské,arcžáhenstvi
v dyeštř en'onaneby
a ob v užším sm s dilac íliterámrntí?dílao umělecká v_ý
mali s_ká,hudebni)_____
a znéhoo
dílafo druhu (patenty).
mezil právo nižších kollatorů církevn., pokud jde tvarná,
ším smyslu
i
ález

a-ém u mo n_ouvažovati
po stránce
stránce mravní,
mravní
édáme-li ke
s d_ucho_v__ní
___správou spojená, tim způ 0 prvá
evš' učně biskupům. jest dle přirozeného zákona nesporno, že kdo svou
Tato
trident. gisciplřinau
byla sješt blíže vymezena
konstitucemi
ehor XV. (__„lnscrutabili“a. 1622) a duševní prací něco ;ytvoríl neb vynalezl, stává se
BenediktaXlV. ( Firmandis 11744), zejména pokud vlastníkem
výtvoru avynálezu, leč by ve službách
jde
obročí
řeholních,
kde se
jeví j__i_ného
pro jiného
tvořil
se vlast
vlast
vvci ýtvvoru
a vyn
nálezua vynalézal,
byl vzdal. aneb
Mimo
a. i. o“administrátory
atrněi. Vedle
er.eg iur.
,beneíiclum
eccles.
í užitek dila neb vynálezu,
nonlpo esttlicite sine institutione canonica obti nictvi náleži ůvodci
ctificat domino“. Proto porušuje
neri jest ne důležitějším úkonem při osazování nebot „res
úřadu círk. p enesení moci úřední jež jest pravi směnnou spravedlnost a jest k náhradě zavázán,
m kdo
ose zmocňuje cizich rukopisů, náčrtků, výkresů,
delně osobnim
právem
i in
ný
duchovním
osobám
můžebissrmkupoyšý
řislu eti. než
Nikdy
však
modelů
vynálezů,
a 'e pak
jakožto
ovlastnio ide
dlla
dává aneb
z nich
těží, ne
olupujeautora
de mpravomoc těch kdo beneficium osazuji,
ni
statek cti,
aby zbyl
za plynoucí.
původce Než
dila byť
pok_ládán,
bžtim liúplné _právoprovise obročí, tak daleko, a o hmotný
užitek
díla
ipode
y mohlit
aké autorlsovati.
duchovní správě,
spojené,
někoho
Tato sa..beneficiensl
.je dne
jm
m
énem
autoro
o
vmy
otl
vůli
autorově
dosud
výlučným právem bisku a, Opata „nullius“ a jejich
00 beneficia

día uvaelřeBilíl;
__porušil
ravedl
mandatáře,_ergen víkáe ae-je-li stolec bisku. neuveřejněná
ost, nebot autor
právo byrozs odovati
uprázdněn,
i vikáře
kapitolniho
XXlll.cp..!
svých
ámajlí
utajenš,
aneeb
e.). Nižší
praeláti,
na př. v(Trid.
ka itolách
alpklá okdy,
kde plodech,
a v jaké fzd__a
mě
jeenaezůstatí
veřejnost
d tl chce.

šteeřích,i kdyb

měli ius provision s plenum, ne

Rovněž řečníkú
porušujea spravedlnost,
_uveřt_=.__jř|ujMpřed_-i
mohou am vy rženim právních let, ani zvlástníere nášk
kazatelů protikdo
jejich
v li
servaci, ve fundaci učiněnou, a. i. nabýti (Trident. reda tor bud' ze smýšleni řečníkova, nebo z ustá
V. ]
cp. 12 13. de ref..) — Pro 4.12 uži leného zvyku souhlas řečnikův důvodně předpo
kl,ádati nepro_viňujes
neb
vámednes
také
pojmenování
a
pg
jako
nelze řeholníkůmbez aprobace
iskupské slyšeti celou v časopise uveřejňuje,ybyla-li širšímankruhům
zpovědí osob neřeholníc a kázati,i tak nemůže ani urče.na Nesměl by i však bez svolení autorova
t,en jemuž edostalo beneficia s duchovní sprá

vou, úkonny sšnjí lplatně konati, dokud nebyl k je

ve__zvláštních
výřlsclch
krozšiařovatl.
kruhu poslu
unchačstva,ap.

P_ř__ednášky
svěd

osazování
éveřřejnš
i
byly, smějí si posluchači ke své
jímu
zast vúřaduciskupem pověř_en
n.pousráv
Náleží-plie při čízci,by___t_
poznai_nenáv_atia zápisky ijiným
sent moci uředui (inrstitutio coflativa biskuu ovi, jak soukr

půjčovati, nesmi-Sisvšak
zsvoleni autor
uveřejňovati,
ani vzssi
rave
nost pzorušili.
Uveřejniol-lai
ou některém
skoro
vyjímaj c obro dějes
[ pleno autor
o své,
se práva
na výlučné
vlast
iure
moupravidlem,
klášteru inkorporovaná,
nictví jeho obsahu,j 'enž stal se obecným, ale po
jak _i_nstítutíocollativa,
jednim držel plné právo na] užitek z díla, jakož i na noové
úko
A prooot iaam,tak
kdei a.se i.nasoučasně
designovaného
zvlcáštni listinou přenášímmoc úřední a zvlášť se
buď změněné nebmnezměněné vydáni. Kdo tudíž
uděluje
i.,_ což dle
Pia V.
koupil
že obsahu
kenesmí
svémujich
a jín'
ch
dis" 18.a.bř.l
státiconst.
se musí
do („ln
dvouconferen
měsíců pou
eniexemplář,
užívati, výpisky
si činiti,
vaak
ode dne doručeného dekretu, jímž se beneficium uveřejňovatí, aniž udáním ramene šetřil cti s iso
propůjčilo, děje se tak ne proto, že by toho právo vatelovy jakožto původce a otiskem větši čás díla

\

autorské právo
hmotně poškodil autora neb nakladatele. Tím měně
jest dovoleno bez svolení autorova neb naklada
telova cí_zíd o znovu vydávati. Tíha viny řídí se
dle škody jež autoru a nakladateli neb vydavateli
oprávněnšmu
způsobena omosti
byla, ijakož
i dle zavině
n
pro nilcovynevědo
Codoopřekladu
literárního díla do jiných řeči nelze všeobecně dle
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menšíchk částí vyšlého díla, zařazování jich do
sbírekk kn kterému
otřebě kostelní,
školnínebneb
čovací
literárnímu
um elckému
účelu; avšak přejatý kus nesmí přesahovati jednoho
tiskového archu toho díla, ze kterého jest vyňat, a

přejatel jest zavázánll.2.),
udatl jinak
původcež
můženebo
býtipramen
preot
re
upotře10—"
eben
stán
5 52) n zavázán k náhradě vzešlé
škody a ušlého zisku (5š5'7) Není patiskem dále:
Závisí to na okolnostech, zda převod poznatků, prosté udání obsahu vy lého díla nebo přednáš
jež se staly obecnými, při šetřen autorské cti est
veřejně
konané,
ani zhotovení
úmyslu
je rozšířovati,
ani rozmnoženin
při hudebníbchkd? í
na úkor rozšíření originálu či nikoli, ea zda už tek není
otiskování
z rozšíření
překladu
valněbyopřevyšuje
náklad pře
vý lech
robní.
V prvém
pří adě
uveřejnění
vo'zování,
anlotí po
tění jednotlivých článkžů,ípří
tele ramů
kladu bez svolení au orova neb na adateíova hmot a denních novinek z veřejných li
vyjma elle
trístické, vědecké a odborné článkyvvtěchto |i
ným poškozením,dv
bylo dítescere
by nedo stech, když na počátku jich patisk za ověděn,a
voleným
dle zadás druhém
mo případě
exr ealiena
debetf' Leč tu již občanské zákonodárství v zájmu vyjma časopis vědec
obomé (
.,
'
zobecnění děl a
arování se
26.). Půvo ci dílacnáleží lučné právo
ře
sporů zákon p irozený přesn ji de okolností ladu, aniž si je vyhradil, k yž neb lo dílo eště
určilo
o, a proto ve svědomí váže. Po ttoé rávní
řádně
když
byllonapřed
dnojazyků,
v ně kd
teréž
stránce jest přihlížeti k tak zvané mezin rodn
mrtvě vydáno,
řeči co do
překladu
ado živ ch
bio řádně dáno v rozličných řečích co
odo pe
přirozeného
stanovili,
zda sm
mnakladatelova.
í býti pořizen
z svolení práva
autorova,
po případě

kon enccí bernské

a k rakou skémuu zá

konu o gův
právu o sobě upo
mezinárodn
onvence
ze dne
měru k N mecku $a
kstántlůmjiným.
—Dlez bernské

k adu do těc to řečí
voágci 29.).
jin ak
výlučné
překladu
jest na
títulnýim
list rávo
díla
ne v předm uv neb na začátku všech exemplářů

. k níž nn íi Rakousko náleží — jest původcůmíi díla si v hraditl — trvá do vypršení tří let od
terárníc děl a jejich právoplatným dědicům ze zemí vy i d la vzhledem
konvenci
penýcchzastoupených
vyhrazeno výlučné
vv osta
atních zastou
v konvenci
říších právo,
až do zený překlad úplněro

právo překladup

uplynutí desíti let dila svá dooljlných řečí přeložiti,
aneb překsíadjjich dovolití. ří dílech anonymn
ně
nepb
seudonymem
toto prpávo
nakladoatelí
(čl.51.1.) vydanýchenáleží
jest edy o právo
kladu děl v cizozemsku vydaných do desíti let, či
tajíc od 31. osince roku,
němž dílo vyšío,

ůvodce zan ká pět let po

vydání
vyhrazenéhoopeekladu
anebvyd
pětnyb
letyly
po vy
dání originálu,
když od původce
ře
klady do jiných řečí, co do těchto překladu 47).
U ministerstva obchodu jest rejstřík, kam zanésti
možno díla anonymně neb seudnnymně
daná,

u autora a na ladatele žádati.vDle rakouského

jež
se (nař
ochranš'
zákona
o pr avuobch.
původském
těšiti
czměť-198
m n\,práv,
ídní, vvnitra
Praze,v
eLv
ové.pr
a vos.Terstu
zákona
půvo.zdském
eden
26& dí zřízeny98
jsou eoradni znalecké sbory pro díla lite
1895(zák oiEpšrávu
197)
trvá původszké
právo
lům literárním a uměleckým z ravídla třicet let .,atury; ve ídní.v Praze, ve Lvově ro díal
po smrti původcově a pak zan ká; u díla několika umění hudebního; ve Vídni. v Praze a v rakově
osobami společně utvořeného zaniká třicet let pro díla umění výtvarného; ve Vídnipro díla toto
tho spolupůvodce který byl ostatní grafická: jeež při sporech o právu půvoodském dá
; epůvodské
právo
k fotografickým
vají dobrozdán;
(nař. min práv
uč. o31. rávu
č
set let po
vzniku
matice bez vencc
1896).
Německu
jest azákon

čna. 1901,a
atrvá let,
loc kdy
ranaž
prostředně dle orisginálu zhotovené, a vyšlo-li dílo, původském
práva ze
po dne
smrti19.
původce
rovněž
deset
let poé vyjití
548). uveřejniti
Původské rozmnožo
právo za téhož
hrnuje výlun
právo,gdílo
b lo od rvního uveře' nění díla již 10 let uplynulo
vati, odbývati a překladati; u divadelních her je
platí náíe
v Němec
avopů e(g12.)Z.),
.
ůvodci
i právo zprekladucl(;
a
veřejně provozovatí (5
ony, nařízení a (%ekladatel
veřejně spisy dále řeči a přednášky, které byly požívaje těclťžep ráv jako původce originálu, což
ředneseny při jednáních nebo shromážděn ích v zá platí i o cizíncích, když vydali překlad v říši ně
vodského
louŠgýdlkšjsou
5..) : Odevzdal-lippůvodce(
ežítostechv veře
ochran prvaáapů mecké, saniž přeed t'm v cizozemsku vydán byl
Státními
smlouvami
s o ochranné
průvo
původce k pupraviloRakou
ekladu tak, že
dílo svvé jin
mytím účelem, aby bylo vydáno (i)
neb provozovnáno,a ve třech letech bez vůle a trvác odo řeči, v nichž překlad od původce úplně
neb l, 3 léta o vydání on nálu, co do
viny původcovy vydáno neb provozováno nebylo, pořízen
rečí, v nich běheern t chto tří let o autora úplný
ubývá původce o ět svého(puvodniho práva 0 díle ...eklad pořízen byl, 5 let
dání překladu
disponovatí.
Toté platí,
k yža rozebraně
dílo lite
nebo hudebni
bez vůle
viny původco
po
mlouvy trvají od 10 do 10 let, leč by některá
tři letaz novu dánonnebylo a nové vydán při
smlouvu
vypověděla.Takovéto
uzavřeníznaklada elské smlou
nebylo vyloučeno strana
uzav en
s Německem
dne 30. pros. státní
1899 asmlouvy
2.
1908
3
'en o vzáz
( 20
atisk se považu e a pokutou 200 až
neb l)vězením až do šesti měsíců (9 51 ), jemné uznáni příslušných z
vu původ
onv,o
"Fr
umunskem.
se9072mocněn
ském,ta mdle
zákonaKdedžšdnglo
po případě na žádostž alobce zničenimr
byl rakouský ministr právdpouhzsým
lllnai'izením reci-.
enin
56.) se bzestá uveřejnění cizího díla ještě procitu prohlásíti; což stalo se dne 18. čce. 1907
nevyšle
o,ůvydání
bez Přivolení
pů co do Dánska,dne 9. prr.os 1907 co do Spo ených
vodce líst
jbehosbír cl diců,uvydán
výtahu neb
z racování, které opětuje toliko cizí dilo neb jeho
severoamerických,
dne
17.
května
] Vy
stky, nemajíc vlastnosti dila původního; novýd ští? védska,
dne 7. pros. 1910 co do
Belgie.
otisk děl- který původcem neb nakladatelem byl nálezy živnostenské
chráněn
ny jsou
Ra
roti smlouvě nakladatelské zhotovení vět kousku a v Německu patentním právem po 15 let
šiho potu
(rak. pat. zákon ze dne 7.p r.os 1858 a z 25. květ.
exemplářů
kteréhoadíla
nakladateíem,
nežli mu dovol
o( ně2.4)
patisks
nepo 865; něm. pat. zákon z 11.!)ledna 1876 a 1. června
kládá: doslovnée nuvá ěm jednotlivých msíst nebo 1891). (Srvn. „Nouza, De praeceptis Dei et eccl.,
(„U

p-n
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r.,364 podlehl, ale vyhnul se písemnému vyznání

n. 369 Ssdiindlzr,
Zd homousie a oklama tak císaře, jenž jej pakládal
ámík
1895,Moraltheologiell, 585,586;
908, 1910

za pravověrného. Tak udržel se A. na stolci svém,
Reiter, Prakt. Winke fitr Schriitsteller1,58 60,
0,85; Rift/tluče er, Der interne u. der intematio
ač sv.,
synodou
římskou
r. 369 z církvevbělilicii,byl
vyobcován.
—
biskup
mopsvuuestský
zprvu
nale Schutz des rheberrechtes, 2. vyd. v Bern 6.
avu toho,
Lyon Cam et D: la
is franncaises"1et za císaře Licinia vojinem, ale zřekl se stav
aby nemusil obětovat! hrozn Bacchovi potom stal
%,)trangěresm1
sur903groprlété
la
littéraire et artistlžue, se biskupem. Mart. Rom.1lšr
,Mopsuestlae
in Cilicia sancti Auxentii Episcopi, qui olím sub
auto
sacramgoesntalv.us
hrya Amrob
nábože ežssn
sék.
Autpertus,Autbertu
str. 377).
Autnn (ve staré době Bibracte, na žpoč tku řím. Lícinio Miles,ftpotius elegit cingulum exue re, uam
Bacchoo
meritis
in paceerre
queetlalctusqueeplscopus,praec arus
císařstvi Au ustodunum,
biskupství o_dme uvas

Auxerre
(Antissiodorum,kAutissiodorum)
hlavní
tropoli lyons ou v dep. Sa ne-et-Loire.
restan— město
dep. Yonne,někd.b
skupstvi. Pořad biskupů
stv
záhy sem
proniklo
; r(ko0.1
jako první
ři omíná
se sv.
Amator
270); známý biskup
313 počíná sv. Peregrin
av kazuje celou řadu
světců.
Roku
1801čbiskupství
zaniklo
a
cpřipoieno
in
se
Íšnínkal
o
bisku
ovi
Rheticiovi
O(lRemtlclovl)i
k
diecesi
senské;
arcib.
senský
užívá
0
Pa ež
(:hoř ]. uděli biskupovi sv. Syagrjovi

a právo
svolávati
synod. sukkursalli,
Statistická také
titulu bisku
& a-s
kého.
V A. konlal 45
sv. kánonů
Auna—
rlus (v.t
ro
syno
oud,jeevžvdyala
data ( pallium82
905) 618.
katol.,
65 far,
mavýcch s hlllediskakulturně-historického, podá
ikářství, ! mužská kongr., 17 žens
nských kon zajim
68e vací. V A--u konány byly synody v letech mo, vajících obraz tehdejšího života a mravu

Auxerum v. Absorensls

(str. 40).

zminka
symb. Athanas., doporučení
řehole
ne
edikkt.,) o1026,1,0771,086
(prohlášení
klatby
Auxibius sv., biskup v Soloe (Soli Solii) na
na Filipa i., krále francouzského, pro dvojženstvl), ostrově
Cypru, pocházel z poohans ch rodičů
1100,1
11,07 14
ř;ímských touže státi se křesťanem, opustil tajné
os a poom
Autunsský ná iso na knáhrobku Pektoriově viz domov a odebral se zprvu na Rhodo

na Cypr,k žbyol od sv. jana Marka, blízkého
Pekto
Auxvnu vuná
příbuzného dsv. apoštola Barnabáše, ve vlřekkře
Auxanus sv., biskup milánský, : r. 668. Mart. sťanské vyučen a pokřtěn. Později stal se bisku
Rom.31áří.
Auxen tiuls 1.s v., mě. v Armenii za Diokleciána,
spolu
(v
rvn. se
Detsvl Eustratem
lk

m vlegzmíněném měst;ě :. 102 nebo 103. Mart.
om.

auxiliární biskup v. čl. bi sk u.p

)_ Mart. Room13.
pro
Athanasiuss

auxiliis, kongregace
auxiliis
v. konigree gace.
Auxilium
christian de
rum,
Porn
ke-ř
Galinskij), archimandritarus., n.1ač
ském kl. sv. Miuk
;.aN
alnyja upra stanů !. invokace v loretánskě litanii;nvznik ktéto
žnenijav
_;a; (Petrohr.1837.
P
mim; propovědniie
Nomen silovaBo
opat (arc invokace není zjištěn; dosud uváděna byla v sou
vislost
s
vítězs
Vll'n
křesťanů
u
Lepantaa.1571
—
,jejž ustanovil
mandrita
ta) bit
ský,l jeden z nejšýznačnéjšich název mariánskéhos
představitelů
mn
zel
rodin ny starobyzantskéhoo
ée(otecj
Adda
das přišel za
Pius Vll. na pamsátkuksvéhoknávratu po p td
pronásledování křesťan do Cařihradu), sloužil pagež
et
m
zajeti
v
Savonně
(24.květn
14)
ap
v osobní stráži císaře Theodosia il., potom asi od
r.

il jaako poustevník

na vrc 11.1Oxiá u Chal

cedonu.Pož1vaje pro svůj sva

11 C

ze

sýáhekm
ten“:lil'pzšíi
se pak
znenáhla v lt Rom.27
il 1 v Ijni
Auxilius
.sv.,iřil mč.
vAni-lochll.Mart.
iivot veliké váž listop. — s2.l_lméno, dle některých pseudon rn tran

nosti,1povolán byl rozkazu clsa e V1arciana,ab zů
se sněmu chalcedonskéhoá Potom
vedlHorou
ivot
éjpozděí„
posustevnický
na hořeSkopasz
sv.
A-a, nnn'ěší
KoiichdaghSvan
zvybízel
ho' ně
k němu p ch ejici k živo
bo,žnémulid"zvlá
tě
také k posvátn
étnmu zpěvu, nadchlm nohé k životu
poustevnickému a založil na úpatí vrchu ženský
klášter
(tzův
Tatzwagmow).v
jehož
oratoriu
byl
po
chován
43 Mart
21an
4. un. v řec církvi

ckého
nebo byl
germánského
klerižka, jenž
ži v ltalii
svěcen
na knězze papežem
Fonnosem
(891
), žil v jižní l_talil,zemřel nepochybně jako

nich na Montecass
cassi.nu Ve vý ch spisech („Liber
cuiusdam requirentis et respondentis, seu Auxilii
libellus super causa et negotio Formosi papae“ ,
„De ordinationibus a Fonnoso papa faclis“, „De

eadem quaestionevtractatus,
qui infensor
et defensor
dicitur',
lnevc
„ln defensionem

Atta S:. Febr. 1.1
až sacrae ordinationlsppapae mForm si," „ln defensi
téhož
dne. ivot
jeho
napsalM
žáklugncet,
jeho
XIV-51377
166, N:',llcr
KaL27
[,
Vie Srvn.
dee.s
onem Stephani
ep. “),
jež prozrazousjll
dosti značnou
dovozuje
latnos
volb Formosovy,
jakož
uxence, text gr., 7. Paar 're Mont Saint Auxence. učenost,
(15aříž 1904, Bibbl. hag.

-ceni srvn.
L.platnost udělen ch 1jím slvlo215mm
ler,Migna
Aux
lius et Vul
us, Quellen_ und2korschun en zuir
j_ahrh
ilae')M.
i_vo_topls"
pojat byl
383a
ánským bisku
axiMmin
mm ten
do spisu
proti
Ambrožovi
a sy Některé z uvedených spisů připisuje Důmmler'-Vul
nodě aquilejské 381 a spolu s nim vepsán v V1.stol. gAmd-num. dioec., Auximum, v. Oslmo.

otriede hist.
et 4t0polgarapí.
Vl.)—

biskup doro

rský

'U'—'

(Sileísfrie), žák a oštliolašGotů sUlfil'y, sepsal krátký

eho živ topis„

Gesch. des
apstthums irn Anfange
des
1;1'í866)ur1:r,.lNomencl
(1903),
pisid.e fide, vitalet obitu Wul (Lipsko

Auxitan. dioec. v. Auc
žOkŠŽkát
kodexu,
chovaného
nyní vdilo
bibl.
pařižsk
k;é
átz
z V. stol
a obsahuje
Ambrožovo
Auxnma1.v
sma . —ha. v. Axuma.
ež fide a akta zmíněné synod. Zlom
vydal
Av
va, nejstarší známá německá básnířka, ze vzne
Waitz 1840;úplně, pokud rukopis byl čiteln Kauff
mann v Texte u Untersuc
uchungen zur altgerm. el.
šeného rodu ovdověvši žilaa ako „reclusa“ v kl.
Gesch. 1 (1899) — 5. ariánskký bisku milánský
kotvickém
se né náboženské básně
dvous synů(Góttwelď
hluboce );rocit
vKappadokii,o
stal seuzení
kn zem
343,bisk
byl, pojednávající o živo u Pána ježtše dle evangelií,
ač latiny, mocen
nebyl
katol.
o Antichristu a o poslednim soudu vy.
milánského Dionysia dosazen na jeho místo. B
hlavni podporou haerese na zápa
V dis utaci Deutsche Gedichte des X1. u. Xll. jahrh. 1849, 229
se sv. Hilariem, nařízené clsarem Valean anem až 292);z:. 11127.
“<% _.
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: Boiogně,
Ava, Avah. Avah, NJ ;. 34111,
jedno z pěti měst v
veprvé
Ferraře.—
Au.
poLX V2.Mikuláš
l.,stol. vdal 0.5
překlad
(nebo krajin), : nichž Sargon přivedl osadníky do o mysteriich vhebrejskVch (Adelungl uidova2075|.>is_u
2.0
jaco o v.
Samařska (4 Král. 1724). Ava, HW. má uvádi
Avanziní Petr, ařímský kněz, dr. theol. a obojího
va, .
4,
cenné dilo „De constitutione
Rabsaces,vys1Kanec
Sennacheríbův
spolu
se Sefar
vaim
a na („ dejestbů
h Sefarvaim,
AnaaAva?“

Apostolicae
(neádřiíůesměl
v „Amctza
Sanctae
Se
dis',
potom Sedis"
samostatn
d. 1874,

4svém
Král.králi
1 “%zechiášovi
rovněž. tak(„Kde
Sennachcrib
vzkazu
jest král ve
města
Se 6.vvyd. 1

tarvaim, Ana a Ava?"44rK ál. 19'3,Is.37,13).S

.

Srvn. Huf-ler,

Nom87e211c13.ll2
(1895),

thol. l
mařští kolonisté z A-y pocházející nazývají se 1436, 11.262?ng ve Vacantově Dict. de théol. ca
v44LKrá
173' „Hcvcjšt1",
jež ovšem
od kananejského
kmene téhož
'.ména lišiti
Ava idlužno
veAvanzosavanhzi)
2.pol.
k a spo upracovnik
Alti
1..áacopo.
adovský malíř
jsou
zajisté
názvy
jednoho
aš
t
hož
města8
o
jehož
poloze nic není známo, spíšeeleželo v Ěabylonii chierův d(.vo t.);
sv. Lucii v kapli S. Giorrgo
— 2. jacco o, boiognský malíř v druhé
(snad Hit, "I; na Eufratu, Herodott 1,179), nežli
Xl.l.V stol., od ně o zachovalo se několik ta
v Syrii aSnad
s Ahavav.(
aPegu, totožné
někd. apošt.
vvikariát v Zadni lndii, bu ových obrazů náboženských (v gallerií Colonna
v1722 (missie Bamabltů);r roku 1866 rozděine v ímě „Ukřižováni", v inaakothece bologríské

žní Barm
králů“
„Útěk
do Ě Naroze aPáně“, Klanění sv tří
S
.,Maríe',
v:;ÍEOŠL
vikariáty
„Severní Barma“,
„Vých. Barma“
vaang'l
nAad odatus
mechitarista,
mě
děev AleksilíyAnd
viě, rus.architekt
<
stečku L síec v Haíčl iszs. vstou 1|' dó kl.
„ Av
1319,
rorahdě, vys'tavěi
mimo jiné

Vídni 184,1

sv. naakněze působil na škole

chránilysv. Mikulášeea „Vladimirskíj sobor“ v Seva-'
klášterní
pro. zeměp.
a při'rodopisu,
1861&byla,
prof.
týchžjakoedměíů
v Terstu
na tamním gymnas
u
ve augus
v. Angelus
Ave
íssima,Domin
modlitba mariánská nadaná
vídeňských
pmechítarlstů;
od r. 1874 bylazreditelem
téhož ústavu;
sepsal novoarménsk
kem
mně odpust
s.rvn Ben'n er, Die Abltlsse“ (11606),206

Aved chían (Aved klan) Gabriel,

11.v Caři

koláikež
spisů zeměpisných & dějepisných pro školní hradě 1750, gen. vikář kongr. mechitarlstů, : 1827

Avaž ate Mikuláš, vydal „Víta, mors eimíra—
cula
loannis de Deo, fundato s.Ord fratrum v konventě sv. Lazara v Benátkách, ré; arménsky
k listům
sv. Pavlaal(3
Misericordiae, prímum hispanice &sF. de Gouea, kommentář
1812), arménsky
a poto
alskysv.,„Dissertazione
epíscopo Cyrensí, dein ítaliice aj. Bernardo Pan sopra la rocessione dello Spirito Santo dal Padre
guiphoŠaštyrský Hradec 1636; totéž německy ve

e dal Fig io“ (Ben 1824), armenský výklad hymnů

offícla arménské
e(t. issertazíone
1814); ojeho
smrti
vydána
roz rava ncíhrkv
e„iD
sulla corre
zíoni del li rl ecc esiastici armení“ (t. 1868). Srvn.
Avancíní vMikuláš uSm1., 11,1611 v Brezu v Ty Hurler, Nomencl. III2 (1895), 751
Ave ra v. Evvar a
rolsku, vstoupil do Tov. jež. 1627; přednášel ve
Aveiro Aveirensis dioec., někd. bisk. v Portu
Vídni 1rhetoriku, filosofii. morálku a dogmatik'u, byl
1774, zrušené 1815.
gdr
664p05tupněrektorevmvPasoě
Vidia
Avel v. Abels
_tyrskěmHradci,
visitátorem provincie české,
pro galsku,zziz.
vinciálem akouským a assistentem generálovým;
Avella
Gliov.d
anktišán
nhudebni,
v kl. Terra
die Le
voro,
5. kol.
16601,theoretlk
:p. důle
íté
21686v
í.mě Zjesu
jehoCsgisů
asketické
dílo
„Vita
etvdoctrina
risti vyniká
ex quatuor
Evange
listls collecta et m 1arum commentationum ma aššácné dilo „Régole di musica 5 trattati“ (i

va
Avahuv.
Av Av

teriam 1ad sin_
totius annil
dies dlsiríbuta“
(Vídeň1665
jeežlismnohokrát
bylovydáváno
a do
různýchl azykůvylořekládáno
(doys.v
češtiny
nák.l Děd.
jana přel.
Nep.,yan

Avellana collectio jest důležitousprávní sbírkou
itallskou
šestého z století,
kte
vala
v 8 ze
kodexich,
nichž nejdůležitější
souaCod.
Vatíc. 4916 a 3787 z Xi. stol.

Název jei

»cházi

odtud, že v kodexu vatic. 4916 na posledn m listě
polštinyl
názvlem „RoknChrystusowy“
A. 7:0 stojí slova: iste liber est S. Crucís fontis Avel
[mi:/ři, Bodnaň
m. zpracováni0. nejno
vě' ši jest dra a?:zkluba;Eckmz, 3. vyd., rýburk Br. lane Eugubme díoecesis. Hunc librum acquisívit
Domo. Damianu
.
. Kodex ten _byl později
]

; ze starších nejlepši Zollntlfirlfgo,

mbi
mimo-ot
asp. incamato“
„ e eou (t.1
o lettr
“(Vídeňde1653),
Verbo
651),ln„Theses
iure v rukou papežueMarcellaii.1555,£ře
t.
„Assertíones ex universa skupa Eubbijpskěho,a přišel veestol. Vl. z biblia-'
theky
ardin Sirleta
vatikánské. by
A.
sbirka zachovalan
mpe osbiblíot.dokumentů,jež
e m
50
erratorum elogía“ (t.1663),
poldi Guilielmi, archiducis Austr., virtutes“ "(An
nt nám většinou jinak byly zůstaly neznám.)
listů pape
císařůe řím.
praefektů, pa aežůva '
zlálhy
chtšsmm
Víglla
lai
verpy
1665),
Orationesm'
tres partes
divrsae“
(Koln n.
R. 'alůs
1704,) Poesis
dramatica
(Ge biskupů z let 367— . Neznám autor s irky té
Susanna, Eugenia Romana) 16%, nedbal však všude přesně po ádku chronologi
„Psaiterium iyricum seu paraphrasis primae quin ckého, tak že listy 82—93 z let 532—553 položeny
quagennae Psalmorum Davidis ad Horatii modos přccdiisty94—24321et492—523.Uče1em sbír jest,

sebrati v jedno, co v jin ch sbírkách rvních
lcagšgtí“l.(Vídeň 1693)aj. Srvn. Baker-Sonmwmagcl obsaženo nebylo- proto ne erpala ze sbíre jiných,

' Avanzíl .Giuseppe,

ital. malíř.11.ve Ferraře

1645, s.i(Tziana,
1718. velice
plodný.Guercma
ale ovrchni
a cizí
Corr
rreggia,
napodobu
kciíykv lecpším
jehoZ
pracím náleži:
tětl sv.Panny
lana
Certose,
„Zvěstování“
a Navštívení
Marie“
seppe, „SvrženíLucifera' v Casa
Bartoli a „Zasnoubeni sv. Kateřiny“ v S. Domenico

nýbrž
pramenů,
zeljnměnaz
archivu;z ap_ův
vvodn
tom chleží
její význam
.Srvn. lmského
aan—en,

Geschichte
der Literatur
des kan.
Ros, Grat
atz ]der Quellenu
Šdma'de
er, Die Lehre
von
den K.-RechtsquelleDn,lnRaeEensbb.1892, 57 n.

Týt/t."

1.Dvstoupil (doleog)
)de S. 1.,
v Avellan
Granaděeda
1530,
ovaryšstva
1556,

\ .
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přednášel theologiMi
vkolleji římské, stal se rekto
rem
Sevilledomu vdridě,
Olecposléžle
professního
dž představeným
:. 1598;
,Quaestio theologica deolcomplice revelando vel
non in contessione sacramentali," kterýžto spis
uveřejnil Petr Visconti O. Praed. pood svým jmé
nem v Cremoně 15 Srvn.Hurter Nomenc1.1lls

(1907),354.-—2.Gertr
udis
Gom(Kuba).:
ez de,špa
básnířka,
u. 1816 v Puerto
Principe
.
3
v Seville. Básně její spočívají na základě křesťan
ského uánzorusvětového; mají však namnoze ráz
pochmur

Avellana
Fonte v. Fovnte ndřej
Avellanae.
AvelliniOndřejs
Av

Avellíno (Abellin. nv Av.ellin dioec.l)l,
nbisk.
v italii, v prov. neapolské, vcírk. prov. benevent

11.nokt. svátků jména P. Marie a na neděli v oktávu
Narození P. Marie), kteříž přirovnávají tento život
lavbě nammoři a Pannu Marít ke hvězdě. která
sv ti na cestu do přístavu nebes. Panna Maria na

zývá se „branou nebes', poněvadž jako se z brány
ycvhází a branou se vchází, tak skrze Pannu Marti
vykročil S n Boží na tento svět, a její přimluvou
my opět o nebes vcházíme.
ásník prosí dále
Pannu Marii, aby přijala náš pozdrav, upevnila
nám pokoj, a trest Bohem pro hřích Evy vyslo
vený obrátila v požehnání (Mutans Hevaeynomen:
Ave jest obráceně Eva), uvolnila pouta hříchu, osví
tila zatemněný rozum a chránila nás od zla těles
ného i duševního. Ukaž se býti matkoul pokračuje
básnik, nebot neodmítne Syn pros
ma y své;
vypros nám čistotu, pokoru,vved' nás tímto živo

založ. sv. muč. Sabinem ve 11.stol
20.300
katol., 41 far, 243 svět. kněží, 11 kněží rehoíních, tem bez úrazu duuše, abychom jedenkrát, patříce

90 kostelůaaí.kapl

Avelonensísdioec. vAu.lonensis

dio

Ave María (Zdrávas) Obyčej k Otčenáši opřidá
vati
pozdravení
andělské
setslovíy svat
Alžbbještě
ěty pocház
zí u nás
z koncespolu
X11.s
V 11

na
Ku ka,
Clrkevni
Baježíše,
mila blaženi
r,DerNbyli. (Srvn.
eMaria,
reiburg
1895;rok;
Dr.
Schultz, Die Hymnen des Breviers.)
Jipka

Avempace v. lbn- Ba dže.

'avén jp)—— marnost, nicotnost; slova tohoto

se v hebrejštině
na označeni
marnosti
“11%“ sv. jakuba (z V. století) zakončují tse mo aužívá
modlářství
vůbec, i o modlách
samých
(1 Sam mlodel
5%).
dlit y po proměňovánís
rávas Maria,
slovo to
milostiplná,
Pán s tebeeu,%vša
poe
nátymmezi
že
nami a požehnaný plod života thvého, poněvadž jsi Na některých místech, jak se zdá, jests
názvemmís
.
!
.
V„po
oel
dmoly"
biqat-'ávén
g: „cusamp
sidoli Am 1ň
Spasitele našich duši porodila“; podobně čteme LXX. „sam 'va
vantifonáři sv. ehořc. Synoda pařížskár 1198, ovhlášení soudu Božího proti Syrským v Damašku.
již ředsedal biskup Odo, nařídila, ab věřící mo Někteří novější exe eté míní, že je to název místní;

ale poloha místa too jest neznámá; dle některých

dlislíse mimo
Otčenáš
to ké:modlitby
„Zdrá
dté doby
šířila snesení
se tentoapo
způsob
po8 celém křesťanském světě, hlavně přičiněním 'e to údolí coeles rské, mezi oběm

“'X'—
„vys os Os.
i mod
, ,excelsaidoli“,abámót'
[ta.-poi'Qv
10s, y'
misto
poshankhho kulutu vén,
Be
synody
durhamské
(1217), .1244
trevírské
(1237) amorleánské,
.j. Konstituce
sv. 'Bonfilia
na he.| — 3. v massoret. textu Ez 3017jest egyptské
»město
On;
Vu!
rizuji, aby církevní hodinky říkaly se2 o z ůsobu
Helio an,
olis11.
(v.t
římském s přida
avkem pozdravení an ělsk ho na
Avenarlus ( t)L.XX: ann)
v Chebu 1516,
poočátku menších hodinek a čtení.
odob,ně ale 1540 kněz katolický a křižovník s červ. hvězdou,
určitějí obsaženo 'est toto nařízení v konstituclch r. 1542 odpadl k lutheranismu a stal se kazatelem
v Sasku, v letech 1564—1572byl lutheránským fa
r. 1280.
Ale pvyskytuje
idavek „ježíš
Kristus“
(„ježxiš" rářem ve Falknově, kdež napsal svoi velice oblí
zřídka)
Amen“
se teprve
ve X1V.ax
benou a často vydávanou knížku „C ristliche Ge
bete ftir allerei Not und Standde der anzen Chi 

století.
ak nan ř. enerální
ka dila
itolak
řádu Servitů
zr. 1461,kn
revisu, na
k„Ave
Mária“
přidatí esus'n(
53). Ale ještě před polo
řicí XV. století]zde1 londe přid
daláv
ali k pozdravu
anny Marie vlastní
hř)šrosbu: SvactálMaria, Matko
Boží,-prosěza
nás řšné
Amen.
éA.1525
M.v vbre
ny
ně
s_tform ěvyskytuh
e se ponejprve
.r.
trantiškánů, vydaném v Paríži (Summa aurea
VV.239). Slova: „nyni lv hodinu smrti n

do češtiny pod názem ana Habermanna Cheb
stenheit"
1567;,nLařeloženaby
a téhoža roklu
ského, far.(Vítem
ve mb.
Falknově:
odlitby nábožné
kře
sfanské za všeliké v_ěci člověku každého věku,
stavu i povoláni potřebné“); 1572 stal se profes
sorem v jeně,o odeeš 1 1575 do Vitemberka není
jisto, byl--Ii tam professorem); později byl far' em
vZeitzuasuperintendentem naumburgským;s.11590.
skytují se
v druhé
polovici
XVi. Jíř jiné jeho spisyjsou „Grammatlcaeebratcae sanctae
díněíe,
aleještě
jaakmtle
je pojal
luPlus století
V. do formulř
linguae, tres partes.“ (Witteber ae 1562, 1570, 1575
„Ave Maria" v officielnílm vydáníi pbreviáře, řikala
sepaka“ kjiž
všeobecně.
Nšní
pojujeshodínkou
se Ave Aptll); );„Liber
radícum in
seuevangelia
exicon hebraicum“
otčenáši
před ka
doupclírkevnl
.Ennaratíones
dominicalia
a na akonci celého officia, pak v Ordo iuvandi mo per1Simonem Donneru nlat. translatae“ (Lipsko
l587); „Dreissig Predi en ttber die E istel und
ente'spřidává
a v exo
Lid se
katolický.
vždy
korcismu
otčenéšizposedlých.
drávas, čímž
liší od Evangelien, so an den agen etlicher hei'igen Mer
terern und Bekennern Christi etc. vor Zeiten sind
trkevnl rok 552; Ener. eschic te des en lischen gelesen und gebraucht worden“ (Vitemb. 1575),
Šrotestantů. (Srvn. Túalhofžr, Liturtgikl, 484; Kupka, „Evan llsche Harmonie oder Leben Chrlstl aus
zlliš'nferQuartaLrt/tňftc 1910 str. 79,: n., den vter Evan elien“ (Vitemb. 1580, David Cri
Ave marts)ste11a jsou počáteční slovaK ymnu
tenno překladu
spis dovyd.
latiny
a vydal1
v Prazne
nešpor všeobecného officia mariánského. Obyčejně nitus
1583, vpřel.
českém
15792!
61.4)
Srv
býval považován za pův ce hymnu toho
ov.svBer R. Walk n, „Bóhmens Anteil an der deutschen
Literatur“ 154
,111,442
nard až
(s.do
1l53, ale
poněvadž
nejstaršípůvo
rukcěpilsšm
sá
Avencebrol (Šalomonlbn Geb roi) — AV
hají
století,
třeba přičísti
broon —-byl španělsko-židovským filosofem, básní
rému staršímu básníkovi; snadBjest autorem Ve
kemala
r. 10
stu
nantlus Fortunatus (gioco
pozdroavujeClo
lv moralistou.
Sara osse Narozen
a působilp
otě až doaze, 1070.
Pannu
Marii,
nazývajej
doBuásmořso
leín síce
překládá
básnlilkllhebrejské:
„míriam'mOy
slo Proslul zvlášt svým spisem „mekOr cha jim" (fon's
vem
hvězda
ell_eronuym překládá _ vitae)
jejžstátní
v letechI“osmdesatych
minul ho
spřávně
stilla,(stella),
. akdežto
a; sv.
Munvek
ihOvně pa lžskéoobjev
vll století
a do
Marii pvrĚ
vem
hvězdou
mořskou;
čímž
vyvráceno
mínění, že
byA
z výkllze
ladůnazvatt
sv. Otců
a slavných
kaza jak
elů vž'vitá
tení trančtinyřřeložil,
byl býva filosofem
arabským.
S počátku
čerpána
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Avendano — z Aventina jiřlk Melantrich

auka A-ova z tohoto dosti nejistého textu, až varia pro sanctorum exornatlone ac fonnatione
morum expenduntur“ (Lyon 1653), .,In amphithe
Baáumkerlatlnskýčřeklad„
„Pramene
lastika Domlnika undisallna
vydal,života“scho
dle něhož
orum expositio
lumina, illustriorum
elogía,
Pa. 88.. inss.qua
ma
Wittmann již jasnějináz
zory A-oyyv
vličil a jichgnatrum l_nmimsyesricordíae
poměr k vývodům scholastlků vytyčil. auka A-ova
theoloršlciyt
occulrsus et utlles pro moribus splendet
jest novoplatonským realisme.m Vesmír jest dle

'ni
složenou
a fonnšd
ježjednotnou
proto ve podstatou,
všem, co bytuje,
at zjelátky
to tělesné
l

appara
us“(
theo.,1(tnilka1

—3. Krištof
z řádukarmel.,
uč.—eností
& výmluvn
ti, tak že

panělska“.
(jejorona
„Chrysostomem
sanctuarii, sive sermones
duchové, se vyskytuje. Co pojimáme pomyslně ja současníci nazývali
kožto jedinečnp, jest jedinečno i věcně; co jeví se ln praeciPuas Sanctorum festlvltates, adiectis qua

tuor de esto s. scapularis" , jež ze špan. do latiny
nám
v myšlenkách
mnohosti,
=“ ».
To plyne
ze všeobe
cněhojestmmnohosti“| věcně.
řeložilP
a Regina
řá
Kolín
n. .Iiři6601.
—4.y Angetlorum,
Ez ean ga téhož
Michael
vylintullá z tohoto umu vyv
z ramene
]., u. 1617 v ldiazabale, vstoupil do Tov. ježí
sv
duše a z tělesn
této aké!ář roda, .._; sila, šova 1636, bly prof. a rektorem různých kollejí
ež bezprostředně
všeobecný skládá se z látky a formy, a od ud španělských, :. v Madridě 1686; .r). „De divina
přechází látka a forma do všech věci, jak tělesných sclentla, praedestinatione et de concordia scien
tak i duchových. S látkoua formou řecházl ze
tiae et
ve
foi,
Sanpraedestlnatlonls
Sebastian 1674);cum
dílolibertate"
toto bylo(3r.sv.1685
světa
vyššího
do nižšíhožáidpohyb
a vše 1káčinnost.
Neni tudiž
v bytostech
é samostatné
činností, 'zalz
.lvzenches, někd. blsk., v. Aventicum.
aniž existuji podstaty o sobě, od podstaty

„

nvenlonen.
dloec.v
grn
.
Avenir,
l' (Budoucnost),
ancouzský
časopis,
šování jako ve věcech stvořených. A. řiěitá stvo jej. v říjnu r. 1830 po červencově revoluci založil
řem světa vůli Boží, nikoliv lntellektu ožímu, jako abJé Gererb ahrabě Montalambert za tím účelem,

odděllveně.
nejvyšší
jest naprostou
kou,
nížjenebytostrlé
ne
émnohosti
a žádnéhojednot
rozli

jeho tilosofíčtí vrstevníci. Lečtutupatrným

jest

by há 11náboženství ěatol. proti novověké nevěře
ůmvvládním.
aso l:f)rancouzských,ta
ls ten byl obltiaben
jak
ua útis
katolických
duchovních
vc-l
zině. Avšak záhy přišel na scestí, podávajek různé
bludnémezr
názory;
přál si rozluku
od státua a
tvrdil
jmýmté
že jisstotacírkve
o skutečnosti
Gundisalinus
Gundisavi) nejen že „Pramen pravdě věci nespočívá v rozumu jednotlivců, nýbrž
života“ do latiny přeložil, alel mnoho z něho v rozumu všeooecném a voobecném sm slu. jeli
kož časopis L' Avenir pro tyto nauky při 1 do po
čerpal pro své _spls_yfilosofické (srv mBáumtzf,
dezření z bluda řstvl, b
1831 v lismpa
od
Dominnicus
Gundisalinus
lphílosophíscher
Schrift
steller,
Miinster
1901 aols
izélm
Au verrgne
ve
vydavatelů
zastaven,
tito eak za
odebrali
se do dne
bys
hájil podav
tím účelem
lebil
A-a osvojil
jako filosofa
křelstanskšého.
Alexander
Halský
si nauku
osloženi
všech 3. únor talm832klard. Paccovi pamětní list. Avšak
papež ehoř XVI. okružním listem „Mirari vos“
věcilrhl
jak stělesných,
iduchovýchozcož
látkysea zvláf
tom! ze dne 15. s na 1832 zavrhl zásady časopisu
sebuo řádtakfrantiškánský,
u sDuns- kota projevilo. Nechybělo ovšem L' Avenir, zejm na jeho nauku o rozluce státu od
cirkve, načež byl list ve všech dieceslch zakázán
mnohych i z řádu dominikánského, jak si Albert
Veli aýlstěžuje.
sv. Tomáš
a přestal
vycházetl
vůbec. (Srvn.erthů/zk,
Rozluka
se zre 'měKonečně
nauku A-ovu
a tím Akvin
i nauku církve
a státu
ve Francii,
1911,s .21n
Aven cum, Avenchcs, Wiflisburg, někd. bisku 

ústupek náboženství židovskému; z jeho emanační
theorie nedá se ravý pojem stvořeni vyvoditi. —
Nauka A-ova o v eobecn podstatě a složení všech
věcí bez rozdílu z látky
ormy měla 11schola
sliků mnoho stou enců. aiž zminěný Domlnicus
_“Q—m

Skotistů potírat.

Spadá sem ttraktát „De sub

ství ve výcarsku;

snad jižv době řimsk;

stantiis
separati
1ib.2,c
ca.p 91 až znám jest však s jlstozaltoutoliko jediný bisku
101,- Opusc.
philos.|“slib(Chřent
), kdež
samostatnost

poodstat a jednoduchost a nesloženost stvořengzh Marius
574—5945.,
episcopus
po zničení
A-a
emanny
kol.ecclesiae
610 byloAventlcaes);
biskupství
duchů (andělů) dokazuje, jakož ipojednání „
eetbludům_A-ovým
essentla“ (qusc.
1b.l.),a kdež
oprtoti
jasně phdllos.
dustatu1byti
byt přeloženo do Lausa "DM
z Aventina
elantrich
doval
v Praze jiřsiak
kdež .1535
dosáhl71.151
bakalářssttvl,
nosti vysvětluje.,len0 při;form těllesné (forma cor
de:
načež Eobyl delši časr v Německu, ze ména
poreitatls“) 1 ]sv.
máš jakýs vI v tA-ovy dnaumy
si
knlhtlskařstvldO
t aí Norimberce.
návratu
svém
Wlttemtlerce,
Basilel
u oblíbil
g_rozrazujle.(Srvn.TW1'ttmarm.DieS
homas v Aquln zu Avlcebrol (libnGabirogav Mo :.
nastýrul
2 ocebral se do Prostěžjovao ke knihtiskaři
' Bau/imma Situden llber
lomon lanu Gilmherovi, v jehoož dílně pracoval až do
Budíně121.122.
a Frankobrodě 1930;Áža/:
odebral se do Prahy, kdež zprvu ve
ník, Dějiny filosofie,
vendano, Avendam, Aven
ndagno ]. Alfons.. spolku s Bártou Netolickým, zději (od r. 1552)
z. ve Valladolidě 1596, .r „Commen
mCX V111“(Salaman a 1584,

samostatn:
uměníknlhtlsk
kařsk
Z. roku
odklizav
závod svú
zetiprovozoval.
svému Dan.

::?

1587),
kommentář k evang. svl.J
Matouše(2
sv. moví z Veleslavzina. 2 tis árny jeho
,Madridl5921.—593
Didak
(Diego)
nákladných spisů českých, z n chž vše
S. ]., u. v Segov 1 'avstoupil do Tov. ježíšova jsou
obsahu nábo,ženského
vesměs provanutylš'tsou
utheranismem,
k němuž
žMelantrich
se přlzn
v Limě 1612,
pusobll paeruánsk
oprof. m,theologie
dvakráte
rovinciálem
s. v Limět.,,Ggšl
.r . „Prob emata theoloigica:
e Deeo uno, 11.De jeho bible („Bible Melantrišská'), vydaná r. 1543,
však lulheranismemponechávána
příliš porušena,
nn moonhýchorpavách
býti takž
mohla
' ivina Trinitate“ (Anhe y 1668), „Thesaurus in nebylam
v době katolické reformace v rukou du. Za to
dicus, sive generalis instructor pro. regimine con

in ils,
quae.consumm
ad lndias
spectant;
sv.,
t.scirntlae
1668—75),
„Cursus
matus,
seur c(5
cognití
ones theolo cae, expositivae, scholastlcae et mo
rales" (t. 1

, „E ithalamium Christi _et s. spon

m

5» 5
n m

Nl

5

» . =

dlit y1565a
na neděle
a svátky,
přel. od
Kristiána
z Vlče—
j.) aen
ood něho
saamého
sepsaných
sae, seu explanatio s.44.,1n qua praecipua catho tina
licae Ecclesiae elucidantur mysterla et multa ac (Modlitby nábožnéo 1564) a přeložených (Kašp.

808

Aventinus — Averroes

Huberina Studnice života a lékařství duše 1564 a byl mu vůbec vrcholem vši moudrosti a filosofem
jiné) est přemnoho míst o stránce náboženské
mny
rvní samostatný spis A-oův tehafot
al tehafot“ (destructio destructlo nis) namfřen byl
závadlných.Srvn. Freda, ukovt
_napřed hájil filosofii aristo
Aventlnuus, sv. opat v Troyes ve__
Francii; z. na proti Algazeloví, _jenž_1
lskou,(destructio)
ale pakjr svyvracel
ledíska (srvn_.
korranuči.veAig
spise
„te
počátku
stol.
Mart
Rom.4
riPVI.us,
z ř.
servitů
u sv. “Michaelav Praze, hafot'
az_el).
Dále napsal mimo jiné: ,.Quaesita in iibrosglogicae
ieánor
dai: „Fragmentum
pojemicum
dduostheologie,
tractatus elegibus
et de gratia"
(Praha Aristotelis, epistola de connexione intellectus ab
(n
om
mine, de animae beatitudine, de in
1760), „Fragmentum polemicum quartum ad tracta
teliectu possibiii vel materiali,“ o souhlasu nábo
tum de v_erbo Del incarna_táo“(Praha 1761). Sif.
ženství s filosofii. — Náboženský názor A-oův
:.le Avrea
1509
jiných karm.miláns
1523_,_ Sběkš,
agronamenti
sopra
us.Ant,
vynikající kazatel,
virtů (___ues
teologali'
(M

Averbode (canonia lAvnerbodlensis),praem. opat

tkvěl vtom, že náboženství ejest ouze ro lid
potřebným,
mluví tak
obrazn
iosofie
čiré pravděžeproniká
že filosof ežto
nad nábožen

jest povznesen,
zlehčovati
.Pro
stvi hrabětem
v Belgii v zdiec.
mechlinske',
zal.1834;
1130 __Arn
ol ství
dem
Losenu,
obnoveeno
1896
výchovu
a mravnost apotřebné,
jestnáboženství,
zločinem. Fl
sofická nauka A-ova jest racionalisiicko-emanatl
byla
misslijní stanice 3č
v Petra
oru zv tohoto
Brasiii.oa atstvi
anoniezal.
a-ám
akožto naprosté intelligence vyli
F“ stlcká. Z Boha ja
e prvni intelligence.
hýbe nejvyššímiksférami
rvn. Zahradník,
vtovými
a není více jež
naprostou
jeekdnotou, ale
praern.
ineunte saec.„CatalogusPlageneralis
XX." (vP raze l
, ordeinis
. nu
ve regina coelorum“ sou začáteění slova složena jest 7. potence a aktuality. Z této intelli
tak zv. závěrečné antifony, ersá eřiká v bre gence vylinují zase 'lné nižší, které hýbou nižšími
viářl po kom letáři slavnosti eOčištování Panny sférami až ku světo uši. Odtud souvislost naprosté
'cdnnoty —
— s mno oslí věci ve svvět
Marie
do eleněho
čtvrtku
výlučně.
jest
docela až
neznám.
Antifonou
vzdává
se P. Autor
Marii hol
ormy věcí nesdělují se látce od nejvyšší intelli
gence, ale látka sama, jsouc věčná, v potenci _formy
úctě jakožto
královně
nebes,
ýu mje jenom
(saive radix
etc.),
pak jako
jako matce
anněSpasite
panen ty již obsahue a všeobec
(voirg gloriosa, a na konec teprv o oručujeme vyluzuje. Nen ted y Bůh stvořitelem, ale jen hyba
telem
svě;tů
jakoožto všeobecný
um pusobi věcí
jen
segeji
mateřsk
Na zname
eni ucty
a upěn v
liv
prosby
říkajíp.řím|uvě
se závěrečné
antifony
na kolenou,
nižších
inteligencích
a proto nepoznává

':

voyjímajic dobu velikonoční a neděle. Kdy se anti

naAv eWa
re ding
na začala
řikati, není
známo.říka
jakv
pravuje
(františkán
r,1249
alsy

'noed
o;tiivých není
tudiž odnášel
prozřetelnosti, jež bšse
jednotlivým
bytostem
ech
věcech, tak i v dušis

siových představ, kter
iž tehd všechny čtyřinyněj i závěrečné antifonye, smyslovým umemtvoři, vyluzuje ja ožto všeánbecaný
teré v__l
ak, jak se zdá, textem i melodií sáhaji do ěinn i 'možn
ný
i— materielni um
staršíd Obě Do offlclelniho breviář-e pojaty byly pře stav
uc_hové, tak že veškero duchové po

teprvenz_a ia V. (Srvn "Ital/tofu, Liturgik l|2
znání p ičí ati jest všeumu
a duše lidská
;Ba'umer, Geschichte des BreviersP“
_“ L) od duše zvířecí podstatně se neliší. Odtud také
Averhausen jos. S. J.,
iv1664
ermptenu, jen všeum jest nesmrtelný, jen čiověčenstvo ne
vstoupil do Tov. jež. 1686, působil po 28 let jako zaniká, ale nikoli duše jednotlivá, ač dle nábo
kazatel v metro. chrámě kolínském :. v Bon
nnu ženství jest na nesmrtelnosti duše a na zmrtvých
1734; vydaal ně olik něm. kázání. Šrvn. „Hm'!er, vstání trvatl. — Tak smělá nauka, již A. dle svého
tvrzení určil jen pro duchy vyspěle, nezůstala bez

Averoldl
Nomencl.
lil.aHippo
(1910), _1045O.

Cap. z Brescie,.r

mocného VIÍVLna dvorské svobodo myslně kruhy
,.lcones nonnuilae adlplcniorem abstrusisslmae
terae libri Apocalypsis intelligentiam et commentariils takž ezástupcovéé křesťanské scholastiky, učit é
unlversšitž
pafížsv1(Paříži1269
za předsednictví
bi
skuDaŠ
tpána
konané,
jednomyslně za
ele antissimis
iliust_rata“ (Brescie vrhli věty .i—
Srvn. Ioca
urtzr, difficiliora
Nomencl Ill“
—ov, jako: „quod intellectus hominum
d'Averoult (Dauroult) Alnt.S.
vBomyles est unus et i em numero“; „quod mundus est
Thérounne (Pas-de--Caiais) 1553, s. v Tournai 1614; aeternus“_; „quod nunquam fuit primus homo';
:p. Les Fleurs des Exemples ou Catěchisme hi „quod anima, que est forma hominis, secundum
storlal“s (Doua 1603, 2 sv.); dílo to bylo vydáno
také latins
„Flores exemplorum“ (t. 1614, 3 sv.) quodd est homo, corrumpitur corrupto corpore' ,
„quodDeus non cognoscit singularía'; „quod Deu
non cognosclt aliu
se“; „quodhumani a tus
& v překla u něm. i_pools
non reguntur divina providentia'I , „quod Deus non
Averroes (ibn Aristotelův,
Roš ), filosofu.arabský;
akommentátor
v Kor veliký ct_i_te|
potesi dare immortaiitatem
rei
et moriaii". Sv.vel incorruptionemvše
kdež otec "eho b i nadsudim a morigímedánslkým corruptibili
iikou akribii ducha svého blud averroistůkvotíral.
vrchním kn ze
tudoval napřed theologii a práva,
po
té
lékařství,
mathemaiiku
a
filosofii
a
přšjalp
Sem
spadá
zvláště
apojednáni,
e
unitate
inte
lectus,
otcově smrti jeho úřad a důstojnosti.
ville contra averrhoist
(Opusc. philos. l. V.), pak
traktát „de intelletctu“atraktát „de anima“ vSummě
"Ěajmmřadu__spisů,ježdjeho 'méno proslavily. Ve contra gentiles (cap. 73
). Nicméně vnikl av er
oc_1
___kaii
Mansura
místodržích ve yl
paněi
,alea jussufa
ro své elfilosofické
solmusld do kruhů křesťanských,které hovice
názory obžalován jest z hbluda ství a bezbožectví
držel
se zásad
deísticko-svobodářských.
a vyhoštěn z církve mohamedánské.
mirt ka Břepychu,B
i'i dvořeB
eřícha
11. byla
averroismus filosofií
dmoni. Na úsvitě renalssance zavládl averroismus
lita el Mansura ___bylsice opět v důstojnost svou na universitě v Padov
kam jej uvedl
e r
dosazen,
vzdav
se ji, eodebral
do Marokk
kka, z Abana (s. 1315), a zapříčinil
velikou pokleslost
kdež
jakoale
lékař
r. 11982
mřeL— se
A. některé
spis
Aristotelovy až třikráte koemmentoval vydav o nic mravů v Benátsku. jelikož zhoubné působení ne
parafrase a kommentáře stručně a obšímě. Platí to
ustávalo,
všeobecný
sněm. lateránóský
V.
(1512)
)k přikročil
autoritativnímu
zavržení
vše—
o ann_alyticaposter'a,
spise
coelo,
ach de anima a oo fysice,
meta ()ice;
ba idePlatonův
um_u,
sismore ubiice kommentovala snažil se je' v sou obecném
sobil, jakož
i n 'enž
oru b ev jednothlilvých
ym hlo býtilidech
něco oů
dle
as uv sti s názory Aristotelovými. Ar stoteies víry správným, dle fuilosoflenesprávným.. V novější

averrolsmus — Avicenna
filosofii se averroismus neteryskytuje, ač j_sou jeho

stopyu uSplnozy

a panthe stů Batmýlrširl;2
(Srv

Káťa,
Averroes
et l'Averrolsm__e_,
lerrrAve
oés'Philos.
u. T.,heol zarabsk ého
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valy
teprvesuchoárn
ze stoleti
est
obsah
A-y se
velice
educna
každodenního
života.
—ý___N)d_st_aršit______
rukop
sy rázdné
zacho

přel. 1875; susu, Gesch. dPhilosopzhie, Mohuč
1
undo" tSi er de Bršbant et l' averroisme
latln au 13mesiéc1e. rýburk2()výcary))1910;l(aclz
averroismusv.rrAve
ník,
Dějiny filosofie, „9—02

a se
emaíiekéo
eormule;
imnohomluvné
básnické partie
jsou
namnozemodlitebnzt
bez
abez
umělecké ceny. — Od Zoroastra samého pochá
zejí jen snad některé ze zmíněných áth vjasně;
vše ostatní jest dilem věků následujíc ch. Původně
_ya
a.A mnohem objemnější. Dle oddánidal Da

Averroisté
oevsevesrtní_
ltalii,
zvláště
ov ve sevnazývvaliaXVl.
letí
filosofové,
kteří následujlce Áverroa, učili esdnotě umu, všem
lidem společného než poněvadž takové učení od
poruje nauce křes nské, vykládali mnozí A. jednotu

rius dva
Ill. (dle
jinéexemp1
zprá eA
již -,y
král žV
vltl
úplné
žpřištaspa)
vpádu zhoto—
Alex
andrově byly zničeny. Ze zlom ů písemně a ústně

se dochovavšlch 241
dal pšrestaviti
vní král novou
z rodu Sassanovců
Ardashír
A-u,
er

otom
byla doplňována,
až posléze
Šápúrem
umu
jednotou
aby jsou:
tomu F309—37
odporu
evy nejvyšších
n .
ezlzásad_logických,
nim aměti hodni
—-379)dokončil
prácitu
učen od
Atúrp
ád Mahl'I.
skládala se z 21 knih; ještě
jan de janduno, Alex. Achillínus, M. A. Zim,ara ras and. Tehdáž
Aug. Nlphus. S Alexandrlsty (v. t.) žili ve sporu. vl .stol. dochována byla v tomto objemu.Obsa

Av
vers
rsa(Avers
n. Adve s.an dloec .,) bl hovala životopis Zoroastrův, zprávu o obrácení
sku ství sv. Stollel abezprostředně podřízené u Ne krále Vlštaspy, vy ravování o stvořeni světa, výčet
apo e, zřízené v Xl. stol statistická data: 130.100 iranských panovní ů, hojná ustanovení rávnl a p.
Vše to, zvláště částí obsahu více pro ánního, asi
sv
kaá._,s54
__fhar,177 kostelů, kapli & oratoří, 674 kněží dvě třetin původního rozsahu, vzalo během ča
asu
Aversa Rafael, z kongregace theatinů, n. 1590 za své,
2 pood vládouAr
Arabův a Tatarů Zoro
oavalo
ose jen to,
v San Severl no, a. 1657, byl ozdobou svého řádu, .ash-ovcl by)íi ronásledováni. Zacho
pětkrát zvolen za gennerála; nabízené muood pa
pežů důstojenství biskupské odmítl,
liturgie a z konk něsžs.ký Za říčinou lepšího po
co kněžímukázala
ž) bohoslužbě
bylo
scholastlca un
lnversa“ vdevítl svazcíph jež vy 10 rozumění
se brzo pot
ebaneposírádatelno:
překladu a vý
místech kladu pehlevského , jenž k avestskému originálu
gní) a pod různ mi b_yslegřlpojován.A-u vydaal krritickylf
ner

v [ tech 1631—42 orůzmit3or_iarozličných

(v

ímě, Ben.„lanověa

E pařeíložilé
—1895g_;do_francoučšgnyH
jl'_Ahgu_eti8718
du

gie
ca“y_(v_
1623),dílo
šPhiloso
hta" vz
(metaf.
názvy
hš_že____
uplně
jižaslt0
velice
ácně; a„ f'

n mělny Fr. aSpie
el (l(_1852—1863),
after, Nomencl. l3 do angličtin), ].(110
Darmesteter
Mt ls
880—1887;
m -Avesía“
spisem 0(3A-ě
rovo
end
sv. jest
1 dílo Darmstete
Avesta, sbírka
Zo nejdůtežitěž'íd
roastrových
(Parsposvátných
s níž spisů
vro přívrženců
any obeznámil
teprve Anquetil duu)lí'erron 1771. d ného pochází
vezannd' jan, právník franc, :. v Paříži 1669,

řikat.

vn.

9342-52

.r).

Lbler de censuris ecclesiasticis cum diss
ss—er

mylné gojmenovániď
Zend-Avesta“.
A jest
obvykl
teprve od ďoby
Sassanovcůjméno
původa
vý tatione de pontiřie. et regia potestate“ (Orléans
lber de renuncíationibus sive resignatio
znam jeho dosud nejsou objasněny. azyk A-y_jest __
nibus et pensionlbus beneflclorum eecleslastlcorum,
starobylýůříve
velicenaz
za 'ímavý,
má různé
pojme
byljenž
v Evropě
Zend,
ale deque portione congrua et competenti ex eorum
nZend“ jest v pravdě ápehlevský kommentář k A-ě
í'\l_n____ío
nazývá

se

azykem

avestským

anebo

také

reditibus
Vlcde
ar-ils
perrpetuís etassi
anda“ (t.
657g,
„Dissertatlo
sponsalibus
marrimoniís“
(t. 1661

est jedlným
dokumentem,
v 'této ft.—ou
řeči seA.zachoval,
a tudížs
tvoem A ojenž "Dlssertatlo patronatus llurlsugfntlfiellf' (t.1
rvn.
Hut-ler,v.NomencLt
Avgustln
Augus
čuje se i památka sama iřeč, kterouž jestzse
zAviana Ma rek v. tMmarcod'Avlano.
této řeči není známa; některí míní,

Avicerb on v. Avenc
l
e je to Maesdlea ztotožňují tudiž jazyk avestský
Avicenna (lbn Sinaa) ovažuje se za nejplodně'
se
datlstaromédštínou;
ve východn dle jiných jest
k vlastozie'i'í'
n
irilhle
se šího arabského aristoteíka orientu, ač nenní zce_a
& náboženstvím Zoroastrov m po ceelěm zlruan
původním,_
ale
přimyká
s
stal se jejím jazykem církevním, jenž od učenců dotyčnýč 1. str 230). N. r. 980v
bucharské, studoval íilosofii a lékařství v a dadé,
byl rldová
ěstován
a vzděláván
i tehdy,ekázalo,
když jižpsalo,
jako
řeč
vymř_e_l.V
tečía—
básnilo, l bylo jí rozuměnoa-všude,k am nábožen stal se učitelem těchže odborů v __lspahan
tamtéž rneprozradil
1037 po roozmařilém
životě bucharsk
v žal
alářl,,šo
ství Zoroastrovo se rozšlřllo. Měla tedy řeč ta něvadž
mistodržícímu
nlu
v lranu podobný význam jako latina v církvi ka
ůttoku jejž na život _jeho zosnoval kalit bagdadský.
tolické. A. jest posledm m zbytkem bohatší po 4. byíopopředně té ařem a jeho spis „Canon m'e
svátmnéd_llteratuo sahujíeí
Soočuásti
jsou: ].
ěšil směrodatnými
se veliké vážnost_i. ZDejeho
filoso
v 72A-y
kapitolách
liturlasncké fických spisů
dlvislone
texty 0a|metr-leké hymn
áth ); 2. Vissp red seientiarum, De definitis et quaesitis, De anima,
(vispéo ratavó
áni“,
kratšíkliturgické
De almahad. Filosofii dělí na s_pekulativnřa prak
24 ka :_„ve
olách tvořící
doplněkk
nlhy
deglě a obsahujícoívzývání různých geniů 3.

en

tickou.

Spekulativní pak ro_z_vruje na tysiku,__ma

didád (ví---daévódátem_— zákon proti démonům) ekonomiku apolí tiku.
Svét_je
st věčný
linul
a theo_lt_ogii;
dž,!úktl lckou třídí na eht íku,
N
o 22kkap,ltoíách co do hlavního svého obsahu jest thematiku
oa celá řazguso
ese Buhhý
m ou
slil,a
o-_
vstala
a sornbe
in_telligencí,které
světo mí
kněžským
jakous ana
log'íí knlhyzákoníkem
„L vlticus“;zoroastrovců,
řevážnou většinou
jsou
ředp_lsyprotvíznečišt ní apřed lsy očištovacl;

sférami, uji__í_n
podřízenyml. Nejnižší intelligencí jefst

člnnýse suvěčnou
z něhož
yvyvěrajíformy,
které
jíce
látkou,
nejen mnoho
sot
věcíspoju
kos

4.
mítatš
=vz íváníjednotlivých
and lů (někerápo
do ná vzýváti
jsou obsažena jižvjvasně),
jsou to mických, ale 1 myšlení a poznání způsobují. jest

metrickésklanb, tvořící hlavní pramen íran. |_nythol.; tedy činný um prinupem, jenž tvoří všeobecnost ve
mal.áA), modliteb. kniha laiků pro 'věcech, ale netkví en ve věcech, nýbrž tíhne i sám
5.
Chorda—A.%m
pobožnost
sou omou a k různým případnostem k sobě; je tedy n čím, co mimo lidi a věci bytuje.
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Avignon

Duše lidská obdařena jest jen možným- umem, quod substantia orbis creat materiam inferiorum
s nímž se formaaz obecného umu činného s ojuje corpor
.
cesse non potest, quia causa
a tak duchové poznání vytvořuje. Ve světě mot secundam ínstrumentalis non participat actionem
causae superioris, nisi inquantum per aliquod sibi
ném
své emanaciasvém
bena látka
jest, aBH
y formu
z činného umu utváření
příjmoutiuzpůso
mohla; proprium díspositíve opera
rinci—
možný
um duše na obratmuz
ůsobuje
(Srvn.theol.
sv. amd! Akn.,m
a.;gent Summa
361- umma
arra
vými představami,a
mu sez smyslo
činného palís aagentísf'
Y
G'esch.d
obecného umu dostati intemlligentníhoobrazu. Ale dz DVawc,Avicenne Paříž f900l:lSim-'N,
někdy dostává se duši poznatků í-ímo od obec _Philosophie, Mohuě1888 329—336;
ného činného umu, což jest myst ckým nazíráním
guy filosofie, 119, Max Hartan, Die Metaphysik
či
proroctvím.
Tytočinného
poznatky
zaobalují
se obrazy
vlcvennas tlbersetzt und erláutert (l
Kela.
fantasie,
do nížz
umu
sestupují,
odtu
on (Avlňon,
město francouzského
Vaucusehlavní
v Provenci
a téžta kna
proroctví a náboženství obraz se projevují. Jelikož depšeementu
jeest duše umem možným na ána, edy neehmotna, zvaného arrondissementu na levém břehu Rhónu
nedaleko ústí Durance, s 41.000 _obyvateltlv.A
jesti
nesmrtelna.
Vzkříšení
těla, jež oKoran
řím
mských jmenoval se AvemoCavarum.
Byal
jest jen
obrazem, je
ehož
amedj
žto prorháojí,
užil, aby nesmrtelnost du_šeo
lidu rístupnějši učinil hlavním městem g lského kmene Cavarů; r. 48
Poznání Boží odnáší se en k v eobecnosti; není po Kr. založili tu ímané kolonií a ještě v prvním
o
prozřetelnosti, ež by o iednotlívé věci pečovala, století nab íA . všech práv italského města.
jedinci podléhají nutnosti h bu světového, a jen pádu zápa ní říše římské zmocnili se města Bur
okud tento závisí na intelllgenc: Boží priúčast—
|ndovlf: ozdéi izbořil
zápladní
Gothové
Frankové.
lethec
i město
Saraceni.a Přirozdě
nují se působnosti nejvyššího naprostého bytí. —
lest zřejmo, že nauka tato jest emanatistickáa lení říše írancké připadl A. ke království bur nd
ství Venaissinu. Ve Xll.a Xi. stol.
proto sv. To áš Akv. usilovné ji potíral. Celá s ému a k hrastvb
druha kniha Summy contra gentiles jest proti ní
unčíil se A. samost.atnýmP
vadž A.l"přijal blud
namířena. Zvlášť zmiňuje se sv
Albi ensk ch, dobyl francouzský král Ludvík Vlll.
v kapitole 74. Summy c. gent.n aepd vjí: „De
msta, 1pol-pořil
e as daroval
tou
270 by1 jA.
Francií hrabatům
spojen, avšak
opinione Avicennae, qui posuit formsassinte ligibiles lroullssk m.postou
R.
il
non conservarí in lntellectu pos
i“, a
dr 1309
králi Karlovi i., tgejzdkrál mFuiliplV.
njou neapolsklému
v Summé
theol.
]. q. ohl
45.aaBů5livkds
ltlamod KlementaV. až
nění
A-ovo,
že bym
lastm'vyvrací
soběm moí byl .sídlem pa ežů, zktdeřlín
z ničeho něco stvořitmi,sděliti světové podstatě od
sebe oddělené: „Et síc -cop
osult Avicenna, uod 21309e 1376)
ýoázář'í 316,1 sídllll. Tento čas
v se Vl.akoupírl
yonským zajetímnpa
Klement
o
prima substantia se arata creata a Deo creat a iam pežů“.—Pa ežnaz
post se, et substan' am orbis, et animam eius, et polské kr ovny johanny A. za 80.0(1)dukátů a Spojail

obr. m. Bývalý palác papežský v Avicnonč.

Avila — Avítus

ších
apežům
náleželo. Kd
'ej s hrabstvím
venaissinským,
kteréž,jižs mrti
od star

peže eho e Xi. roti řádnému pígeži l:,Urbanovia
tento
do svéssm lementvA
zvolenodbylr. r.1379až
1 8 vzdoropapež
Vll., sípdlii
dobně i jeho nástupce Benedikt Xlii. v prvních Ie
tech sveho vzdoropapežství. Kd
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1115divínae gratiae“ (Řím 5991), „Dissertatio de
conřessione per literas sive per intemuncium' (t.
).
arm-,i
(1907,)
7
. František,
miss oNomencl.rum,posléze
kanovník
vLa Plata v Bolívii,
,jeden z nejjšilnějšíchrm
výzkumců

<N—

žívota dílo.
a mravůs
o nich
napsa lbi. „apoštol
ů
ležitě
— indian nů, uan
d'AAivla),
Andalusie“, výtečný kazatel, duch. vůdce aasketícký
r. 1417papežského
sněm
mem kostlegáta,
tnickýmkterý
obnovena
vAlmodovaru dei
mop, mlém
sídlem
městobyla,b
i hrašlA
stvi spisovatel,
městečku v arcibiskupství toledskéma v letech 1494
až 1500. Vstoupil v 14 letech svého života na uni
Éravoval.
nšti \Šzznamenávali
se vždycky
mostí k Avignon
Aapoštolskéh
tboiici, a prosili
papeže versitu salamanskou, kde studoval práva, která
MikulášeV.,
abiob
bstyí
A. prohlásil.
Ve naíssin
za však se mu znechutiia. Potom studoval filosofii a
nezadateiné část
y církevního
státu
Papež
učinil to 18. září 1447 a odo bně opakoval to
Pius ll. Francouzští revolucionáři v národním shro telství
theologiis naeuniversitě
v Alcale,který
a vstoupiiv
m,Guerrerem
později jako
máždění prohlásili 14. září
91 A. za majetek
naneho apoštolské práce velice
francouzský, což apež Pius V1. mírem tolentin arcibiskup gganadský
ěžství vysvěcen, chtěl se
kým 19.u ora 17 uznali musil. Náhrady nedo podgoroval.B
ode ratí kněz
do Ameriky
hlásat
stala Apoštolská Stolice žádné, ačkoli v listopadu zbožný
Hernand
do deKrista
Con
ntpohanům.
trares, byvAvšak
jeho
1770 krai Ludvík XV. za tuto malou zemi, kterou zbožným slouženim mše sv. pohnut, učinil naň po
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ánník,náleže'
metropoli
a od
akri ess ic
é. z rvu
okuk 1475
bylo viennskě
za metropoli
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říži 25,8potolm
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om.i8 1933),
nora,476—477
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lituršííklých knihuřeckých.
vede smyslu
logickyse
k po
znatkům nov m. Ějižmuznáni
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.r). „Mémoires chronolo

ues et dogmatiques pour
us des za „axiomata' govažovaa,l a naop
nejen ,axíomy" Euklí o,vy nýbržiaxlomy moderni
qu'
en 1716“(vyd.
po Šebo
smrtívPař.1720)„
mechaniky
berouderv Axiome
pochybnost.
Viz
moíres
pour servir
l'Histoire
universefie de Býka! stav
Pécs)i, se
„Krisis
der mo
servir a l' Histo1re eccl s1astíque depuis i

Axiopolis — Aymerich

-813
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semináře.
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Grave, ov hollandském
Brabantsku,
z. v
rsu.v 1605,
spisů filo arg—svem“
ahnž.byl
u. vychován“
v Leedsu v
vi—i
v Anglli 187
soííckých
poetických
:). contra
theoloroické
.De 11bero ahominis
arbitrio
Lu ojednání
erum et kánském v Hinckley, vstoupil o
]. Caivinum
ského, vysvm.na něze 1%6, stal se provinciálem
Axum, Axu
uma v. Abessinie str. 14.
850,1:
mpřevorelm
ve
Woodchest
eru
po
A acien. dioec., někd. kat. biskupstvív Armenii druhé I:'provinciáleml
.r).
ovena 1854,
for the
ve
l-lo_1ySeason of Advent" 'SDerbyn1849), vydal znovu
„Life
Blesse
írgmpřeložil
St. Catherine
of
Ayacucho
ažAytamquen. dioec._)— biskupství spis
Senna“,
jejžofr.the1609
2 vlaštíny
dominikán
uamandga
Aya!
1. Martin Perez, 11.1504 v Hieste
v diyecesi karthagenské, stud. v Alcale a v Sala john Fen; “eho opojednání „On the Mystical Ele
ments nlieíi
a,b and on Acnient and Modern
mance, vysrvl.
byl prot.
theologie
v To (Londýn
Spiritism“1874).
vydalop
ehovynikl
smkrtikardinál
Mannmg
ledua
ran na kněze,
za príčinou
přiuěení
se hebrej
Zvláště
A. překladem
latin
štině a řečtině dlel nějaký čas v Lovani, stal se
„Theca
instructor",
a ježO
později zpovědníkem a gen. vikářem biskupa jae n v
ských
hymnůodo“gllčtiny
a
z nichž mnohé
uveořejniyl
skěho Františka de Mendosa, měl několik vítěz
?gsigiey znovu cotiskl v „Annus Sanctus" (Londýn
ných disputaci s rotestan tyve Wormsu. Karel

povolal jej nassmnmtridents

R. 15481m
menov
ván

Aymar
rAntonln Jakub 0. S. Franc.„:).„Exer

citationes theologico-moraies de acctibus humanls
et p_eccatis,iuxta veriora doctoris subtilis prlncipia,
variis dissertat ionibus tum
ogma
atum d i
biskup„De
vaiencs
Z jeho atque
spiesmůnecclesiasticis
ejdůležitější storiam spectantibus illustrata" (Ben. 1765).
divinis, 1566.
apostoiicis
A mard v Ademar.
traditionibus, de auucotritate ac vi earum sacro
dal Ca
A
, kanovník tourský a arrasský,
sancta Hurler,
assertionnes
seu libri
1549). téchisme raisonně sur les fondements e la Foi“
Srvn.
Nomencl.
ilia decem—“512Kolín
1907),5 — Zjan
byl biskupem
(154 —60), el zději
trans
íerován
do Seguadixsklým
ovie 560—(164,)2
jaaakoric

lnterian
0. jazyků
b. Mariae
de erc..11.1
prof. ,theologe, (PaAymeric
aříž 1775,v.1822,
lež)“
a biblickýchaz
v Salamance,
Aimeri
Aymerich1
v.sn.
Aimerich.
—2. zv-Bo
Pia
:p. „Víctor Christianus eruditus, sive de derror'ibus, cen_2y,
učenýdMatouš
nin,ká
vP lacenze,
passim admittuntur
circa dpi? endas
eí'fingendasss.
imagines" (Madrll
); je toatque
spis loogni 1327, papežmKlement IV. užíval ho v důleži
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tých

ostaních ve Španělsku a Francii (zvl. proti

templ řům; inho listy uveřejněny v „Litterae ency
clicae magistrorum general ium Ord. Praed.“ (vydaai
Reic hertnv Řím 111900.

v letech 1797—98na Propagandě v leě,
1801
vstoupil do kongr. mechitaristů v Terstu, vysv. na

K y kongregaci byly statky od
*:nze
ill rskěho
zkonfiskovány,
regace
de Bordls kralovstvi
přesídlila 181
oVidid,ně
a s ní tudl ikon
4.185?

mana v Auxer
ve
O.AšmBm
.v lklaš
št. sv. oenl_ius.
cest val A. s en. opatem Adeodatem Babikiánselm
oGata těhož kláštera Guidona do ima;
l 18 oslán byl do Cařihradu. kdež

stmelil;:). nživotopiso

byl činnýíako
nármezí
svymikrajan
R. 1sta1
Hurtser,a omencl. "3 (1906), 505.
ovoián domisso
Vídně
zpět, roku
1823 pl ldán
Ayossavv.
raid bl., Ajos
mnichakartouzského kláštera v Por
opatupoAdeodatovi
pomoci jakožto
řevor
gace,
smrti akkuAdeodatově
zvo en
byl
thesu,
potom biskup v St. jean de Maurienne kol. řblčlkmu
1132—
opatem,
caesarej
ským gen.
in part.
infidl. ZJmenován
sluhy jehoarcib.
0 kongre
aci
Aroli
jakub
lMaria
S.
1.,
1660
v
Janově,
z. 1 21 v Římě, bl prof. hebr. ankontroversistíky; mechit. jsou veliké. Vystavěl novou budovu lá
:p. „Dissert
rtatio iblíca, in qua Scripturae textus šterní, rozmnožil počet členů konnegr ce_,obohatil
aliquot lnslgniores, adhibitis línguis hebraea, sy bibiiotheku a_sbírky kláštera, založí

riaca,
chaldaica, arabic, graeca,
per dialo
ismumdiiucidantur'(m
), latina,
„De praestantla
ínguae sanctae oratio habita7 in Collegio romano“

705),

ynoispssdissertationis Biblicae in LXXV

Daníells hebdomadas“ (t. 1,705) „Liber LXX heb
domadum resígnatus, seu in cap. 1x. Danielis dis
sertatio in qua per genuinam editionis Vulgatae
inte retationem, hebraico textu illusstratam, pro
phel ae celeberrimae nodus dissolvitur" (t. i713,
1714, 1748), „Dlssertatlo chronolo lca de anno,
mense et die mortis Domini nost jesu Christi“

.Sepsai
vlašským jaz
spíseko
vý
chově v duchu
křesťanském,
ježžkemIdo
němčiny
přeložltl a vydal anonymně tis keema.'pod titulem
„Die Erziehung im Geiste d. Christentums“ (1839);

Esdr. 249,Neh. 7M. — 2. ' ;Í\_'» LXX mg,), město
vseverozáp. části území kmene Efraím (1 Par. ?").

u. v Killenaule (lreland) 1847, vstoupil do kpngre

Ěmž
způsobem
ysteme
ftlr den

dalssps
ntw(Vídeň
zu einem
eligionsunterricht"
1853);
mimo to vydal spisek „De vítac mmunl perfecta

uh-luslílemr
religiosorum sexus" (t. c1854. rv.n Frie
(t.l 718), „Theses contra judaeos de LXX hebdo
cr, .Ausd mlíeben des ochw. Herrn
gradací“(tá172(,) aj. Srvn. Hurter, NomencLle Aristaces llMaria“ (Vídeň
v Clllcíiaod
r i n, patnrlar8c5ha
Ecclesiae
armenae traditio
uštěgsw
katolickýchArmeuů
Aza 1.5651) LXX 'Aš'ó. v:., náčelník jednoho
z rodu Nathineiských, kteří pod vůdcovstvím Zo de Romani Pontifiňisf primatu iurisdíclionis et' mer—
im, Propag. 1870).Srvn. [fur-fer,
robaabelovým vrátili se ze zajetí babylonského. rabíli ma'sterio'(

ades sv. mč., eunuch královsk v Persii

Amir-1:18
frater (Patrik Francis Muliany),

gace křesš.k oiv Nov.Y

iu862, působil “ako

iiteraYtury'Ila filo sofie v

ock

zaAza
pronásledováni
Saporova.
Mart.
Romv Persii
2. dubna.
lcottu, jejímž
rektorem
bylEvropy
v le
Azes)
sv. mě:,
jáhenm
za teilL Cos7liegev31311
87—.1886 Podniknuv
studijní
cestu do
pronásledováni Saporova. Mart. Rom. 22. dubna.
zaad
stal se gorilu:l;.
iteratury
„Despisu
La Salla
institute"
1 lzades v.
vNov.
1893;na
zjeho
v nikaji:
„An
l

Azahel v. Asael.

.

e.l
nzambuja Gabrieel d', souč. katoL spisovatel
!

franc..,

Essay
a Philosophyofo Old
Literature“
7. vy. Contributl
899,) 1% etoDevelopment
En lish

hought"1(3.“vyd. 1903) „Aristotle and the hri
„Éooksdand[Readninď%2).
„Pourquoi le Roman immoral est- 11a la stian
1,904Church“
„Phases(1888
of Thougtan
“(1 vyd.

Azariěě (Azarias) 1243373!111qu LXX
q„L'Es
uo'i leritRoman
moral
ne'est-il
pas
amode,
iam et epourq
chrětien
et les
Affaires",
'Ataelac 1. syn Sadoka velekněze, anebo spíše vnuk
„Le Theorie
du Bon
Cčeur'n
fille et l'Evo—
lutlon
moderne“,
„Ce
que „La
le eune
hristianlsme
a fait jeho. syn Achlmaasa, syna Sadokova, předni z rádců
pour la fem
Šalamounových (3 Kral. 42,1arP
69). K němu
Azani,n ěkd. biskupstvlv rovincii ,Phrygia Pa vztahovati jest, jak se zdá, co chybou opisovač
catíana' pod metlropoll Lao lceí; Gum: (Ser. 445) skouv lPar. 6'0 o vnuku eho (vizA. 2) se'graví:
r. 'Aeztanjáll,LXX 'AL'aw'ag,otec levity
uvádí
AZbÍSkuEšoZl

em u lněnouostvrdili (Neh.109).

„tnet' jež, jenžk něžstvl užíval v domu,m?že?

vzděial alomoun v' jerusaiemě.“ —ašily
e
dešiého (syn Johanana, syna Azari
1% 1 ar.

osue, :jednhaborzět
ch'Aznót—Tábór,tj..
m,užůlkteří smlouvu
s Bo 6101 uvádí se mezi před Esdrášovými sdr. 73;
kbr.
uši neboli
zdá se, že byl veieknězemv době
jeili
výběžky?Taboru Jos. 19“ na hranicích územi po josaf
kož
safsaynjeho
byljenž
veleknězem
v(nebo Arza
— Amariáš
velekněz,
Ozíáše áledobškrá
koleníhranici
eftali;uzemi
nepochybněvhorním
Galiiejsku, na
jižní
Nefta
riáše), králekadidlo
judského,
marně nzapo'mínal,
26ab2y_ne
zapaloval
Hospodinu2
r.
Azareel
ČŠ"\5 Azalr-éljest v Plsmě svatém 4. velekněz : rodu Sadokova v době Ezechlašově
jměno
z nllchž
ve Vul.
]tři
vysky 2posledního
Par. 310'1'.velekněze
— 5. synpřed
Helkiášuv,
otec Sarajáše,
ují ve šest-i
forměmužů,
Azareel:
.mužz
po 01
ení seBenjamí
zajetlmllPr
!“,
nova, šeadenm
z lPar
průvodců
na útěku
Esdrášovýmí Esdr. 71. —
před
.1219;Davidových
2.1evita,syn
Hem jeho uvádí se mez npředk
6oastř'ovali potravouna3 elník
Král. úředníků,
4“ - není kteří
'isto, krále
zd'a
hudebm
'kv době.
Neh mi
náčelník
5jedenáctéhotaasboru
hudebníku
Davidových

ocem jehondbšlNathan 2profi-elk(

2), anebo

ášově. siovou1
Neh. 23%—jměna
vtexíu Náthan,s
nšmasláavidů
51K'l.
—
lm7. král jud
hebr.
'Ázar-ěl, Vostatnzlchtři
ěnliakteří
v Azreel,
ský,sy
Ezrlhel a Ezrel, v. tato hes
inak nazývá sie šÍOziášKl-ál;14215,151Par.312,
— 8.ne' 11Ethanův
Azaria (Azarian) Aristakes, mechitarista, jz otomků Záre" v rodov menu poko ení _lud0va
arcib. caesarejský, n. 1782 v Cařihradě, studoval i ar. 23;d1e mínění Hummelauerova (Comment.
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1.98 203). jest tento A. totožným s Ezrou ření byli dva kozli před Hospodina postaveni; lo
sem byl jeden určen Hospodinu a obětován byl za
in
Par.um417.— 9.51yn
]
tomků seHesronových
a jerameelových
Par.
*; poouvádí
na sedmém hřích, druhý, na nějž vyznáním veleknězovým vlo
ery nepravosti
puštěn
nain_ístní,
poust.
místě mezi provdané
všemi třinácti,
kpocházeli
dcery ženy
.neníveeške
kozel
vypuštěný, lidu,
nýbržbyl
snad
jméno
Sesanovy,
za ktpetří
kého
jeho zslužeb
;Lto zprvu vrchu nějakého nedaleko od inaje,

níka
eraa.
—10.levita.jedensz
ředků
Hemana
zpěv ka
1 Far6“..—
syn anebo
spíše
jeden

kamž kozel onen byl vy
ygouštěn; později nazývali
z potomků Helkíášových, „biskup“ (75,7) domu tak lsraelíte místo nejak obtíž tábora svého, kam
jej
vdendémon
smíření
vypou
usnad
ště i.démon
Někteřlrn
lJA-em
míněn
nějaký,
pouště,že
nebo
ná
Božího v jerusaleměe hpo zajetni l Par. 9“; Stýž na čelník démonů. Hummelauer míní, že snad A jest
arallelnín'i
\ az vás
Sraa
rajáš, nějaké starobylé, později v zapomenutí upadší
níže domu místě
Božího“,et. ]."llnáčelník
ones třídy
kněž
jež v době Zorobabeiově, oakímově a Nehe
míáŠově uvádí se na místě prvm (srvu. Neh. 104, Hummzllauer,
jméno Boží, snad 11158133:
: „Bůh
silný“.
in Exod.
et Lev.
461 Srvn.
násl.,
Díct. de la Bible [, 1871 u., Mlčoch,
Esdr.
a Azariášem
Neh.7
dův Starověda blbi.
12“");29jak
se zdá, jest
identickýmz.ssSeóajášem
e
rorok, jenž napomínai krále Asu po stézstvi nad
Az
kón'Aíazjá hú LXX 'Otlac, jeden z le
kteří z rozkazu krále Eze iáše ustanoveni
Žár
králem e ptskýma&ethiop.,
přidržoval
seárou,
Hospodina2
—13. dvaabyynové
krále vitů,
byli za správce nad prvotinami a desátky (2Par. 31'3).
]osafat:
(2 Aza
Par.ah,rjá
Zlatí),115
nichž
jedáen ,ale
v5textu
azývá se
druhý
Azar
arjáh
ito hebr.
jest
Azbehas
s.v církve
aethíopskě,řijalkř
králaesthíopský,
s bratrem
sv m Abrehou
jedno a totéž jméno, pročež někteří míní, že jedno 'enž
rumentía. Srvn. ilin, Ka12,u7
'Azbu
'AL'a290.91,otec Nehe
z těchz jmen jeast snad4jaorušenina
zejménaa 'iněho,
snad
]erohamuv
. syn >"l1—
miášzebšakéhos jerus emského, náčelníka polovice
Obedův, svržení
dva .ze setníků,
nimiž veleknězjojarl_a
smluvil
královny sAthalíe
2 Par
16. syn Johananův, jeden z náčelníků kmeneEtlraim ulbjce 3ethsur, jenž stavěl část zdí jerusalemských
(NAzekla)lzór.'Azéqáh, LXX 'Ašnxá, město v území
v době israelského krále Facee (
ar. %“
km nejuda, severozápadně od města Socho, snad
17.
a 18.
levíty,ab_yvyčistílí
kteří k rozkazu
krále uvá nynější Tell Zakarije. Po bitvě u Gabaonu osue
ch
hiáše
seMezi
posvětilí
dům Boží,
ronásledovai poražené krále amorrhejsk
rižišíse:
syn Ázaríá
ášůvMerari
: rodu 2P
Kaath,29'.—9)
aAza
synJoel,
jalaleelův
z rodu
(] os..,llódež kamenným krupobitím byli pohubenl.
19.1evita v době krále Ezechiáše ( Parť-3113).
20. syn Maasíáše, syna Ananiášova, jenž vystavěl
Azeglio ui |lorian
v TaparelIBi.
Azenberger
0.5
v.Hor Altalchu,
část“zdí jerusalemských proti domu svému (Neeh
35'3' . — 21.j eedn z levitů, kteří napomínali lid
u. 1766,kprofessor
exegese v Sgcpurku
vAmmbergu
.
, 1801—3a
.,Brevís
k ml zákon
ení, kdldulž Esdráš
zá k8745.—
nBoží, 'n.a kněz,
sami
také
vykládalilčietN'l
Neh.
conspectusnínstítutionum
hermeneuticae'
(Straubg.
Huf-fer, NomencL
llllls( 895,1)
jeden
těch, kteh stvrdili
smlouvu,okterouž
miáš sz Hospodinem
obnovil
Nh
_m. Nehe
jeed 11 Azer Mr. 'Ézer, LXX 'Atnóc, levita, syn ]osue,
z knížat judskeých v době Nhh !(:íáŠOVČ (Neh. část
knížezdí
Masty,
jenž v době eNehemiášově
vystavěl
jerusalemských.
h.'".3
13 —
mno A'Fobiášova
dal si andělie
nabidl
za24.
pruvodce
(TobRafael,alkdyž_se
Azeveod
n. l713vCoimbře,
25.3 nOsaj'ášův, jecen : těch, kteří přes výstrah vstoupil
do del.
Tov.EmanuelS.].
jež. 1287 přednáše
rhetoriku
proroka _leremíášepř nutili zbytky národa udského, v Líssaboně a v Evoře, byl povolán do íma, kdež

ano i_leremiášeřisamé ho k uchýleni se do gypta

zaměstnán v různýchk onžgrgřacíc
ch a jako prof. litur

26. Mach. 2“);
rldrun
elvýo
výche(Dan.
' 217, štikyavxw
35,1
baoylon
nskýmjm
énemAbdenago
kolleji
římské,
po “' nové
veliké
vážnosti
IV., jenž
mu svěřil
vydání
sv 'ch Bene—
s isů
—27.A .alo set, syn Zachariášmův,vůdcové
l(1"I_47—51).
A. italské
části„Syno
spisů sis
těch s p isů
eloži
lidu zanechaní s ostatkem vojska v Judsku
atíny a zpracoval
výtah
Ben
stráži; kteří však, když o své u mě podlníklí ta—

diktových (Ben. 1790); J). „Exercítatlones lituržicae

žení proti ]amnii, bylkíý
zahnáníO1 ac.h 5'8
de
divzinooffícjo'm
17502
54), quatuoredecades
„Vetus missale partítae“
romanum Rím
mo
i28.hieromonachr
ob obrazěch“ (Vilnoý'168.0
vka nastícum
2,1618gresv atoj Trojce
lateranense cum praefatione et notis"
tholičeskíja í apostolskijla Icerkve" (i\fliohílraevs
1625).

(t. 1754), Vita del taumatur

rtog ese S. An

tonío di iš'adova- jBenátlryl 88,1793,1852 ; výtah
LXX Eogixáy., jedgen zstwo
tohoto
díla
vyše pols
pod
do šw.
Antonie
oPa ew
w
skieetitulem
go“,Va váboZeň
„Ars ostíca“ (Ben. 781), FastiAntoniani“ (t. 1786
nazývá
seE
z předků
levzišj'mSemerjáqšemmeh.11“);v
1 Par.9
m.č v lsaurií, byl spolu
se 150 Z.v iacenze17
96.— 2. rantišek ZidronS. .,
:). „Commentarii literales ct morales m
Aío'nyza císaře Diokleciának rozkazuKapského, 5.1
Matthaeum“(Lyon167.0 —3.l nác S..) mě. bl.,
trí una19A?,uilinapro Krista usmrcen kol
1528v orto, byl re torem v issaboně a Braze,
S

mim', Nornzenglá

zaramlk lúr.

u
hazó, LXX 'ACao,jeden ZG
osmízšnůp provinciálem
visítátorem
brasilským;
na
zpáteční cest ěportu
do .,rasílie
1570 15.
července od
Nachora, bratra
z Meich
záz, Abrahama,
LXX Atoóš',
syn
Chšammy,m)
: po
kolenaí Ruben (1 Paa.r
kalvinských námřnoích 1agičů přepaden a s 39 prů
vodčimí
umučen;
za
bl
osl
prohlášenl
S. A., Portug., lektor morálky, z. 1746;
Amael, Viz
sv. círlkve5syrské,
mě v Samosatě za 4.1 TnO.
Maximina.
l.aK l.“ 11,497.
rlbunal theolo icum ct iurídícum contra sub
essaríos n saccramento poenitentiae ad
Azazel 7!\\'\\ (nl)._
— koza a .7'\\_ — odejiti, olos confes
venerem sollicítantes" (Lissabon
nebo arab. D.:!
odstraniti,
emissarlus“,
LXXó
dnem od_dělití),Vulg.
„váze.10„caper!

býti“, „kozel vypuštění

chlm O.

., . v

achiosa

v Portug., byl

theol.
na univ.Bíblíorum
v Coimbře;
5.1808;
„Pro
ušt n erot.
ulgata
Sacrorum
latina
editione:. contra
Lev.160'rlž*“.áv elůsmí Sixtinum Aman liber apologeticus" (Lissabon 1792).

si; čwsow, čes. překl. kozel, kte
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B.)., 11. 1573 v Chaves v Porfug., kovců; r. 163 př. Kr.juda Machabeeský městopo

plenil
oltáře
pohanské
zbořil
(i. syrské
ach.est:),nusto
roku
143 př.a Kr.
_lo
onathas
poraziv
u A-a
(amharštiny)
město a chrám
zad, kbr. 'Az ád, LXX 'Aoydó,náčelník ro držícího
pálil (1MApcohiionia
ová-84,1
a 1 Da
a onův
a annvy
neálžel A.ack říši udslké; Pom ejus ři ojií je
diny, terá pod vů covstvím Zorobableiov lm vrá
tila se ze zajetí. Esdr. 2", 8m, Neh.7
kprovíncíí
Ve jenž jejsyrské.
odkázalPozdě'i
seste ná
svéežei
Salom erodov
V NZ
vstoupil
do\,'í'ov.
1588,byl
od 1604
v bessínii,
:. tjež.
t. 1634;
přeložil
do míssíonářem
aethiopštiny

toliko jednou o A-u činni se zmínka: Fimiip,pokřtiv
ltbr. 'Azíjáh, LXX 'Aš'la, otelc Athajášůiv
eunucha ethiopskě královny Kandak ,byi od Ducha
„psSyno

rtl. P. A. souč. knězfranc.. lp.,historique

Páně uchvácen a ocítí se v A-u
Kr(s
8). Po
Evangeiirtorum
historica“
(1896), „Réct
de la Vie d N.
Se1ei.g" 1190
ve stoletích iV.—V1p Kr.byío ptu biskup
u2
Azitores Ond_řej O. Cist, s. 1599. 83. „Theo zděíji
am, Series 453); lnyní jest A. bisk.
iogia symbolicaxt
siveprímaríum
hierogiyphica
pro totius"Scrip
turae
sacrae iuxta
et genuínum
sensum Iární (titulárním biskupen a-skýijmenován tjbyl
1824
světící biskup
štěk)
Azpiicueta
Aspražský
p i icu tFrant
commentariis
aíiisque8 sensibus
(Saiaman
a15597,
az,ků facíieěžhauriendis“
na ně
oby ío
Azreel, Mr. v'Azaréi, LX
XXa Eoógnjz, oNtccnebo
z předků
Amassaíových1(v.at.gli;l)
h. i:"
rozpočtenn,
Srvn. Harla-, jeden
Nomenc.i lil' vylšel tolsikovjediný).
..257
snad totožný
s Adíeiem
v.t.)l
Azuba, Itór.
zúbáh 1. manželka l.Kaíeba, syna
Aziza kbr. 'Azíz ' LXX ',OMá syn Zethův, jeden

Hesronovaal

Par.zl*'2' —2.m anžeika Asy, krále

z těch, kteří kdrozlkawzuEsdrášovu propustili ženy
matka iliosafaltova3
Král. 2219,2
Par MO“
cizozzemky
,ltbr.
r.1 jeeden knížat,
,kteří1.spolu
av,eth(EsdAzm oth). !. Asmaveth LXX 14111111: judského,
s Nehemíášem stvrdili smlouvu s Hos odinem ob
:(2 Beromi(Bahu1im),
Davidových
Kráí.
—2.A jedenomzbojovníkůw
amp
Acpa'yo novenou Neh.
". — 2. otec Hananiá e, falešného
Patpw0,s
1ynjoagavguzz)po_0tomk1'1z
Sauiov
aA,.móů
Jona
thových_ Par.8
othL ch
X 'A

sna
toota,ýotecAjazíeíiťTv(v.
em subl.—4.mAz
Ben' amin
1t.) a Faíietůtv (v.
LX?
un),(]syný
Davida
Par.Adíeíův, dozorce nad poklady krále
Azmaveth llbr. ' zmávetb, LXX 'Acpasů, město
v uzemí kmene Benjamin nyně'ší Chizmá mezi
Geba aAnathoth, severových. od erusaiema (Neh.

129).V Nel1.h7ze
nazývás eazBath
Azo 1. de Lambertascíís, doctor decretorum,
kanovníkv
Bologni,:. 139; jh,Azoiinus)
o.,Quaestiones“
se
nedochovaly.
Por
c1us,
jedenv: Bolo
něvýteičúěějaký
íchzznalců římského
práva,
professor
vMontpeíiieru,

:. kol. 1

sepsal gíoš-zsyýkčajednotlivým částem

Corpus iuris cív1iis, iekturu ke kodexu, summu ke

kodexu, Brocarda, Questiones. — 3.d

ghís, zel jana Andre e(v. t.), prof.e

Bamen

roroka z Gaba
žete lidu v době

e.r 28'.

tec Jezoniáše,

zechieeiověk,sze_ch.

11.

nekvašený
"hdH'
přesný
cchTébne
neb koláčsud=ěian?kž
nekvašeného.
Chlebů
taikovýchužívalo
se ak: štěsta
iži

votě obecném, takv
nbrý
brž iuupohanů. Vžiov

cne en už
Méga

vovaiibylo
je Židé
již od na
dobpř.
nejstarších,
cznvíáštěte Pl
cjy,
když
naspěch
při neoččekávaném
hodě hostí, akož učinil Lot dvěma příchozím
(andělům, 1 až. 1
žena v Endoru Sauiovi
(1 Krá1394), zajisté i Šára na pak 11Abrahamův
třem příchozím (] Mo'.ž 185), ane v případech
mimořádných, jakož učinil Gedeon (Soudc. GW) ač

se zdá,Na
že východě
on nemínil
podatí
obět.
užívají
jichpouhý
dosu \„krm nýbrž
ch
krajícha narůzní
venkově,
lížgyptěv
Syrii
kmen ze 'ovrněna
k
— V Paiest
litturgiině,

Boi,ogní svát
st arorzákonní
čti vů
a ec
velikonoční.byl?o gříkázánypro
ětem nesměli0 idé

13-)

(tižkblín
v.
134 vy
A; s.vl
„meůetitiošmezs
sugerlíbrum
decretorum"
— 2. Albizus,
karmel., nekvašen
ch (2nebo
Mo 123319;
";,6"'")jen
užíval chiebů
koláčů kvašen
cih, nýbrž
vyníkajícíu
výklad
426.51vn.svatosti
Hurt
rter, života,
Nomenc. . H"
(1906,senltencí, :. a ty pod vaíi vob tbud'o sobě (3 Mojži.1224)anebo
Azor, 'Aš'óg'- v rodokmenu Kristov Mat. 113: v
ojeni s obětmi in,ými krvavm ožít—gama;

pakz odií-Sadoka."
měli—cílež
epogi ávati při svěcení kněží (
£,iz znakočení siíbu nazirejskéhžo
„Eííakím zpiosdil A-a,A
vLorca
pan.), vstoupil do
(4 Moljžž.6“M 1 ),žpří obětech děkovných (3 Mojž.
719),a
podani dovského a dle FíalviabStaro- '
ov. je.a (3
255%,bŠprlgímě
eim_1600,
fílos.
atheol.
vPiasencii,
Alcaíe
603,
13.
orales
žitn. 3, tak
6,,GgpiTaím.
(Mínchot5,
2, 3mtnýclh č před
bez
1,11 lnstitutiones
dílo velice kvasu
oněch 12
chiebů posv
íožení,
kladly každou
ve sva
oblíbené, tak
želŠlčma
sío byiom6
řetiskováno;
stůl které
zlatemseobložený
ednak sobootu
jak obět
podái
Alfons'čítá
jej mezi
moralisty
krassíckéGury svatý
praví na

oněm:

,Probabiííorista est moderatus, sapientia,

doctrina, rationum pondere merito inter theologos
maxime commendatus“ );tub [ také členem komise
vkypracovánt1
„Ratio
io“.rum
arm-,
omenci. ili'
Azo
skupina ostrovů afrických, jež tvoří od
r. 1534biskupství Angra(v. t._)

Azot, Azotus, kbr. “11U\'.

LXX 14cm,

ass r. Asdudu, Asdudí,
am,njednoA
zsgžti předních měst

vaná jménem dvanácti po 01e,ní Řdnakmbjako před
obraz
neěsv.o
Svátosti
oltářní (3byiavtom, že kvas .
čína pro
bylo
kpo,řikázán
Eokfádaí
se zajaksi
obraz
porušujících
5'), věcí
vašené pak
za sil
porušené
aneb (Os.
za obra'z
po
podávaiy
v obět Bohu
(3 Mo
oza
žj.
říčinyté
rušení
a poskvrnění,a
aproto
žnepříhodně,
abypse
ani hpohauní:neobětovaií svým bohum( v cí kvaše

n?chP
est.poděkování
ro 109.)zaPouze
letní
ch jakožto síavnosetí
žně (30 Mojž.

fíií
tínskýchSmezij
nynivDa podávaiy
") a přise
obětech
vůbec(3
Mio.?ené;
713—l7)
Esdůd.
Ve SZ přííomíná í se jakoaionem,
sídlo kultu
mimo děkovných
chícbyp řesné
také kva
ty
gonova,
v jehož
c rámubKbyla 5'
tam2. uloažena
ukoři však nepřišly na oltář, nýbrž dílem (jeden) knězi,
stěná archa
úmlu
Fííštínech
dob ai A-u král tudský Ozíráš a zbořiNíahradby jeho
(2
r2 G:). Ro 711 př. Kr. dobyli A-u Assyrové

díie_měostatní) na hostinu obětní, a to zcela pri
slušelo,
žně
daryv neb se povdáa
aiyaby
se při
připoděkování
obětování za
chleby
také vté lflormě,p
ve které se jich ob čejně užívalo.

gs.
lll)
630p
dioby
oegyptskýk
sammetich.
Později Kr.
náležel
A. pod
panství Seleu — Připravovali pak chleby a ko če nekvašené

azymon
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k obětem levitě, a to z mouky pšeničné. Vulgata
(| ar.al 2391)vkiádajíc do textu slova sacerd tes Pán ježíš při oně večeří jed_l beránka, a že prý
bylo
hledempojdai
kÍpředobrazu
utno,zcela
aby přiměřeno,bas
předobrazný beránek
se (od
autem“
přičítá
thč'c
hkněžím,
avšak slovt
tcěhpřipravování
není ani vt _chlebů
extěh ebrcjskěm
ani idů)v den kdy pravý Beránek byl obětován na

v ostatních
starých.MPožívati
chlbůe
smělipřekladech
pouze kněží
(3
$"" 'takov' ch kříži, nikoli však, aby beránek předobrazný jedi se
při t'éže hostině
BožíNebots
dával se
svátostné
za porpři kteréaBeránek
i:.neprávem
kázány, tak že po celou o u jejich trvání, t. i. od noptikové udávají zcelav zřejmě, že Pán ežíš po

svátky velikonoční
b_řl
dšchieigyž
nekvašenep_ři
večera
e . ove edra
e2l [. měsíce
nisanu,

sledně |4l2;
večeřelv 2rvní aby
den nebylo
přesnlcžádne
( at.ne2617;
Mark.

nesměli či idě
vůbec pozžívatichl_ebů
jiných než kva
šených
přesných.
te
my odstraňovali
ze nosti v té věci, dokládají, že to b to v den,
„zabíjeli velikonočního beránka" ( ark. 14"). ano
svých
příbytků
eněnebo
již vzakopalí
poledne nebo
dne kdy se musil zabíjeti beránek“ (Luk. 227). Duem
14. nisanu,
bud'žvšeckš kva 'li
tím v ak nelze s hicdem k Zákonu (2 Molž.12"15)
větrem
rozs ledávali
rášili, ano
dle pozdějších předjžžisů
rab
binských
la odstraňovalikkvas
v noci
žádným
práv_em
rozuměti
den nežnžýbr
14. nisanu.
A
s uda emt
m.sv
ann jinýovdporu,
v plné
kterou vse počin_alž14. den měs. nisanu. Odtud také, shodě. eboí pravě že Pán _lvežíšvečeřel posledně

siuiys vátlgyšty žpřesnicemi neb svátky přesníc
slavností
nemíní slavností
tou
(Mark.
Luk.é221). Přikázal pak Bůhazňmondo „před
oby od
večera veilkonoční“,
dnne 14. do veerčadne
15.nnisanu,
nejí-ves
ze pro onu noc, ve kte
vy jakož rozumějí řečení vykladači,nýbrž světlý den
jíti z14.gypt_a
] . poKdyž
v té všech
noci 15. nisanu (od rána do večerra), a proto ani veče
(ze
na POÉIZ
.denMojž.
nisanu
n však
úmrnrtí
em před tou slavností nerozumí večera 13. nisanu,
prvorozencův
Židé_bylinemohli
donuceni
u
stitl zeemi takegyptských
bez0d,kladně
neco ati
nýbrž
14.
srovná-li__se
jan
12
21večer"
s
13;nisanu, jakož
1.23“ patrno
4Mojž.
zaw
zkvaslti
kterésvázav
byli ši'ždzaděiali
ro chleby
na
cestu, a těsto,
že proto
e je do plá tův
a upekše
Vflan. 13 ___nAčkoiirak žádn eva ellsta ne rlaví
si z něho chleby nekvašeně, teprvevvSu kkotu,
slovně, že Pán jež š při on večeř jedl ber nka,
daleko hranic, musili z nutnosti jisti azymon ještě
přecebvšickni
slovyta
po svém v c
1 dosavadmho území svého vyjadřulíto
“asn mi, že nelz
býti o tom synoptikové
v pochybností.
Pravič
(2 Mo
ojž. 12“ “ 03'), přikázal Bůh, aby jedli je ka e u ednící se tázail v první den přesníc, „kde may
ždého roku po sedm dní akož řečeno svrchu, a připraviti
beránka velikon čního“ (paschu, Mat. 25l ),
že tázalí sev den,
idě „zabi'eii velikonoč
to naaEpamátku onoho sp c u a tě úzkostí, kterou
byli zakusili vE ptěvů bec, při“svém vyji_tí: něho
“.d(Mark
412L;uk.
pak zvlášť (2 ojž. 1214-20,
jakož
na přl ního
rozkazberánka
žbipkřlpraviii
od?i'a
š že dost vše
beránka"
“), beránka,
že
vereč
pomínku, že jakožto národ vyvoolený majui pilně usednuv se dvanácti a oštoly za stůl vyslo [ se,
oto beránka s nimi
čistoty
mravní. oPříkaz
htakě kterak „s toužebn ostí ádai toho
vdbáti
zákon
sinajský(2
ž.;273'ůten
34“„ROIHIMB
jisti“ (Luk. míti
22tprávempo
_,) že potom jedlí“ (_Mat.26*') l
tom
kydž
zkáze jerusalema
stal u | nich
5 Mo
o.jž
lG'-'_,_)aŽidéM
zachovávali pjabediťvěf
po mužeještě
oběti a zan klo kněžstvo, a zachovávají jej dosud.
Jedli
učednícillĚřipraviii.
Ti jedli
vša tedy
přl
tavillzajisté
mimoto.
jinécoberánka
ve konočního;
h po sedm
dal za
ránka velikonočního a slavili večeři velikonočm,
znamenan edení
vM2chlebů Fřesnýc
2M" cnebyl
dán zároveň
s oním, který se Mvoztahoval k jedení chlebů těch při níž podle Zákonabyli povinni jistí těž chleby
v noci východu 2 E
ta a zaznamenán jest v M.
přsně. Tvrditi však, že byloepžiměženo, ab
ránek když_pra
předobrazný
pojidals
židů)
)tějlž obě
129, nýbrž až po vyjití z Egypta. Mojžíš však, jenž dobu,
avý Beránek
velikonoční
byl
Esal
vyjitíze
z,emě
zaznamenalo
( tován na kříži, ráve zaistěn eze. By( však se
azy až
po po
sob,ě
tak že
se zdá,
dány
najednou, ač tomu tak není.) ,dalr_oby__ ob_ny
ii novo
brazný beránek pojí als
bezpro
před
užii chleba nekvašeněhopšeč čnéhone
to)
i
připustila,
ylo
za
ist
přiměřenšjší,
_
_Žgbš“
s_vá—
prve Pán ježiš sám, když chtěje ustanoviti ob t tím, kdy Beránek Boží sebe sama chtěl dáti př_ed
mše svaté a nejsv. Svátost oltářní, proměnil p—od

statu chleba (nekvašeněho, pšeničnněho) v odstatu

tost_uě za pokrm. Neboť tím ne en že ukázal zřej
gtoěši,že
Zákon
u ončen
a Novýv ten
za
al, nýbrž
spolS_tarý
u takjižv est
c řídil,
aby právě

svého těla, podobněja
nav epromn iipod den vysvobodil nás z poro yďáblov
tuvínaužil
v gas
utak jest
(že
skutečně
tomuatuakrvesvé.
chleba nekvašeněho), patrno

smrti na

vysvobozen
ekříži, ve kte_rý Židé
měně byli
lze tvrditi
práveem,z eoroby
Pán
: toho,
že gie
to o velikonocích,
dnne 13. nisanu slavil pouhou hostinu na rez
kdy
vubec
idéevangelií
nesměli učinil
jisti chleby__jině
leč ne _Iegžyíg
kvašeně, a to při_večeří velikonoční, při které podle
loučenoudne
bez 14.
beránka
bez chlebů
přesných,
uěvadž
nisanua musil
již trpěti
& um F_d-_
aby tak úplně naplnil, co bylo naznačeno berán
ákonona byli po vinni mimo beránka aMp__ol_ní
__sa_lá__97_
'ísti
také chleby přesně (Mat. _26'7'
uk.22"'1ebnoťni
pochybnoMsti,l
že Pán kem předobrazným, který dne 14. nisanu byl obě
ježíš, kteerý p išel na svět,enikoliv aby zákon zrušil tován. Nebotkku předobraznému rázu berán

nýbrž aby
naplnil,neuchgiol hem
se vsamým
slavenídaný
on llkon_očnihož
ne atřínutně,
předobrazený
(Bož
vtoužabyBeránek
hodinu byl
obětován,
večeře
od jej
toho,
kdy bylvotšětovánaberánek předobrazný, at nedim
přísně před
vaš posledně
k někteří již
popíraiil
tvrdíce,
že isoval.
án ježíšoPřece
večeřel
dne t30
yvíyglnil se
nisanu a tedy nesiavíi večeře velikonoční, přifnísž nic o tom, že také tehdy předo_br__az
mžrolu
přepogivnou
i co večeřelsa
doča
Ježiš
4nisan
uosposnledě
dney15. zemřel.
by bylis avnostní
žívali beránka
a chlebů
pouze
večeři na
rozlou ťřesných,
enou, pří nýbrž
kterě Měl!lzajisté: beránek velikonoční jako obět ochrá
niti krví svou i_dypřed
danděiem smrti a ako
nĚbylo
ani beránka
chlebu
přesných
ekové,požíváno
Sepp, Calmet,
Frouard,aniLamy,
Sidney
aj..) obětní pokrm osilnití je na cestu. A hle, v tentýž
Na odůvodnění _tvrze_nisvého Boukazqvali jednak den měsíce, k áy beránek onen byl zabit a každo
ročně se
na způsobem
pam tku setajemnýmn
zabíjel (dnew14. nls., eránek
obě
ke sv. janu (13) dle něhož án ježíš posledně toval
večeřel před 5 avnosti velikonoční (ze_ó&&177:čogtňc Boží a dal se za pokrm ve způsoobkn'ě
chleba a vína,
01;th
l3.nnisanu,
jednak
__an
tomu,
e ž dný evangelista enepraví
výslovně,
že aby sílil na cestě spásy a chránil před úklady ďá
Český slovník bohovčdný I.
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Azymité — Azzolini

belskými. Dne 15. nisanu pak Židé slavili památku

vysvobození svého z poroby egyptské; atennmtýžrallns.)Srvn. či. Azymité. VŠĚstéž Pfahl, Sakra

und Sa kral-nentalien
mhd Kati—.n
ying,
vysvo
Liture.
hi. kathole.Líturg1'k,2.
Mes e,3. vyd.o ass 355;
Tira Erklarunš
Hand d.der
od
bodil
z Bomby
hříchů
a červeným
krvezcela
své 8. 136; Wilmm, Lehrbuch der Reli ion, 4 sv. od
řevedl
e svobodě
synů
Božích. mořem
jest proto
Bezdůvodno,ano 5 hledem k řečenm úda' um ev-an s.;444 Bilcsewki-l'um ach, Eucharis ie, 19, 22 nn.,

clen obětoval se Kristus krvavě, aby n

gelním nesprávno tvrditi, že Pán efnžišpř poslední
466Aznn.;1(uka,0mš sv.,o
S'k.
večeři neslavil večeře velikonoční a tedy přin
Azy ekověrozkolnl
dramatu:inekvašenci),t
jméno potu ati
né,
čti
tíod x1.sjvaí
ránka velikonočního ne edl. jedl--ii však beránka, které

užiltéž chlebu&eočýcim 'ni, nebotty byly rede nikům proto,
žek
mši sv.
a nejsv.Řekové
l“Svátvostiuží
ba nekvašeného
(čč'wmv).
totiž a
sánšpro
velí ýkora,
on niUmučeníaoslaven
večeři právě tak í 'ako
ráne
(Srvn.S
ana be

církve
vyjma
Maro
onity asi
a Armeny
užívakli,
O'
ne východní
od
čátku,
přece
však
od Vl. stol
šeho ježišekatol.
Krista
evangelií. Po
Vzdělavací
knihovna
sv. podle
11.,str.čtyř
72—96.)—
řiklad mši sv. chleba kvašeného v hradně, uznávali však
Kristově užívala také církev sv. ke mši sv. a nejsv.
platnost
praxe latiníků, kte í, ne-li již dříve, 'ístě
O
Vlll.sjakož
luž.ívají
jediné chleba
ne va
Svátosti chleba
nekvašeného,
činí sník tomu
též Armenové
a Maron
pravidelně.
Nemáme
sice o ne-li
tom výhradně,saspoři
určitého věde
<
ctví z prvních stoleti křestans hn ebot tasmluví šeršžho,
[ století však Michael
Caeruldarlus,
patriarcha
o chlebě vůbec, neudávajice, zda byl přesn čili konstantinopolsk,
a k jeho
podnětu Lev,
arci

biskup ochrldsk (ne-li iž kolem r.992 Leontius,
kvašený,
a bohoslovci
v té keucha
piičině
myslíce jedni,
že církevrozcházejí
s počát u se
uživala
biskup kyjevsláý,—rjsou i totiž pravé ony dva listy,
rístíi pouzez chl
leba nekvašeného
nsálšScotus, které se mu p čtitaj) popírali z odporu proti církvi
Alexander
Halesu,
Bonaventura, (DTorn
Ězáadni
platnost
chlebě
vašeném,
tvrd cesvěcení
zcela ne(proměnění)
rávem, že při
chléb
ta
Mabillon),
jiní, žeepouze
(_lakubnkový není ani chlebem skutegným, že ho? ánježíš
irmond, Disqu.ri
az.ym chleba
2.0 kvašeného
.W. ed. Venet.),
a opět jiní, že podle okolností lvala brzy přes
ného,
vaše ného chleba (Bona, Alexander
ného “est obyčejem dvso
Po prřlaíkdě
lEřlašposlednjívečeři neužil, žadže uživatl chleba ne
Natalis); přece však soudím
me tak <l>oněv
vadž po
ekové
avco něj nsževe ci:,hkteré
kládáme za nepochšbno, že přikfa ježíšův byl jšžitclhŘpopii-lali
a opírají platnost tu všichni rozkol
aze malespoece pro
mvedli s latiniky, později přlpust lí,l,žeu_líiživati
vne-téroz
příčině
první
::lobuacírkve
směroda
atným,a
poněvab
věci kvašené
po ládaly
se také
v dobězaapoštolské
šhlteíšalbelěvjšem
r'liýnmšive
sv. esš'm
v cirýv
ns oycemp
prasa
zav
p jedněch
pr la!
od nhoé
eAlexandra
(dle
zaoobra
az porušení
mravního
a kvas
obraz sil Ebionitům
porušujících (1 Kor. 57 "; Gal. 59). Znenáhla však

uživali na východ
dvě ždy více k eucharistii chleba
kvašeného, až se .vyvinul obyčej, že tam brali e
nom chléb
bitva šen
"Zhunnekvašený,
a kzápadě pak
11.
století)
jenom
chlb
ač (aspoň
na obouod stra
nach uznávali za platnou také praxi d,ruhuo nebo!
jako kvašený, tak i nekvašen chléb jest chlebem
skutečným, a ačkoli Pán Je iš s hledem k době
velikonoční, kdy mši sv. i nejsv. Svátost ustanovil,
užil chleba nekvašeného. přece; jak řečeno, ne řl-'
kázait tim, že b chleba kvašeného k euchar stii
užívativhodné
se neSm
10, a “akoochléb
nazna
čuje
čistotu
itu,nekvašený
které 'est
po

mezi 114—119,dlaeLnýmlaa
r. 132). Přijali náhled íen
nejspíšekskrze muic
zkronik y Martina
Poloniatůr.132.
Latiníci loplácezli
jim sice anázev
ázvem fermentacei
(kvašencí),
však
zůstávataŽícevěrni učení církve své, uznávali a uznn-á
vaji st Ie platnost posvěcení (proměnění) nejen

gři chlebě nekvašeném, nýbrži pri chlebě kva
zánémni
kno )(Viz též čl. Azymon v liturgii novo
_y'.
Azzi, Mr. 'Uzzi, LXX 'OCI,v textu hebr. jméno
sedmi mužů, z nichž V.ng čtyři nazývá 021(V.t.l,
tři Azzi: 1. syn Baniův, řednosta (Vulg.

třebí k hodnému přijímání,takl chléb kv en na scogusl'Llevitů v jerusalem v době Nehemiá'šově
2. knězzv době Zorobiabelově z roodu
značuje MichaelCaeruiarius,p
vhodně přetvořívou moc
nejsv.
Sv tosti (nh/ž
sodajášova (Neh_. 12
jenž
Teprve
triarcha
konstantino
Žaiinehemiaše
mi zúčastnilese posvěcení
zdí jerusalemso
124
polský, a k jeho podnětu ochridský arcibiskup Lev za(iAzziegli, Noratius 0. Min.rei., řečený„H
ve
st.
11.,
(ne
e
-li
již
Leontius
druhý
_blskug
kyjev
ský kolem r. 992, jes
estli totlí pravé jsou va _listy
ratius de Parma“,
». 1673
7,..rp„Esposilzionilet
sopra
la3,s. Šcrittura“
(ch1736
jemu připisované), popírali z odporu k církvi la teraliemorali
tinské platnost posvěcení při chlebě nekvašeném, 135 V40), „Pozzo profondo scoperto alia catto
tvrdíce zcela neprávem, že chléb nekvašený nenoi lzicas
vvgreggia
Genesi“
(t. 1707,
otom
vydán nella
od sacra
názvem
„Riílessioni
so ra
la
chlebem
Po jejichř přikladě
opíraiito
EsposizioniLettera-btonaiMo
a popírajískutečným.
všickni rozkolnici
ýcodng
Ale zGeonesi“t.1710€,
rali et Profetali nei Davidici Salmi ed esposiziOni
církev západní
(římská)
zůstávajíc
vvěman
učení letterali sopra il Cantico di Salomone e sopra
svemu,
uznává stálep
latnost
posvěcení
(promě
ll Cantici"
(t. 1740, 3 sv. ve 120).Srvn. Huf/er,
něni), aťavšak
se dějeř
při
chpleběskvašeném
nebo
še
přiak
azuje,a
ní té
meni nekva
a Ma tutti
Nomencl.
IV“ (1910),1427.

ronitěm,kněžím svým pod shříchem těžkým,ab

brali k tomu jedinně c lbé nekvašený,v vyžadujic
zároveň, abňsjednocenh ekovéavýchod'an (vy ma
ty) ři
zůstávajice
svém ale
obyaby
eji
proměnovali aro
toliko
chleběkvpři
šeeném,
uznávali též latnost svěcení při chlebě přesném
ovšem šení ném). (Concil. florent. z r. l439u
uina, ollect. maxima concil. general. et provin
cial. tom. 1x. 1.4 :ina azymo siv: in fermentato
pane triticeo corpus Christi veraciter conflci sa
cerdotesque in alteruiro' ipsum Domini corpus con
ficere debere, unumquemque scil. luxta suae eccle
siae sive occidentalis sive orientalis consuetudinem.
— Podobně též Bulla Benedicti XlV. Etsi pasto

zo v. to

Azzogu
uidil LoAnt.
Maria 0.u.Min.Conv.,
_Ibíbiio—
thekař
konventu
bolognského,
1097.15. 770,v
dal „.S Antonii ulyssi onensis, cognomento pata
vini,"scrmones in prnsasmo, praeifatione et annota
tiunculsísFlocupletatpi“
1737).—
2. Va
ler iu erli
: Bolo(vnBalog
51.7.28,:p.
„Chronolo

gica et apologetlca dissertati
bo super' uaestlones
in 5. Genesis historiam excitatas“ (Bo ogna
S
C
V
okrýollgu
pta/014mlAbrahamova,

lion-iFp
quzolino)

o době pobytu 'lsrael

Decíus ]. starší 11.ve

Fermo,
V., ladši
biskupsynovec
cervijský
1585,
kardinál.sekretář
..1587 Si_xta .m
predešl.,

Azzoni — Baal

819

u. 1623 ve Fermo, vstoupil do služeb kurie, od ratione sive substantiae sive accidentis lucl tribu
lnnocence x. 1654 jmenován kardinálem-jáhnem,
diĚcutiens,
ternis artlculis
dei-inlium(v
Praze
1752);E
itome selectarum
quarun
ndam exercitatl
1655 zasadil se o volbu Alexandra VII.; královna enda
švédská Kristina vážila si ho pro jeho ctnosti a onum sc oiasticarum quibus diversa philosopho
učenost, i zvolila si ho za svého sekretáře a rádce;
lr_umsystemata

dlscu u

(t.

752).

5+ ov.bratr
předeš.,
amKIeenta
dstal
estátním
duší
t.z
S 1x.
uadr
nistů
(strany sekretářemabbl
Ciuhig
ů.) Po
 byl do
jež. p_řijat
uapoesii,naoohos ovecké fakult nn-avo
Iovně Krlvstin zdědil bohatou jeji kni ovnu, kte gramatiku
rouž odkázal papežské Stollcl :. v m 689; uku a kontroversi.
ázal po šest let latinsk
:p. „Aphorismi politici, quae ín conciaví obser
vanda h'abeat cardinalls pontificium axiomu a  viašsky. Po zrušení řádu bylKÉdstaveným v tšaí
kongregace
vPraz eMaronis
1 lati
a vl_aš
sky. Napsal:latinské
ln PVlrgilil
Aeneidaan
biens“ ondencl
(vyd. ]. Hen
nning v Osnabrucku
)jeho
korres
s královnou
Christinou 1691)
z let
adverslones (v Praze 1760);R oerli Boscovimch
ažl
vydal Bildt „Christine de Suede, lettres dissertatlo de turblne (z ital., t. 1 66
poiemicae adversum recentlores cumprimis hetero
inédltes“ 1(Pař.1
. Srvn. Hru-ler, NomencL lVa
doxos propugnatae
(1910),58 — 3.Lorcnzo,př1buzný_gředešl., byl auditorum
(t. 177 in usum otheolo iae polemicae
PTO
sekretářem
Urbana
Vili.,
1630—32, potom
v Na
arn biskupemv
téhožipatransone
roku; b i
theol. nauniversitě vídeňská ___(1759),otom)na uni
jedním
z vynikajících_básníků
ve stol.
XVI. versitě
sienské
prof.
cirk.
dějin
(_7)
);
Azzon11.Fran
kS..vitalsk ch
reaz
.o.listp
cipia uris publici ecclesiastic cyt olicorum ad sta
anlae accomodatai |n usum ronum“ ve
1717,2vstoupil do nTov. Jež. 734, v_yučovai latině
abásnictví, odebral se 1753 do Qui,ta kde 15 let
17611111).
—4.
Petrvstoupil
S. _l.,bratr
a,
.v Prazer.
1721,
do Frant.
Tov. aeDomini
.r. 1738,
žil, jsa tam učitelem bohosloví, kazatelem, r kto Vídni
rem a místoprovlnciálem. Navrátlv edo
, vyučoval poesii arhetorlce, potom eth ce, filosofii,
rávu kanonickěmua četlo v.mPls
777dne
stal se rektorem v Březnici & pak novlcmisírem
v Brně. Po zrušení řádu žil v Prazee, s. 5. čce 1775.

. sacramraze.
Sepslal:
Comsmentarlus in scriptu
Napsal: Examen iuminls, celebrem controversiam de ram
(Olom.
1763).

B,zkratka—
beatus;
v epigraficestarokřestanské:
ve Freisingu, působil
psal ve prospěch
BB:
bonis _bene.
Srvn.
Cabral, Dict. il. p. 1,-1.
byl akomisařem
studijnímsaekula
v Mni—
. A.: baccalaureusartimn
chové, potom v Ulmu,o
cís. radou

ader 1. František

X.,von,filosofatheosof,
ene

ministerstvu
v Mnichově,
1817vládním
av škol.
radou _vnitra
5.1;838
:). „asD odelehrte
Baie_rn
oder Lexikon aller Schrlftsteller, we che Baiern im
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guz
—K;;(
Lexikon verstorbener baier.
v Mnichově,
r. 1 081211926
zory
své založiln
amy  X
bav.
akademie a. věd,
přednášel
také filosofmil
chrlitssteller
des
V1Í1Le.u“(2s.v
stice _lakuba Bóhm
svýmivy
názory ___působil
O. S.A NomenCI.___1112
nemá 0 na vývoj filossoáfie' ch_ellngovy
flp,tživot, —3.
až ] ebastián
Srvn. fůr/ar,
(1895,
myšlení ačinnosti
chtění spontánní,
člověka _tknýbrž
ví v Bohu.
iověk není
schopen
ouze receptivní,

otřebuje vyššího sinspirátora. proti Karteslovu
thoribusen
(Augsbu15'
„umgitoVěcini
rožsu člověkavjest
„Cogiton
ergo cogito
Srvn. nerlchtet"
luft
rter, Nomencl.
conscientia,
spoluet foi.

bavorský malíř
v ímě17;49-1754 obraz
vědění,
dar, jegžtočioyěk g_řijímáz
dění,
slovem
ato vírazBožího
jest všakpravě
pod 4.jan, 1779,studoval
míněna vě_dychtivostír neboli nutkajici touhou svo
1_to, co vira odává. Povinností ošýcT__ěhonal'ězají se v různých chrámech bavor
člověka jest, my si zjednáva vždy větší poroz
Baal, Bál, jest původněobecné jméno vše
ravd věroučných tim, eje v íjí, rozš semitské (hbr.7373 ba ai kananejsky, foe
řuje a o
ištuje.výo
P enit
oepvšpravdyoukončené,idogmata
jsou schopna
chen bsah víry msuí býti nicky, punsky, aramejsky rovněž5113, (viz
ovznesen
exak 'mu
vědtěvi_11.D1e
těchto zásad Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epi a
. vykládá k veškerá
tajems
viry. Tak
_phik.
Výmar
s. 239 nn.
ey,
Aramalc
pap rl1898
discovered
at Assayce andu Cow906,
Tro ici Boží racionalistickř', ,jtakožto vtomnčýl'l
jim
ve skute
vědo Bůh
i a z senelišnosti
zpodstattpřchází
nuje (process
immanentn

54b),arabs

ba'l (Nóldekzebzglischr.dlerdeutsch.
morgenlánd. 11eseilgschaft
17.4 Weiz
steln
tamtéž
Wellvyzausen,__g_)_
Rseste
ara
bischen
Heidlelntumgs2.
146.des Bondi
cht l sice filoso cky odůvodniti nauku křesťanskou vez
itschrift flir ágyptischey
Sprache144
33.nn
.Winckler,
OrientalistischeLi
eraturzeíiungs,
.), baby
viáště katolickou, ale nau
ho nesrovnává lonsko--assyrskybelu
(Deiitzsch,Handwórter

esoterický);
stvořenía
vykoueení
Bla
kožto pokračování
a ukončení
oha vykládá
v jeho časn
royevování rocessemanentni, esoterický).B

se2svposltivni
etné jeho spisy buch 163)a znamená 1 pána, vlastnika,
vydal
žák 'ehonaukou
Frant.křesťanskou.
Hoffmann(1651851—60).
Srvn. Hem erger__._
Die Cardinalpunktes der Baaderl

chen Philosop ihe (1855),
Geschichte der
Philósoh
(1%55327,
Stáda!Kac/mik,
Geschichte
derfilosofie
Phllo
so
hie hle
(1883
32711.
Dějiny

wan

via

daře, jako na př. “7313 733—_ majitel domu,
domácr pán (Ex. 22",$dc_1g=r)"11íč/u:l523

—
_ma

“ jitel býka (Ex.21%,ls. mapou  D&D-_“- (mn. a.)
theosophische886Wcasí-7ke
als líílíegrníffnchristi. Philoso
Bhie
Alois,
starší ve
spojení
se měnem
zunená:
n__j_)án_y_měsia,
ratr ředeši., u. 1762 v Mnichově, t 1785
v svěcen
tedy
zámožn
občanymistnim
(srvn. Sd
dc.
na kn ze, stal se 1787 kanovníkem u sv. ndřeje užívá slova tohoto kopsání vlastnosti osoby nebo

.

Baal
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satrapes
et etles
dynastes
tributalres
de leur
věci,jako ŘEŽ! 723; —
_oděný kožichem(4Král,15),eles
nlípre.
—Cypre
Phénlcle
Paříž
1893LXXXlll
58)
PP:) 5112; :Okřidlený (Přís. 110,0DTI-ÚP, PZ! T1115173: BálTarzu(m. 23nn.),nn by:
raoha,tý Dan. 8" *" Vlastní jména něktlerá na (Sachau, Baal-Harran in einer altaramáischen ln
schriit.
Berlin 1.895lezbar ski n.

s=vědčujitomu,
ve starých
dobách
neoost ahve.
chall Počet bálů rozmnožen bylltéž různými mřívlastky,
se
užívati slova že.,baeal“
o pravém
„pánu',o

Srvn. 1111237;(Be'aljah) :jahve

jest pánem (Vulg.

Baalia, 1 Paral.120), Fn

531; 1 Paral. 272a(:

Vulg. Esbaal), BĚH??

(:

které bývaly ku jménu ba'al připojov ny, jako:

hija

5112 Bál úmluvy, Bůh společník, spol

23 Bál much, t.j. Bál,
Pán jest mllostivým. (Vulg. Baianan), 531327“
ouchy zhousbně
ůsobící zahání
ničíbroto
jako
sluje syn Saulův ! Paral. 839,939(: muž Pánův, kte
byimánó
<:.,g3'
él.lz ann.)
právem užívá"b_lble,majíc na mysli tyto různé bály,

hrdina Pánův) sluje

syn jonalhanův

čenec, spojenec, 313!

- plurálu: D "223“ (se členem) k označení

(1 Paral. 9m, Vulg. Meribaal)
jména vlastního, jako na př. Sdc. ,37, 833,1
171,537 = (: Pán ví)sluje syn Davidův (1 Paral. 147, 1 Král.74,1210. jindy však užívá bible í čísla
Vulg. Baallada. V 2 Král. však zni už toto jméno;

SVJ:R- — Bůh ('El) ví, podobněmísto „LMR

jednotného

lla-“1 jako snesu,

Poněvadž tento
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3 Král. 191, 18_“,1918.

jest bohem cizím, nepra

čteme v 2 Král. 26,44. hWDiqils\__— muž hanby;
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modla Bál). Ztěchto

vým, nespo
ovall
slova tohoto
n brž
už pozdější
all radějilsraellté
v tomto případě
slova
jmen vlastních sjahvem,

lze prá—vemtéž uzavíratí, že 2. ve starých do

F_k. ('Kdón). Postupem doby spojovány a smě
bách jméno l.,: znamenalo totéž co ŠŠŠt.j.
abyly sloučeno
s Bálem
též různěnrnéslun
bytostí
božské.
osbylo
unce &
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Boha, božstvi. Na fénickém nápise, nalezeném na sovkány
bývaalnt
obrazován s diadémem lpaprskí'l,oobe
ostrově Maltě, následuje zac ménem „Me
elkart' stl'rajl'cích jeho skráně. Bál v tomto smyslu sluje
ihned přlstávka: „bál Tyru“
'8961511Ge
Phoenicía(em,i1s83'17'.zsl
G.); D'LJDH „VD(chammánlm, jes 178,270,2 Paral. 347,
psenius, Monumenta
ue rereorokj
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z6 a.j) t.;'pravděpodobněBálslu
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nečných
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dřeva nebo
docelavyrobených
lze zlata. (4uK lk
babylonské
Anu jestchánemíg án' rvn. Poc rl, Díssertatio de simulacris solar-lbus
lem“ nebes, aclpánem
(„bálem")
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m)opeov
vrchu zem
U omliniově:
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(z r. i760)s
.D anti ultatum
ského, vysokých hor,ovzduší, mračen, deště, blesku lsraěiitarucm
(Dhor7me,
asayrobabylonienne,
Paříž 191
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nto obecný
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chovaný v náboženství bahylonskoassyrském,z
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etH
manlm
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menovaném
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lX nn. , Geseesvazku
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smtr.
DCCX

Phoenicíael, 170—172, Levy, Phónlzl ches Worter
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1
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Arabů
(La510511573,

buch, Vratislav
Schróder
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1869 5.125.
ClS , Dle
l. s.phónízísche
154, 179;
kde polemisuje proti jednostrannému náhleduW Sprache.
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rlllque 4188859135228;
vEncyclopaedla
Bib es
lca de
by
Mélan
ského za pouhého lokálního pzoavlažovatele ůdy Ogeschichtse
|
oramenem). Také Egypťané přejali od Semítů ento C_heyneand4Biack(1899—19035 734 Ohnefalsch
:ojem boha ovzdušl a dešíěaavysokých hor (Pře Richter, Ky ros ISO.) Byl-li na1některých místech
považ áovn ál za boh& oblohy &slunce, které na
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Rzalaož'tl „Kroužek
(Z:br.)'l-:1jádá'), v 1 vPar. 3s Eljada, _Eliada (kbr. 'El národopisný“. Tehdy psal Baar básně „Alu m n o v y

Baar

823

ís ně“ (pod pseud. Hynek Podlesák) a krásné bii veliká epopej slovanského nesváru v chodské dě
dině. Mnoho
g_prací
arových
roztroušena
ácké ísně a ballady, 'ež ppozději vydal v knize pisech
(„Máj,“
„Obzor,“
„Nový
Obzor“ , po.. časo
edi
Rodn
udo
onymemljan
Psohlav.muNalirfakult lpoř)
sp átelíldsepesu
ůzce
s benedí tl ta ce“ “a j.), vle„teullleťornech denních listů („ ech",
nem
ouškou a skrze něho vliv jar. Vrchlického „asHI
ový V k' a j.). V Hlase“ v líčil svěže
v řaděčlánků svou cestu po N mecku a ollandsku.
na
první
!ráce
jeho
literární
byl
veliký.
Baar
stu
duj
uje piln písemnictví naše a veliké autory ruské. Baar psal také výborné cykly homiletícké pro ča

kazatelské(.Kazate1na1'l;),ahojné
do
netuše ještě, že89jlehopravýmp olem bude krásná sopisy
ndářů
a novin, přispěld
Tepléhopráce
mo
ono
prósa.
ješté r. 1891asůčtnilse básnickýmpřispěv-k
krne
mna almanachu „Pod jedním praporem“ 5 řada
ou
oavyrůstá
Klenčí, psal
posudkyliterámi
umělecké
atd.
umělec,
k němuž u aínáme
ne'větší
přátel ku poctě B. M. Kuld s nadějí na obrození Žraniaeara
nadějže. jeho
místo mjest
vedleHolečka
osmáka,
aise
katolické poes evčeské. BKayžbzlaložena roku 1
jemužse
ve mnohém
podobá,
(vlz líčení
ievu
ue „Nový
z prvnnich sedláka jihočeského v .Našich“)aakéBrodsého. Ale
pracovníků
mladéodružinyB,apřispěl[Lednlm
ásni katolick
Baar jest svůj, samostatný v tom,jak vidí život a
básníkům první
věnovanou,
ale.' již vhypdruhose“
m ro(1897)
ku jak jej odává. íše s láskou o ]všem, nejvyšší
otiskuje
prós u svo

spraved nost a soucit oz vá se všude. jeho dílo
Okdtud
dzůstává
po léta věren
„Nov.
lvotu“ a oti
vněm svénnejlepší
práce
belletristické.
Ve jest ze křesťanské a os ání jeho význačné. Mravní
Stochově nahlédl Baar hlouběji dob
dnešního
ůčíne knih
jeho
jest veliký
a líc!sitbou
už Baara
zamiloval
lin dBěl
aarovy
opravdu
lidovou,pro
lid
kněžského života a odtud koření jeho etné práce jsout
z ovzduší farního. V Ořechu byl ka lanem u vi
se hodící
a jejkvětnatou,bez
ušlechtující. Baar
styl, rčení.
svou
bohatou,
frásímá
a svůj
otřelých
káře Otinana knězei ealisty růžaře a včelaře,a řeč,
Neplýtvá slovy , váží auoživuje každé slovo. Vnitřní
ních psal
gísní
větší teplopo'šnronkikávše.
tam
'“také (přlloha
(cyklustležčdšnm
enčnhch básní Zrvní
moder
tovární
v cukrovarech
atd.)(stroje
lidi
pli-rodu
í vécl neživé
gracíouaarovož
jestr
ánakněze Ce stou kří
„N ivo t“ 1899. Knižně 1900, 1901 vyd. i strom. A nade vším cudné posvěcení kněžské,
ll a 111.s íllustr. oVikt. Foerstraj,

1911 v „M ji“.)

Kniha plná traglky, bolestné pravdy, nová pojetím zanícen víny. a lahoda české řeči. Práce Baarovy
ledány
a čteny,u anáootiskovány
i uměleckou formou, kulturní dokument doby vzácné jsou
(i bezvelice
vědomí
autoroval)
nás i u echu často
ame
rických. Třeba že u nás o něm dosud téměř nic
ceny. Od té doby piše Baar své knihy z života dneš
cizina překládá
díla pilně.
Do
níh_0_
kněze. Způsobem
něm iny přeložen
Cestou jeho
křížovou
(Kreuz
říci i pravdu
bolestnou anovým,
smutn opon vadž
mjsa nebojzie
kn se nenagsáno,
vidí pronikavě"i, hlouběji než jiní spisovatelé azjdn wegv„ Deutscher Hausschatz' 1904),tamtéž Matka
mimo hesla, fr se a lži doby, ukazuje všecky rány,
které nutno zhoojiti. Baar jest idealistou evlikým, (Eine Mutter), Pro sy na (Ftlr den Studenten)
iealístou v uměnía duchem pracujícím na pů ě 905,Stavěl EinBaumeister)1907.Kreuzwe eagk

Bettkerin vy ly knižněv „H-ausschatzBiblíothe“
5 ez no 1904. Vše přeekladem jos. Vondrákat,
církve ve smyslu nejkrásnějším. Pravda,l láskaa
přeložil ebráka
(„St
krása
_sekvjeho
Sem
930W větší práce
Farskásnoubí
panička
(„N džlie.o
1906 'aráře bavorského. ]. _lzohn
V

pen dant k ní,&dílo hlubokětepsyclilologliena lásky

k(!tNrpíŽílmw
Žebr

kaŽl„Obr.R

); Stavěl

arská pan

.ioba-attBl
(DerNěkteré
Pilfer pr
1906).
Do
němčiny1909)
přeloženzaí
i sšnaá
Dol,ívka)Ptáci
(dr
tastný).
ce
přeloženy do slov
Šcharvátštiny, rusínštiny
v hudbu uvedl mistr

1903)ča
linkae(„ Novlý
ráce
vydal o souborně
„Máj“ lvoot“u12.905).
1908 aflámmštiny. —Písn

arské Kodýd
histoorky.
01kkrásnzáiAl. Vymetal a jindřici jindř ch. — U nás o Baarqvi
povrdkaPáter
ek („N.8 mopatří90'2),ry
psal oS. Boušk
v „Cbr.
)'
<
ěu ka „Meditacíth“,
Odehnal v .Obzoru

práce um
ěiimlecká.
— Z tolklorlstických
mládí 1910.oStudii o liter. dle Baarové napsal Pavel
vznikly
Baara četné
poví y,črty a studií
fueilletony,
ichž po způsobu Kosmákově maluje náš '
lenta(„Medlt_ace'1911)?Líterárně-hisčon
knihy
české
venku i v méstě. Kosmákovi dostalo se důstomého Baara
neznají. Dr.AArne Nov
. Letratur

der Ge enwart, Lípsk 1,917 ij mén
na
ne
na ce'st všedniho života (devětprací. 1901).
Pro kravičku. Chodsk braz, 1905. Několik uvádi. a to německá 0básnířkaanMarie l-llerbertová
pieš s obdivem o Baarov12(mnichov. „A
p Videk (pět
ikové obrázk . schau“
roč.
l.).
strgšlg'
fará qutímiu ísku.1\f'.dne]1. října
vKlenč

umavě, studoval gymnasium a filosofii v Plzni,
Rozkošnou básnickou knihou 'est sb rka miniatur
byl vynikajícim žákem znameni ch professorů
N
ních.kreseb
(Meditace 910). Z těchto studií kde
řdu
emonstrátaů teplsk ýchj
H.
Karlíka,
indeláře
chuudý studentfm_y,
mimo

lidovýchjihočeskéhojan
vznikltataké nejlepší
práce Baarova,
román jiné mlnlstroval svým professoriům a jako ministrant
sedláka
C1mbr.a
Dílo neoby

čejné životnosti a pravdivosti, román selského bo
hatýra, kniha dávné krásně tradice a životní mou
drosti, kniha silná a výchovná, ze svá a česká,
kterou nutno čítatl k n::jleošímu, ím se literatura
naše domácíívykázatím
Svato'j'anském“, 1je tedy přístupna duhi'imnejširším,
zvláště rolnictvunašemu. Pendantem k Cimbu roví

zao
átostm umír'
klečelatřován
také u sv.
ložesvvumírajícího
j.
vec á studia konal v semináři v es. Budějovicích,
kde byl
29. červen
nce 1863 nakn
ěze posvěcen.
Hned
po dne
vysvěcení
ustanoven
kaplanem
v Písku,

kdecstal ko
se později
katechetou
obecných
měšťan
prnomocný
katechetou
naa reálcea
učitelem náboženství, včelařství a hedvábnictví na
Est
románPoslední
rodu
Sedmerova
(„Obr.
evue"
1901, knižně zPrah
aha 1908),p
tějšek
vý tamní rolnické škole. Když byl skoro čtvrt století
stražný, malu"ici rozvrat selského statku & průmy
slového podn ku vinou falešného liberalismu. Po v Písku působil presentovablo ho městor oku 1884
farářažduchovní
do své
slední romány Baaro
ovy jsouK Bohu („Meditace' na svoji patronátníífaru1 v Putíimi,okde

19 1 ze života sociálníhoa Poslední

soud

—Čínnost1e
všestranná.
jsa
ze semináře
spo en ngfghobylao
žným outem
řátelstvi
(„ j“ z 1911)
práce.
líčící 0dva
rozvaděn
é 3 K. Bendlem, básn kemapřekla atelem ermonta
bratry
rodištěveliká
avautoro
K1enčí,b
hatávz
vzpomín
kami z mládí, barvitou lícní buláckého kraje' 1řeči, a Puškina, sám chopil se péra a veden hlavně na

..
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Baasa —-Babenstuber

prostým
nedostatkem
dram.
literatury,
napsaldobrých
pro svzraci
žák v oboru 'dětské
„Cizinci o štědrém večeru'
,a
které i tiskem vydal. Zvuěné jméno měl ako básnik
příležitostný a výmluvný kazatel. Byl st ým spolu
pracovníkem homiletických časopisů „Posvátná ka
zatelna" a „Rádce duchovni“. Samostatně vyšla jeho
sbirka promluv 0 má ových pobožnostech I,Tricet
a jedno rozjímání“ 1878), jež záhy dočkala se
druhého vydání, a pak „Lpěvník a pobožnosti ke
službám Božim". Pilně přispíval do „Poutníka od
tav ", s jehož redaktorem V. V. ]anotou uzavřel

přátelství
plné potřebovala
horlivosti pro
věc rukou,
národní,dále
která
ehdy v Písku
pilných
dO
.Práchně' a ,Otavana“. V podílech dědictví „Zlatá
kniha“ uloženy jsou i práce jeho belletristické

domitou, dobře vyučenou čili nic. jest zajisté bába

prvním
první péstounkou,
ošetřovatelkou
lověka lékařem,
přicházejícího
na tento svět;
jest důvěr
nicí v rodinách, má důležité povinností k úřadům
farním. pokud se týká i k uřadům politickým a
soudním. — Nynější zákonodárství rakouské upra
vuje službu orodníckou téměř jedině se stano
viska zdravo ního. B ly sice porodní báby zdra
votním řádem r. 177
d ným přímo zavázány,
aby se daly poučovati duchovním správcem o křtu.
a skládaly pred nim přísahu, že budou svědomitě
konatl službu svou, ale nynější jedině v této pří
čině latné nařízení ministerské ze dne 4. ervna
_.. l
i ukládá porodním bábám vůči farářům po
v nností toliko, pokud vedou matriky jménem státu,
a pak upozornití na nebezpečenství smrti, hrozí-li
matce dítěte. Bába má totiž každý porod za při
činou zápisu do matrik zavčas oznámití, jakož
i udati potřebná data o odíně a dni narození dí
těte, o matce, jejím svobodném, manželském, vdov
ském stavu atd. ! báby židovského a-akatoiického
vyznání směji ženám katolickým přispěti při po

grosou
„Růženka
a j. Mimo
lnnost psané,
literárníjako
pracoval
i navčelařka“
oli národohospo
dářskěm, ze měna v sadařství v elařství a hedváb—
nictví, pořá aje četné řednášky a pobádaje s olky
ovem i vlastním př kladem k pěstování t chto
zanedban ch odvětví. Konečně zmínky zasluhuje
rodu, jsou-li
. Bába,
i židovská,
jest dle
vy-:
mlníst.volán
v u ování
v souhlasu
s minist.
vnitra
i jeho činnost pastoračm. Své osadě byl nejen nesen
ze dne 3. září 850 toliko povinna, jakmile zpozo
knězem, Zůstával
ale i rádcem,
lékařem—
otcem.
s nim lpísařem,
ve spojení,
i když pravým
se od— ruje nebezpečí smrtí bud' pro dítě nebo pro rodi
stěhovali do Vídně anebo do Ameriky, a z lásk telku, aby ihned to oznámila domácím, aby se pak
tito postarati mohli o udělení křtu z nouze dítěti
k nim b 1 i ilným dcpisovatelem do americkýc
novin.
em el chudý, nezanechav po sobě měni a svátostí umírajících matce. Porodní bába má se
jiného, než slzy chudin a celé řady svých ýva též o to postaratí. aby dítě mrtvě narozené, bez
l ch žáků, které nejen u il. ale i štědře podporoval. ohledu nato, jakého vývoje tělesného již dosáhlo,
řádně prohlídce mrtvol podrobeno bylo. Pokud se
ochován jest na hřbitově v Putími.
Ba.
povinnosti duchovních správců vzhledem k po
Baasa Niš/312, Niš/22, Lxx Baaaa',třetí král _týká
rodmm bábám. které v obvodu jeho duchovní s rávy
israeiský zakladatel druhé dynastie syn Ahiášův činny jsou, v dali biskupové rakouští, shromá dění
z domu '15sacharova (3 Krá.l 1597'$), pocháze'icí na bisk_upsk ch konferencích dne 7. ledna r. 1894.
z rodu mzkého. pročež prorok ]ehu praví o n m, zvláštní instrukci pro klerus o osmnácti článcích,
že z rachu byl povýšen 13 Král. 1611).Byl vůdcem v níž jest krátce podán návod k poučení porodních
bab o jejich povinnostech. Poučováni to možno
ve
voĚku
Nadaba,
synatílištinské
Jeroboamova,
zavraždil rozdělili. na dvě části:
Nada
a, když
obléhal
městoale
Gebbethon.
co se týká jejího
Vládl 24 let, sídle v Therse. Vyhubii rod jerobo úřadu vubec a zvláště o tom, jak třeba v čas po
amův. Válčil neustále s králem judským Asou, dohyi třeby udělovali křest. Důležité jest poučení o křtu
města Rámy, a jal se je opevňovati, aby tak zabránil z potřeby in utero matemo a pak o křtu plodů
řistup do říše své. Ale získal dary Benadada, potracenýgh nebo násilně vyhnaných. Ditky z ,po
ále syrského, jenž vytáhl proti Baasovi a dobyl třeby ookrtěné pochovávaii se na místě posvát
několika severních měst israelských, načež Baasa ném. (Nařízení vydané c. k. ministerstvem záleži
upustil od dalšího o evňováni Rámy a navrátil se tostí vnitřních ze dne 4. června 1881, jímž se vy—
10,.
do Thers (3 Král. 1 103). Byl oddán modloslužbě dává revidovaná instrukce bábám porodním
s. 8.
aěinil zl před Hos dinem'I (3 Král. 1554).Prorok 11, . — Kur. diecesní brněnská z r. i
Íchu předpověděl z hubu jeho rodu. B. sice ze Dr. Kupka, Hlavni pr vidla o vedení matrik 1910
mřel v důstojenství královském, ale syn jeho Ela str. 32 a n. Pec/rádců v as. katol. duch. 1899, 20 nn.
!( ka.
po dvouletém panování byl zabit a rod B-ův vy Stink/r, Pastoral-Hebammenunterricht.

Babai (Babáus) l. Velik , syrský arc iman

huben (3 Král. IGI-13).

v Bét'Ainátá, měl
Bebe osef, děkan kapitoly tarnovské, vynika drita klášt. izalského n. kol.
icí znalec umění církevního, ». 849, vysvěcen na veliký vliv; za pronásledování Chosroa ii. řídil ne
stor. církev, provedl reformu klášterů, 628 zvolen
něze byl
1874,
na doktora professorem
bohosloví ve Vídni
1880,
v Povýšen
etech 1880-1887
ráva za patriarchu ale důstpjenstvi to odmítl & vrátíl_se
ž do kláštera. eho spisu čítalo se na 83; mezi l'lll'nl
a církevních dějin v semináři tarnovském, 1
1904 byl ředitelem téhož semináře založil r. 1888 byl úplný kommentář k Písmu sv., nyní ztracený;
museum umění církevního vTarnov první vPolsku.
dána jsou jeho martyria Jiřího Peršana a sv. Kri
Uveřejnil různě práce z oboru dějin a umění cír s íny (Bedjan [V, 207 n.).— 2. . bar Hormizd,
kevního v časopisech „Czas“, „Gazeta košcielna“, nestor. atriar a, konal 497 synodu, měl dis utaci
s mono sitou imonem z Bet Aršam, v ní pod
.Przeglad powszechny“ a j.
ortw.

le ; z.
. — 3. B. bar Nesibnájé, B. Ni
Baba-Jaga
v mžth.
slov. v.dob
jaga-baba.
baba orodni.
a starších
považovány byly sibský, řečený také „Malý“, autor s isu o životu

Borodní
abyRituál,
za osoby
postavené
ve službách
ná
oženských.
mnohé
provinciální
i diecesní
synody, mnozí bísku ové duchovním správcům dů
tklivě připomínají, a y báby o ovinnostech jejich
vůbec a o udělování křtu zvlá ! poučovali a be
dlivě- si toho všímali, zdali báby mnohonásobně
ovinnosii své věrně plní. (Collectlo Lacensis, Fri
urgi: baptismus; obstetrices.) Z těchto narizeni
jasně vysvítá, jak důležito jest pro obec křesťan
skou, má-li za porodm bábu osobu zbožnou, svě

poustevníku, nepochybně totožný s . ' '
jenž dle lšodenacha z Basry psal o životě mníš
ském a žil v době patriarchy Slibá-Zeká (713—72);
byl reformátorem církevní hudby & složil četne
h

ny.
yanal.—iai
sv. v. Barbea.

Babel v. Babylon.
Babel &bible v. Babylonismus.

Babenstuber Ludvík OSB n. 1660v Teiningu
v Horním Bavorsku, vstoupil Í682 do klášt. ettal

Baber - Babinet
skéhgóčpřednášel
na salcpurské
univ. filosofií 1690
otom morálku
1695—1702,scholastickou
tl:e_ologíí 1702—1710 a posléze exe esi 17—1016;

vrátil se 1717do Ettalu, kdežz.

.on ogmaticé

byl thomistou, v morálce byl stoupencem mírného

probabilismu_;:).
.Problemata
et theoremata
hílo
sophlca“
(Salep.1689),
„Quaestiones
philosop icae'I

825

t.na 1787
lokalie, ajež
1855nový,
povýšena
byla
faru.zřízena
Kostel tu
sv.Petra
Pavla,
ve slohu
románském, vystavěn byl v lete ch 18743—7 na
místě malého dřevěného kostelíka (srvn. Ca'/Huf,
Sou ís okresu královéhradeckém 1904, str.
Ve arností jest 1822 katol ků. — 2. fara v dilecesi
brněnské v děk. jaroměřickém se 2163 č. farníky:
Farní kostel eisv. Trojice
r. 1863; starožitný

(t.
1692),
morumdeseu
en conscíen
tiae"(t.
]5ÉRegula
, „Tractatus
iure et lustitia
(t. 1699),
„Deus a
onditus in sacramento altarí“s (t. 17700)
), koste_l fil. v ebakovlcích, kdež ve XIV. stol. fara
b_ývaa. —
v.dlec brněnské v děk. 'edov
„_Destatu parvulorum sine baptísmo monenííum' zbudovali
kém, 1638
česa.fvamiků,
kostel sv. jana
rtite le
v XVIII.
stol. praemonstrát
zábrdovštL
1700),
„Sacrae edelicíae
mMarianae,
allocu
tiones
historicae
e.iusquesive
cultoribus
Ba bit! ]. Benedikt, u. v Dubrovníku na po
o.č
ad so dales Parthenios“ (t. a_n__0_)_
„Phílosophía Tho
XVI. stol., vstoupil 1556 do řádu dominik., vynikl
mistica Sallsburgensís,
sivemcursus
philosophicus
secundum
doctrínam D. Thomae
Aquinatis
doctoris znalostí hudby; kázání jeho zůstala v__rukopise;
s.lsglnv vkldruhé
Boscou
Alessandrlev
1ta—2.To
p.ol XVll. stol. ve Vilímě v Bosně,
angelíci ín celeberrima archoíepiscopali universitate vzděiáni nabyl ve Skadru
u františkánů, vstoupil do
sburgensi, brnethodo et norma ibidem concin
řádu františkánského, byl vikářem biskupa skader—
lítla
(t.
),bonitas
„Deus et
trinus“
natus"actuum
(fol. hum
ib anmorurn"
1705), „Princi_píoa,)
ma ského Mík. Tom
maseje, :. ve Skadrul 722(?); _.rp.
(t. 1705), „Deus unus“m(t. 17060, „Gratía divina“
rima grammaticaie7_ínstítutio tyroníbus illyricís
(t. 1706 ,Vindíciarum praedestinatitonís hysicae accpmodata'
(Ben.1_),
„Písr_ne
duhovne“
1736),
„Bogollubne pisme“
(1,736),
pars prior
et pars _posteríor“
2sv.,t. 17icnc),arnato“
„Pec
catum
orí inale“
17 9,
uhlo7vne“1752), „Poesie eprose popolari,
t1_709),„ acrosancttumm ssae sacnhcium“ (t 1710), stooríci“ , „ vít razlíka mira duhovnoga" (1721, často
„Quaesti ones de matre ei“ t.
„Vindícíae
vindicíarum praedeíermínationís physicae“ (t. 1712,) vyd., p_osléze
_lakov,
purkmistr ve Vilné, r. 1524 za
1849).
„_l_3thicasupernaturalís Salisbulr ensis, sive Cursus ložBiltučlarvni knihtiskárnu, v níž tiskl ruské cir
heologiae
Nomenc
l. moralis“
(1910, (_Auš 118). Srvn. Hurtar, kevní kn hy, z nichž Apostol dokto_raFrantiška Sko
riny jest bíbllograflckou vzácnos
Baber Heenry
e1r_vey, an í. filolog, 71.1775,
od 1812 konservátor při brítsk rn museu, 2.1
„. vmechlta
Dsulfě
a) vAdeo_dat,
Pers 1173,mechitarlista,
jeden z oněch
vydal: Psa lteríum graecum e codice ms. Alexan (:TBablkían
ristů, Škteří 1773 odebrali se z Benátek do Ter stu
drino“e (Londýn
18 Alexa
2), „Vetus Testamentum
grae
cum
codice ms.
,istyp a smiílitu
a zdé založili terstskou kongregací_mechitaristskou.
dinem
ipsius
codícis scrlapturaefldeliter descríptum“ biskupem
. 1
byl)
papežem
Piem
arci
ečmíadzinsk
l:.ýmí
p., Vlí._'menován
2 byíz zvolen
(t.í 8116—
1.828)
Babeuf Francois No ěl průkopníkmoderního
mechitaristské. Když
kommuniSmu a socialismu. Narodil se r. 1764vt.S za gen. opata terstské ko_ng_r.
Francouzové
I805
obsa
erst.
nastaly
pro
me
chítaristy doby trudné,
B. obezřetností
<_Quentinu,
byl písařem,
a komisa
mpozemkových
knih.pozdějimměříčem
Když vypukla veliká
revo svo u 0 kongr egaci velikých czhážsluhsobě získal.
uce, byl horliv m jejim chvaloreěníkem v denním
odebral
se
r.
'dné
kdež
se
svolením
Vida,
že
nebud?8lze
Okoněišegaci
v
Terstu
obstát),
ísku & horrova pro naprostou rovnost majetku
hmotného i duševního. Hlavní zásady kommunismu cís. Františkanll.zliskal pro kongregaci klášter ka
hož se r. 1811mechltarísté z Terstu
Babeufova jsou: Závaznost práce p o všecky. Zá pkucínskdý,
konlté stanovení pracovní doby.
ízení výro
ob
vrchností, od lidu volenou. Rozdělování nutnýc přesídlili. B. vynikal obsáhlou vzdělanosti; zvláště
sběhlý
()byl
ve
filosofii
a stařec
v theologii
thomistic ké.
Do
kho v,ěku |_jako
osmdesátiletý,ne
praci
občan.
KonáníPrávo
nepříjemnšch
prací od
všech mezi
občanů
po adem
vše
občanů
na
ustávalokonatl
klerikum
domácí
přednáškys
matice
a morálce
v jazyku
armens
ském 0 _do 
všecky
Rožitky
a
rozdělování
jich
mezi
jednotlivce
dle elle potřeb. Babeuf sliboval svým stoupencům z lat. _přel.do staroarmenštiny některé části zlBil
zvý ení časného blahobytu, budou- lí zásady jeho luart
„tCursus eologíae universalís__'_
aus _'_í'erstu
prakticky v _život uveden'y. Sám však neb 1 žád 1788),"dále přel. Billuartův $$$ „umS
hoomae“ 13 sv., Terst a ídeň 1810—51813).a
a
mravním charaktereem, nebot dcpou těl se

dal polemický
5 isautorů
proti mylným
ně
podvoodů a byl za ně také za hrůzovlády vpotrestán. a erýcha
menskýc
v oboru tvrzením
dějin armen—
zalichotil
ltyrany
esseiera
i Mar ata.dírektorstvu,o
Když však jehoI'lpo_číanán
bylo ských (ver Vídni 18_177). Srvn. „Secriptores ordinis
s. Benedicti, qu1150—
runt ín imperio
Austríaco-Hunnogaríc“7(ve Vídni 1881, str. 8—10),

nepov lmnuto,Přešel
prudké opgosice
poalO
úmysl
vládu d ektorůdosvrhnoutí
omocí asvé
časopisu„ Le tribun de peuple' (tribun lidu) získal
mnoho řivrženců proosvé kommunlstlcké názor
a založí tajný klub Pantheon, v němž soustředí
se bývali poslanci Mon
ntagnisté, propuštění revo
luční důstojníci &přívrženci hrůzovlády. Klub tento
zosnoval spiknutí po veškeré Francii. Vše bylo
řípraveno,
17.000
mužů měi
vo skazbylo
pohotově,
ob
anénna
dané
znamení
mocmti
se radnic,
zbrojnic a každý odpor_krvavlě zpotlačiti. Za to bylo
slíbeno spiklencům úplné a rovnoměrné rozdělení

H',urler Nomencl. 1112(1895), 786.

Babíla v_._
Baan
anti blas!
ek, 71.1651, byl rof. na theol.

fakultě an l.erské a

ského,

en. vlkářem bskupa

anger

1 34 půvo ceccenné francouzské sbírky

theologtckéěr
„Čonférences
eccíésíastiques
dio
ngers';
sáms esal
svazků, du
v nichž
eví se výkladu,
obsáhlá a ohluboká
učenost
a néobyče_jná
asnost
jeho smrti
pokračovali
v íle
om Vaulthier. Au ebois a Blandinierc. Srvn. Hurter,

,...—MĚ

Nomencl. W“ (1910) 1.305

půdy. Spiknutí
bylo prozrazeno
s četn' mí
Babinet Frant. Xav.S ]. : Poitiersu, s. 1757,
soudruhy
b | zatčen
& opravena Babeuf
27. kvěhía
Cat/win, ocialismus,
:s, Socialismus.
jemu připisuje se spis „The_ologia erronea sive
Ba el. fara v dieec. král -hradecké ve víka
propositiones aasummisupontificlbus et ab Ecclesia
riátu novobydžovském;
fara byla ke
tu již
roku 1350, damnatae
usaeead
praesens
tempus,
iuxta ordinem tractatuum
eologicorum
dispositae“
později
zanikla a B. přifařeny
Kratonohám;
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Babington — Babylon

( Mnichov 1704 Paříž 1739 aj.). Srvn. Hurter,No-.

chBiabřlas(Babllas)
1. sv. m.,č bisku loklecia
alnt o
—250, pvronásmledovánl
nOVis d e jiných Aureliánově) ve vězení (Eusebius
Bablngton
ervasius,
anlg55kánskřlo
biskup :|:
worce
esterský, 71.v
0,me:zl k jeho, etl,, zabránil
4. le Chrřsostomovy
homllie,
B terémusl císaři
(snadkonané
Filip
sebranýmljeho
spisNottinghamu
(Workso G.Babington1622)
menc1.lV3 (1910, 1406.

poví Araboví)
clohchrámb; před sm osvou
nalezajíose oznámí; k Pentate
vyslovil
přání, vstup
aby poch
0v.y
„& bony Petr thetoluog1
a básník an 11
pozdějiáv!
za ek křižáckýchpře
cklý,a
tji::enž1
d e něterýchč žil kol. r. 37 dle jinžch Ostatkyáehtčbévrlny
neseny
moravs
k24. ledn
na; v Allard'
cír vi
. Bsotona bly augustini řec.
4. září. Srvn
na Slut eanuarius
11.571,
klad evangelia sv. Matouše, jenž b lpokládn
áneeme
1r.
361410,e
aynald přianebo
sujeAnselm
mu vši-: ě, .—2. n., 450,
Andula
ollandiana XIXdle
(19113)
v. muč.
na ostrověSicílii;
řec.
za spisa11žilkol.
sv. Anselma
Canterburského
manaeí pocházel ze vznešené rodiny antiochijské;
Laonského,
jejž však
„lili omencl
připisuljíVilému
Paříž po smrti rodičů opustil svět, rozdaljmmění své chu
u
skěmu
u.
18 (1906), 496.
Babkesn
(nPapken),
armenský patrigchl?
487"až dým a se dvěma učedníky 'limotheem a Ašapitem
492;
za "něho
přešla armenská
cír
(viz str. 653, kdež místok „Batkon'o nčti
»tyBsitismuu.
ab

odebral vytrpěl
se na smrt
ostrovmučednic
Sicilii, kkdež v dob
Licinia

císaře

Babylon, Babylonie A) označenyv textu hebrej

Tomaš,
rodem
Vircgurku,farář
v Babler
Budějovicích
od 1548
a Bavor
děkan zbechy
ský Roku ském (1mm.) slovem 79; (Město: Gn.1010, 110,
1550 vydal a vídeňskému biskupovi Nauseovi vě
noval spls: „Rationale mysteriorum dominicae pas 4 Král. 17%,21l2, Mich. 410 jer. 5043 1533 DEJ;
sionis Raymundi
domíni nostrl
jesu
jejíž středem
is. toto
14%.
t-írali
Lullií
exceChristi
tum“ex(veTheloloiglana
din 1550. žra'gáa
. (.h)a říše,
1371(h.),
Esr. 513,b | h.Babylon:
l3".) Slovo
eský (y;-nm,
preeklad NauseovyI
modlitební
knížky
Rukovět ], řesťanské
41) ne řidll
Babler odvozuje Gn. 119od kořene ';)3_ — zmátl, tedy

_zmatek (Ftírst,Gesenlus,
sám, ale dal k ěnmupodnět. Srvn. rghla'ř, Ruko 73,3 vzniklo2 73,23 —
vět kb isemnictvi humanistickému 1,7
(Babuáus),
maš,onkterýmsi
mni který upozorňujena obdobné tvary „55 © misto
chembéobrácen,
pro víruzprvu
křesťana
7 let vězněn,

nerost:

od koř.ním?). něčí—qod koř553,

457 zvolen za patriarchu nestorianského. Soupeř
oBar Suma
obžaloval
na sšlnodě
konané
1\!|'lBétLápatu
484,a
emam jej Pozdě,
jipodařilo
se Déšť/33 od koř. 753)

v řeckých bibl. textech

mu zachytiti
15'-ůlvt
kcísaři Zenonovi, načež král slue město Babel Bapvla'w (Bar. 11-34 252611111,
Peroz
dal B. list
odpra
1

a.eh 694), krajina pak Bapvlovla (2 Mach. 821). —

lennus lsv., opat kláštera St. Maur des Fos
sěs vVita
Vll.s. stol
,pam und
. die
.červnna.
Srvn.
Moigt, Určitějljmenuje se v bibli Babylonie:7.33 hts
„De
Baboleni
Urkunde
ftirSt.-M
des Foss és“ v „Neues Archiv der Gesellschafta líir =země babylonská jer. 2523),v aramejštlně pak
alt. deutsche Geschlehts-Kunde“
289—334.
rjan,vykonal
u. v RadSmKšlim
v Čechách
1762,stud.
humanitní
v
rumlově,
filosofii
stud.
vPasově, vstoupil 1780 do benedikt. kl. se:ten
stettenského stud. na gen. sem. vídeňském, 1789
stal se prof. hermeneutiky na theol. lyceu olo
mouckém, 1794 prof. dogmatiky. Pro nemoc vzdal
se professurly
a stal naseMoravě;
farářem1818jmenován
ve Šternberkuře
a
později
v 0 šanech

53,3 nr.-lb

(: provinciebabylonskáEsdr. 710,

Dan. Z“, 3. WW), jindy D f_lWD YÚŠŠ (15.23.13,

jer. 245,t j. země Chaldeů, chaldejská) neb zkrá
ceně D“."QD

Ger. 5010, 512486, Ez. 11952310). Po

něvadž byl Babylon střediskem světového obchodu,

proto sluje též Babylonie 199.3 VÍŠ; (země ob.
ditelem studií tlheolog. na Moravě, jímž zůstal až chodnlků 152.16“ 174. Srvn. Knabenbauer, Corn
Fortgan
und
Schicksale ;s.1847;.\;ú.„Ug,rsprun
der Excommunication und
dse nter
mentarius in Ez. Paříž 1890 s. 158). Záhadného píl
dlctes unter den Christen“ (Vídeň 1787), „Kritische
vodu jest název Babylonie “ě,-m..; (Vulg. Senaar,
Untersuchun ob die sogenannte Weissa ngja
kobslM
Messias
(189(Vídeň Gn 141-9-, ls. un, Dan. 12) neb 124W YÍJšš (On.
nymně),o D9, 10vom
Alttertilmer
der handle“
Hebraer“
1794), „UbErsetzung des Neuen Testaments, mit er—

klárenden
Anmer5kungen
Religionslehrer
und
Prediger“ (t.
1805, 3.sv), ftir
„Allgemeine
Einleitung
in die Schriften des Alten Testamentes zu den
Vorlesungen entworíen" (Vídeň
, „Uber die
philoso hische Historiographie der neuesten Zeit,

10“',
112,Zachl_5“);
zdá se,
že slovo toto=e
San
anr=ga
anchar,
vyskytujícímu_
se_v lis ech
Amarnských
=,'(č.
35ř
9.,) tak žesnelze říc' právem,
že jest totožno
s babylonským
jak někteří myslili. — Poněvadžs tvořila IBabylonie

oder ti er den Priesterorden des alten Aegypten“
svým časem politický celek s AKssyrii,sluje. též
010cm 1818), „Wohltátige Leitutnglenm
der gott l(_,Blal.'->ylonie)
“
i-)—
2556,11“sluje
'“WR-Uler
Assyríe.
(4K 1,2? B ylonie
r."5,2
llchen
ung 1112
bei(1895)
Krieglen"
Hamr, Vorsehu
Nomencl.
1018, (t.Watsona/1,310
WWW:, kteréžto slovo dle hermeneutické zásady
graphisches Lexiko
on 1,105.
uren
irck, malíř, „. v trechtu, vzdělal kabbalistické „athbaš'I rovná se slovu ÚPD (Kna
od vlivem Carayagg' vým v
benbauer lntroductioe
Komment in
jer.' in
Paříž
1889,
321 n.
Cornel
e.ner
S. S.?
ařížstr.
1894str
$. letro ln Monto_rio v tmě malov
nš— Pojem „ byloňané“ vyaslovuje bible
líkě obrazř:
hřbe Kristův“l
Vleron
nika“ a

„Dvanáct etý "Kristus v chrámě“,,šozlději vrátil se
do své vlasti; z jiných jeho nabo enských obbrazů buď slovy 3:3: 52733 : muži, obyvatelé Babelu
jsou známy: „Dvanáctiletý Kristus v chrámě" z roku
16%)hvughristianii a „Marnotratný syn“ z r. 1623 (4 Král. 1760)neb (aramejsky) 82223 (Esd. 49),
V

827

Babylon

dingira : brána oží. Semítsky slu e Babylon v ra

'

: brángatm
boží,ao olí

nikdy nazýváno Babylonem, anviěnebylo říčiny,
Eročyby se tak kdy nazývalo.
ětšinou v k vy
ládaji obrazně
ono jméno
Babylon města
v ]. li ěmPetr iní
vě ak
a
kožto
poomenování

až
na nepatrné
zejména
Beda

jímky
vykla'dači
ene
e.,rabvšichni
Catena
graeca katoližtí,
vyd.o

Cramera, Oecumeníus 'Í'heophylactus, Hagia s.
“„Babylonii' ve smyslu zeměpisnémne— Caro, Mikoláš z [. ry, Kajetán. Gagnaeus essel,

212 nn.
měli Babylonané zvláštního názvu,

váním

mer'

en přibližně Salmeuroii, Baaro
gDispu
t..tom
]. Conntnrovfl
11. c. )2Rílenochius,
Lorinus,
erarius,
Estlus,
Comelluslil. alib.Laplde,

abyo nie se

se v tomto
Akkasmysgiil kryla( skpolit=ickm pojmeno De Sací, Alexander 5.728),
Natal., Calmet,
Kistemaker,
Windischmann
(Vin
verní viz t. h.
er=v yBanbylonie
gžn
n.í)matPozdějie
tBa— diciae Petrinae, odds.129), Giíntner (introd. s. 314),
ili,
Kal-di te=[zemsg]y"Haix"
C aldejsnko)vyvmaazk

arabském
slue Basra
_abylonie
nyní k vilajetum
aBBakala 'Arabll náleží
Babylon vil stě sv. Petgra&, místo, ěkdesvatý
Petr nafsalvprvní list svůj, 'vakož
5,13)
sám ud
vá slov: a „Pozdravuk
kev)
v Babylon
syn muj evás
arek. "vyvoien
Místem (cír
tím
rozumělimnozí Babylon na Eufratě. Byli to:

DlankoTa'lfistĚiii rčvelatl. dišs l 4.7,41) ieii,schl Bis
n , Ie en a
orne , eselr,
e n, ac uer

šHigtoire des livres duN,N.
1905011: srq36I6),
illion
(Diction2á3dea
a(ln
tro
d 19110s.
aj.l_aBible,
Ale i zlvl.l3.9l
nekatolíků asoudí
tak
mnozi, zejména uther (Auslegung tier ersten Ep.

Petri,1523).(Kleine
Hugo thcol.
Grotius chriften,
(Annotat. .n ]. eps.Petri),
Mynster

liitzig Hofmann,
Hengstenberg,
Co
osmaas indicopleustes v Vl. stol.
(Togggraplhiae
(Gesch.
der apost. Thíersch,
Kirche, Leipzig
854,0 sSchaff
),
chrlstianae lib. il. Migne, ePatro
Erasmus (Para hr. ln 1.
p,. m “%./m
mento , Renanb Wiesin er, Schott, Ewald (Sieben s'Send
deskumund
euen Bundes,
187Kirche der drei
die christi.
leek aGerhar,noldSteipaivieir,1660
), Bengel,
Herbst (Ttlbíng.
Calvin,
Cave),
et'stein, schreib en'nstetu
Quartalschil'wt.:l
FeilmoserWieseler
(Einl. 504),
ug erstenÉahrhunIdesrttŠH)
(Einl.
4. vycl.184 ,615),deWette,
(Chronol.
,Ttleing. 1853 s. l30),BSrchwegler,
BurĚ5( (ber
.dPetri
dasa ost. Zeitsaitgrs)s. 557),Michaells (Einl. 4. vyd.), Zahn Einl
era, Hamaclk90(lChsronol)
(Einl.!
„Die
Ad. aier (Einl. 408),C
r(Eini. E
Fron che
154),
) a Mitauserwtlíhlte
j
e_liiliin

ě

míiller la Hutter5 a Brtlcltczner"ve svých irommentá

řlch

.P

ngylon,
“die 51,
l13sgrílsst
versteht kaum jemand
andersa
svon
der GemeindeinRom
diesem

1.3 _Scallgerve svýc: poznám-n

Schriřten
des N. T.s
eDr l“eti'liiisclie
Bab—ylon!
Tento nahled vůbec
pokládáme
roz
kách
kel kronice5Ěusebliové,
Reus (Gesch.
der heil. šeicstlichen
od ě za správný
nebota&)bylo
na snadě

nazývati
Babšlonem,
a to abylonem,
ro podob
Lehrbegritfs. 36N2),
stihllw
eyer'sder
s$Komm.zu
]. Petr. obrazně
nost, kterou
měliŘím
v té dob
se starým
Nós Ken
( Mesch.
apost. Verkiln
podo baie se mu velikou modloslužbou. mravní

dlgun,1893s

aj.

Avšak náhled tento jest zkaženosti, podmaněním si národů a tím, žes

Plinia
st. Hist.
nespr vný.
'Neboť tat6nehledšme k tomu, edle
naň hodila mnohá místa Zákona Starého, která
nat. 6, 23,8
trabona
(Geolgraph.
XV.sl
í Pausanla
(Arc
rc.ad
3) Babylon
na byla řečena o Babyloně. b) ím byl skutečně
mnohdy nazýván Babylonem, a to nejen v Apoka
.3,—
Eufratě
byl vnení
doběani
Petrově
již()vtom,
zříceninách,
v celé
starobylosti
zmlnkyo
že by byl
sv
Petr pobyl v Babyloně na Euíratě, věc to, která ly si sv. jana 14,8; 16,19; 17,15;
nobrž i v l,ApokalsytpsiBaruchověl
1. ve 4. Esdrá—
W=
tarých spisech žlidovských
a ve

ybyia nevžsvětlitelnou, kdyby tam byl Petr pů věštbě sibyllinsksé. Takn a.př v Othově Lexicon

sobll,řezvelášt pováží-li se, že

rvní list jeho byl rabbinicp--philologicum (Genevae _1675)na str. 523
ečenšm pozdravem : 'Bgibl
ylona“ v církvi se pravi: „De origine Romae loquitur.. .(Talmud)
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(Einl.3 .vyd.i
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"VHR
si ó'm'ygavóůgvt'ůovilg Mac

si; fila Jean/v,
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8.1368. aníže), kte dokazuue, žá, azyk a písmo
apa
babymlo_nskěbylo v X. stole před
diplomati
az'kemš,kterým psali nejen babyl., assyr.a usmrtil posvátného bouřliválčka. Zayto est povolán
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domniv
žngarvníchskte
řeDkBv
ll. Raw. života
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„
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„
,
„
„
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„
.
„
„

„
,
„
„

36.000
10.800
46.800
43.200

let
„
„
„
64800 „

36.000 „

64300
36.000
23030
64.800

„
„
„
,.

Pa

a) V obou seznamech jest 10 členů, b gísla ži
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tak jako Xlsusthrova na hoře, Noe vypouští z arch
uvedenými
AdoA
mythy babylonskými
bab. o původu svrchu
světa proniká
hrubýp
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bible vša zná jen osmogmonii.c) Tiamat jes bo
skute nosti
zapomíná,
že pod
dobnostita
hyně, kterávodstvo
representuáem
ujest reprae
perso
sla ké, světlo prvotné
kové lze nalézti i v mytholo
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ebrejské
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1,89 nn.; s,Plato,C
Tacaituis,íArmal.
3
Macrobius
Soomn. raty_l.
Sci
cip. 398;
2, 10.
Srovnávacr
to bude
mu radil,
aby viastn
nepři aipokrm
v nebismrti.
pokrmuAdamovi
života,
mythoiogie konstatovala, že lze následující momenty kterývadž
a..
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bíbl. dána nesmrtelnost, dříve než jedl ze zapo
vězeuéhoovoce,a ztratil ji, protože jedl. Adapa
neby ve stavu nesmrteln ostí stvořee,n mohl jí jen
dostati,
kdyby
nedostal
jí,
p_oněvadž
nejelb ll.c)jedlNachléb.žívota,a
četním válečku
svrchu
připomenutěmoběosoby sou oblečeny, sedí na
stoličkách,
obědomněl
vztahu'í djně
st neníruce
visí
clm na stromě,
obrccenovoci
k „"ženě,
n brž k „mužl'. To vše však velice málo odpo

souvisí ani s babylonským Utna íštim, ani s Aha
chlasíse g) Bohové babylonšt lhou, navádějí ke
hašteří

s_e, chouli se strachem

řemd0
upoto

Eck:
ako se
psi“,
na oběthněval,lížee
vrajh
uchy“,
či, k„ erý
původně
U„jnapištím
vy

vázl,
přenáší
zásluhy hned
na
to mezi
bohy. hoh) bez
RozJalkékoliv
lze pozorovatí
v roz

měrech
)předměech,
které
se do
berou atdarchy,
ytov ruznosti
jsou tak
veliké,
že archy
nelze
soudněmu člověku myslíti, že autor biblický čerpal
vrdá bibl.
zpráviil,adle
které
žena
mluvila
s
a mužbyli prvníd lidé nazí, své zprávy z mythologle babylonské. Avšak ani na
d). Koření života“ do němž se mluví v epuao Gíl
opak
nelze
říci,že
sn
n
ad
Babyloňané
čerpali
látky
ke
5
zbíble,
poněvadž
tyto
jejic
gamešovi, podob se trnltému keřl, nedodává ne
smrtelnosti, nýbrž omlazuje 'en člověka stárnou mythy sou lítherámrněustáleny a zaznamenány již
vdobác prastarýcb, většinouyjiž před Abrahamem.
cího;
to kořeni,ákteré
mo no kdekoliv
v libo
volnémje množství
sázzeti a pěstovati.
Proto jest
ve praotcem národa israe lského. Nelze tedy podob
lice těžko říci že jest podobno biblickému „stromu
nost svrchu
říznanou
i u v'in'ých
národů
vysv tlití
lépe anevyskytující
tvrzením,se že
ecky
života' jedinému rostoucímu u lrostřed ráje, který
tyto spodobností
z c]lednoho,
líd
godává ovoce udržigicího při votě. e) „Ostro stvu
olečného pocházejí
ramene,z po
ání kterévšemu
existovalo
lažených,“ na kter m bydlil hrdlndaa l(topy Utna vlůn lidstva d íve než se rozštěpilo v různě ná
ištlm
se který
svou chotí, kterýb
oppřib ústí rody. Podání toto podle vývoje náboženského se
ek,
a na
řišel teno
Gilřameš,
od nýbržu
bibli
různcnh národů
barvovalo, zpracovávalo na
cke'ho ráje, ponvvadž
nebyllišíese
ostrov
vnejčistějším typuz salo tam, kde se zachoval

ležel naani
pievnině.oBab
blonský
pramen
ani původní monotheusmus. Tím také
světllme, že
jmen něc
řek, při
jichž neudává
ústí ostrov
zprávy o patríaršich a zejména zpr va o potopě

Eloaženýchkležel, nemůže tedypb ti ztotožňován se jevípoměrně mnohem více podobností, než zprávy
čtyřmi řekami (Gi n,Pišón,
iddekel a Pernth), o původu svvtět.a člověka, jeho pádu.
_vy
kterýmiblažených
bible určujenblíže
polohu
ráje. byl
Ostat
ně poněvadž starší a ústním jen podáním šířené, za
ostrov
byl místtem,
na které
bohy
přenesen Utnaplštlm teprve po žlvot ě svvém po delší dobu více byly zpracovány než z ráva 0 po

topě,k terá tak dlouho nekolovala a z hy též pí
zemském, na roti tomu Adamobaylpostaven do ráje
hned
átku. svého slavili
živ a'7. 14.C)21]es sice semně
ostatně bylapouští,
že kromě
biblické zprávy,
zachycena
a ustálená.
Výkladkterou
tento
pravda,na žepoBabyloňané
=!
odává inspirovaný s isovat
n. 11—2,
měsíce,
třeba
že týmžzz
slavili též
19.však
den.poznamenati,
Dnov
obyli
v zůsobeem
abylonii existovaly mezi nižšími kru y lsraelitů názory po
počítáni podle počátku měsícetl,tlsraelité však sla
něk
kud šívxce
se Ilblížící knaráží
názorům
vili každous obotu v roce bez ohledu na to,n
doy,b
se tumy'thologlckým
a tam v (poe
kolikátý den směsíce připadla. Není dokázáno, že
líčí bo Boha„sm
knihácha
bkibliekyžhm
jako na
9fřbb když26V,
se
sloveml9šabattu nebo šaa ttunazývalí Babyloňané tických)
7.14.
21. 28.rozdílu,—
den m síce. ístoo est—
a v tom
lšř'sl.
15.508 5110an
iarinžbo
spočívá9těžiště
ni považován
leviathan
luda ,jakos b la rahab ls.
bylyuuBa byloňánů za dn kající,nešťastné, ponur, soobl
" )( 2,18.1 nn.
Musil, Hlídka
n.18u. m.,
„Kurult
.'73u,
ajš.lVizNiechel,
,Číen'esíslť.
sobota lsraelltů však bya dnem veselým, radost
rsprung des Paradiesmenschen.“ Slabý,
bloňané konseně nepočítali sedm, nýbrž Derr Silndenfall d. Urmensc
,eín Ver leích zwi
Ěnbpět
do týdnelS
rv.n Hehn,Sabbathu.
Der israelitísche
ab.bathdnMunster
1909.Meinholt,
Woche sehen der altbabyloníschen Tradition un den biblí
lm A. T. Góttiink 1905. Hehn, SiebenzahluSabbath
sehen Nachrichten. Linzer TheoL-praktísche Quartal
chri 15909.511 nn. Zapletal, Der Schópiungsá
bečdtijnBabylon ern u. ina. T. Lipssko 1907. Kaulieh
35.nn Berosově
D)
tná se
jm
múplně
pěnačbabylonských 5“erichtzsiŘe1so
Hetzenauer
Comment.
tyr.1911.64
Hradec nn.
1910.
Kirchner, Die
babyl.
prakrálů v seznamu
T.
Líc te
der altoríent.
Kosmošome u. d. bibl.Sehópiun
beríeht,Miinster,
Ionsk,é bible patriarchy všehho lidstva;

3810.10'Boha
O'“

ForschungenlD. aD. bibl. Urlgmeschiehte. Míinster 1909.

biblický
seznam
všeobecnějšl
a proto
puvodnější,
než
lokální
a nacionální
seznam
Berosů
v. To těž S babylonísmem'uzce spřízněn jest t. zv. panbabylo
plyne ze zjevu, že ubízoleuvádí
léta života A koliv
atrl nismus,
který blab
netvhdí tu
snad'
že ten
neb onen
rys
archů,kdežtoBer
rétajejichpanování.
z myihologie
ne en,onu
představu
babyl.
jsou ičíslice biblické vysoké (viz heslo „arciotcove'“),
náboženstvíolsrlae ité přítjali,nýbrž že všecek du
VD

š ev níž

ujest výronembabylonské

přece
jsou
nepatrněu
porovnání
s tisíci
vání
králů
babylonských,
na př. 5těho,
7ho,letl&ano
l těho, vlastně
kte babylonský
orozumění
bible, tvo'řl
ze
kulturya klíč,
pro
ottopl?
názor světový
z nichž
každý
p_anoval.neméně
než
64.000
E) Rozdíly mezi bibl. & babyl. zprávou o potopě měna S. Z. Babylonský svě ový názor—
kládá
lze vysloviti asi takto; a) dle zpráv klínopisné
Eanbabylonismus — utvořilo náboženství, které
trvala govodeň
7 + 7 375
dní,dní.
t. j. 14
an, díle tagulkyy
z ávy nomii
lo vaúzkém
spojvení,
anototiž
zakládalo
se na
astro
b)D
biblick
však celkem
astrologií
esmír
dle názoru
babylon
m thu o Gil amešoví řistálá lod' Utna luštimova
eého
skládá
se ze každý
dvou světů:
nebtři části:
ho a po
na gn“
ms,kěho
z nichž
obsahuje
ne
na hořebiblické
Nisr (vycho
od dolního
abu),d
zprávy
ístálaněarchaN
oemova na
pohoří beský svět skládá se 1. ze severního nebe, 2.z
ZVll'
třemíku, 3. z nebeského oceánu, pozemský svět
pakmens.kém
vlaštovkue)a konečněk
Arm
tnapištlm kposíláene' rve vholubiecji, 1.: ovzduší, 2. ze země a 3.z světového oceánu,
který proudí kolem země a ed zemí. Viditelné
Brve krkavec a pak třikrát poksobeě holubicí. acl Dle nebe, oblohu, představovali si Babyloňané jako
ible
vrací
se po prvé
holubice
brzy
zpět, ponevracíé. pevnou klenbu, polokouli, spočívající na pevných
řináší
olivovou
ratoles
st, pot etl
seevůbec
oto jemné stupňování jest babylonské zprávě ne
základech
(obzoru),
východěa chází
| západ
dě dru
jsou
brány, kterými
slunce na
vycházía
Na
známo,a fe“
rávě významu.
tak jako e;
oznámka
o zjevu
duby
ejím
i Fm
méno
Noe bible
nikterak
ne straně oblohy jest „vnitřní nebze“c(kírib šame),
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plné světla, v němž bydlí bohové, v němž jsou

storu
i času
ve velk
lkém
i v malém,
se
bohové
tak určitě
na obloze,
pak jesttzjevují-li
hvězd
upevněny
hvězdy.'„
dm sebou
komor“ležících
(tubuqíitípgpova
žují někteří
za sedm nad
ří i světa natá obloha velikou knihou, ve které _se možno
dočistí o všech záhadách žívota, astrolo ie pak jest

nebo
nebo sedm
posc
ívěže
v jejíž
po
době sinebe,
Babyloňané
představohvoalí
zvířefník.
— Zem

všestrannou
vědou,nýbr
která iv čte
vttéto knano
e všecko,
nejen
přítomnost,
udoucnost,
ímínu
dle £l'ředstav bab l. jest obrovsk' okrouhlý ostrov iost, t. j. celé dějiny. Tento astr
trální názor světov

hodě
tohoot osto
abylasklep
„jaSn
ná uplatnil se nutně v bájích i legendách, i děějínnýc
ťSpOSI
'vající na vo cě,
chovajícivl
né vsvém
—
hora“lěvýchoduv slunce, na západěv „černá hora“ zprávách babylonsk ch. Názoryt to působily vllvně

zá adu na severu pak byl hledm v záhadném, na F thagora, na u ence alexan rljské, názoryt
ě
umbulicus terrae). — koloval středověkem až do dob Ko emíko cth,
abylonské vysokým ano ví íme dosud stopy jejich v rozd lení dne na
násoem, snad i stupňovitou nebes rou věží, cestou
24
kruhu na — neníaani omu-li
tak,“pan
dle hodiny,
panbabylonismu
jinak mo
vedoucí prostorami světovými, po ktter_é kráčeg
že prouud kulturyktbabylonské úplně zachvátil též
národ
israelsk
sk,ký terýtakbyl
zeměpisně,tnárodopisu
ipoliticky
Babylonu
blízko.
kutěečn je také
Šin (: měsíc), amaš (: slunce), lštar ;: Venu_e), přiznati, ]. žennázory kosmolo lcké ísraeitů jeví

pak teprve naledujeMMarduk(e: jup ter)

gr:ytoMarsNeb
gal (: Šaturn).
některé
podobnosti
be(Biedstavy
tvaruzem , babyl.
světovém
moři,o stkosmoložňm:l
m
ob žníce o(=
jsou MNcrkur),
vlastními tlumočnlcemí
vůle o
bohů, kdežto stálice jsou jen jakýmssi komentářem o pevné obloze a

od. Viz Musil, Od stvoření do

s.
62 nn. ibl.aproti
však mezi
ná
ktuplan
anetárnimu zjevováni se bohů. Dle hlavniho zá potopšabl
zor
byl.
na hvvtomu
ězdy jest
kardinální
rozdíl.
Hv zd nejsou dle bible ani bohy, ani zástupci bohů,
ani si lem bohů, nýbrž jsou to jen světelná tělesa,
jedin m Bohem naanebi zavěšená, aby osvěcovala
pro lověka zemi. Kult hvězd a věštění 2 hvězd

stcheinzeldarstellungen.
panbabylonismu,Lip
Winklera
1.900(Gesch.
D.Wisraels
eltan
an
schauung des alten Orients.kEx oriente luxl l.
Himmels- u. Welt
ltilenbd d.MaBabylonier
asi nd
lege
Weltanschauung
KAMythololgieD
u.
aller
Volker.
(A 0 der
lll)L
ípskoi
Dle
ebabylo

zur zavrhovalí vždy ostře4povolani hlasatelé nábožen
is. 47“, 4Král. 21snn.,
.7,1=
441'.A'm5“,Sof.15.)
Snahy
Kulturentwicklun der Menschheít (Wissenschaft23stvíisraelského.(9Dt.41,79
nische Geisteskulggizr inKihren Beziehungen

Bildunšse
13. Lipkso
1907 a j.),
platila
vundkruzích
abylonských
pkněží-učenců
nezvratná
zsáada, že zemský svět jest věrným obrazem
světa nebeského. Každý bůh ovládá na nebi svou
říší náležitě ohraničenou (: templum, dnem:)
a podobně má také na zemi svou, nebeské odpo
vida icí říší. Tento zemský okrees jest zemí toho
na neebeském okresu eho hvězda. Podobně města
kter ho boha,
v němžálzíanujeprávě
tak,Eufrat
jako vládne
jednotlivá,
jejich
chr my, ano i řeky
a Tí
gris jsou naanebi zobra
ra.zeny Z astrálních vztahů

tiytol
"čel cí
protižeastrolatril
astrologii
babylonské
cllil
toho,
lsraelíté ahleděli
na hvězd
lice s ízlívé. Tim jest si vysvětliti, že nenal záme
ve
stop vědecké as_tronomie.Z
nují8.2.
se jend
eeunš oeběžníc—jme
a

turn. Ze souhvězdíhv
šskytují se jen kesKtlu
311.1
t. orion,
kíma—
plejády cají
„zásobárnšcjih
a snad_ zvíretník
(mazzalóth, ky,
mazzaro

pareili, Die Astronomie im A. .Deutsch) v.(Lt1dtkpe.
Giessen 1904 str. 35nn.) Poněvadž pakna babyl

astrálních
představách
spočíval dlenvadž
anbab sraeiité
lonistů
celý
světovýnázor
rstar ověký,a
vyplývá
řadahlavní
posvátných
čísel
(na pří
klad:
3 jsou
„regentitypických
zvířetniku,
4jsou
ase jevili v té věci právě představy, 'ež názorům bab. od
měsíce, slunce a Venuše), které nalézáme ak porují,jest patrno že israel kr čel v tomto roz
oud cmí
u sv ou samostatnou ce
v rozdělení a měření času, v mírách
váh ch,
st.ou 2.cMonotheísmusisraelitů pochází prý rovněž
zkrátka: Nebe a země jsou sid okonalepodob ny, z Babylonie kde bylo pozorovali proudy mono
jsou ovládány týmiž by ostmí naoodpovídajícíchr sí theísíickě ( eremias, Monotheistische Stromun ::
místech. Tato zásada, kteráčse vztahuje nap
yt
stor,
přenášíse pak též na čas. Babyloňanétotiž innerhalb der babyl. Religion. Lipsko 1
rozeznávaly různé „světové epochy“, ohraničené O'ychom učinili největší ustupky tomuto tvrzení
t. zv. praecessí sluneční t. j. ruznym bodem vý (ačkoliv někteří popírají v b-u existenci těchto mo
chodu
ve zvířeiníákmu
kterýžtoslunce
bod se,
jak zn oza jarního
pemrovnodenní,
času měni. notheistických proudů vůbec s 0 lpertern Z. A._—
Assyriologie,
1903)
n.n),
Meissneremfitr(Berlin
lolog.VII.
Wochenschriit11903),
Dle názorů babyl. začínámnov světová epocha tu, Zeitschrift

když
slunce souhvězd
v době íjarní"
rovnodennosti
vstoupí
Bczoldem
Keillna
do nového
zviřetníku;
poněvvadž
pak 3schriften
fůr á[Dsiembabylonísch-asgč415chen
ajj._),
slunceáprojde celým zvířetníkema si za
přípustlllk
bychom stosz'T
v B., mono
prece
(P:.
zu
ustává kardinální
ro íl monotheísmu
mezi tímto babyl.
případsouhvězdí
na dobu,zvířetniku,a
ve které se si
slunce
mpohlybuju
dnom
eje na theismem který est jen majetkem zasvěcených
msi problematickým výssled
tato babylonská světová epocha trvá asi 2000 roků. kruhů kněžskckýh, jakmý
kem
jejich
spekulací,
shovívajicí,
tolerantní
k
poly
Nyni vychází slunce vden jarní rovnodennosti ve
souhvězdí ryb, jsme tedy dle babyl. názorů nyní ve theísmu, astrolatrií, naturalismu na straně jedné, a
světové epoše tohoto souhvězdí. Před tím od Vlll.

mezi
čísstým
monotheísmem,
rč'it israelským
zdhoným,
zavrhujícím
bez

stol.
př.Kr.kaiend
byla epocha„skogl
e“,kterou zahájil
svou
reformou
král abonassar
(747—7
7.34 ohle nně'jarigýzkolivsystem s ním nesluči
Druhé a třetí tisíciletí př. Kr. obbsahovala epocha telný, monotheísmem to ne spekulaci na
.kabý ",
rté a páté tisíciletí bylo v e oše „blí
ž—enců“
, před tím pak b la doba „raka“.

ouhvězdí

„blíženců“ však patrí bo u Sinovi, souhvězdí býk a'
patří Mardukovi, proto v době.. líženců' panoval
celému světu Sin, v době b ka“ ak nastouupil na
toto místo po Sinovi Mard'u. Zm na tato na nebi

musilase odrážeíitaknéazemí, proto.aiil 11.tisíci

bštým,
nýbrž
historickyrozhodný
daným, naiprakti
ý život
nábooženský
vliv mají

c.ím 3. Poněvadž dle panbabylonismu historiografie
starého orientu spočívá vůbec na astrálních odkla
dech, musí nu
míti roucho astráině-mytho ogíckě.
Touto historiografii jsou prý psány též bíbl. knihy,

tujp
to aspoň posk
až podo
byRoboamovybtitstrálně-m-ythické
letí je též dobou olaiííckénadvlády Babylona, města a,motlv“
ýpro
děgepis
sce
s.tar orientu
cí ust
lený
přídavek,
který
okMarduko.va e-li nebe obrazem země v pro tedy i Z.., „ho ovj, trad
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jkest pro dí'íjeilpisceb
totéž, co pro básníka metrika a
čtnatýsl horlivý stoupenec
brp ro malíře
čára, stín
barvaT“
(Jeremias,
Wincklerův
v Das
A.T
im Lichte des alten Orients. Li sko 1906: ATAO*
str. 71.). Mojžíš na př., „kter
řináší novou éru,
jest vyzdoben určitými motivy_, teré se buď spřá
dají s událostmi vzatými z eho života, neb se
rostě do jeho život'opisu ve kávaji, neb do j,men
gí,sel
hříček slov se
(jeremias
n. u. m.
1. Ftajvenmně
taký v.kládají“
„motiv“ jest
pozn.
est Movjžíš neznám o původu(?)

přídavky..
. to jestnepodávají
odvážný klinopisy
výtvor obrazotvor
nosti,k
ekterému
samy ani'
nejmenšího odkladu " (n. u.
). e)AAstro—
nom vidí v extech astronomických knihovny Ašur—
banipaloyy jen naivní ředstav astronomické a.
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Babylonské uměni

od Babylonu) dosud trčí ve výši 48 m. nad pahor babylonského bab—
iii—
_ brána (: město) boží, vy
vnává se
áukzáním k tomu, že dva růz éaj 
kem zvanýmn yní Birs-Nimrud. Ze zpráv Herodo rov
tových(l.,181nnn., a klinopísných (které tehdy měl “<N
ky i v ajinýchří
odvozují
různě odvozo
význam
téhož pHgdech
m ta aniž
roto jedno
po ruce) rekonstruovalaavystavil model takovéto jednoho

věže v Paříží
ž1879 franc. architekt Chipinn
ez Perrot vání vylučuje druhé. „,'iliákdo se usnesli vystavěti
etChipiez,
Histoire
sktto, eré i? šlo nb oženskýmla poiitchkm
kteří mají zato,
že de
bab l'i.art.
věž, .í13
o které Gn..Ně
11“ měs
mi ! nzadaře
mysllB
ust. jbylilinu
ko žpon
něm poílu
vypravu e, est ona částe ně zachovalá věž na pa středem, zajístž
cení hledatí sídla jiná,eodvozovali totéž jmgnlo iro
horkuB
rsňim(rud,která
slulaEur-imin-an-ki
(Dům
sedmis
(?) nebe a země) a jež byla částí
3. tak že smysl jeho byl „Zmateni“.
orastaréhop chrámu Ezida, vystavěněho ke cti Boha nicky od
Nabu. ebukadnezar li. se aspoň chlubí v amát—
statně není nám známo, kdy babylonský název
ním napise, že tento chrám, který dřivěj i král
Com. lnnaGen.,
Paříž
1898
str. 338)
sice stavěl, avšak nedostavěl, a který později zvě glzummeiauer,
il, zdaž místo,
kterém
te rve
Sargon
Ba
tral, zase vystavěl; Kauien docela vidí etymo
bilu neznámo,
založil, nesiulo
dřível
inak,o pr
vě tak
kdy dáno
městu
kterém
se jako
v Gn.jest
lla
ickou příbuznost mezi slovem Borsippa (Bar-sip) nám
a biblickou zprávou, odvozuje Bar od baráru
mluvi, název 533 a kdy začalo se jméno toto

(=_ zmásti) a sip od' IEÍL (: ret, řeč).Jiní však
se domnívají, že věž ta (n .111-9) jest památná odvozovati902
od 553.
E-temen-an-kl (D
Drnů základů nebe a země),"která

lGunkei(Gornm. Gen. 2. vyd.
ttinky1902
str..84) b tljen
řipouští,eže
výklad
Bab-il
—
_ město
boží,může
msit
sko-baby
Eatřila
k slavnému
chrámustřed
Esagila,
zasvěcenému
élu-Mardukovi
v samém
du Babylona,
ukry lonskou lidovou et moloosgii názvu města,
tému pod pahorkem, který sluje n ni Tell Amran který původně zněl zce & jinak a vůbec ani se
mi
neby.
j
(jižně od pahorku el-Q_.asr)O tom o chrámuzml

Ba ylonskéummíěn. Bab.-ass. umění stavitelské

řsiueum.(jeremias
se již Chammura
ano
třetí oscnerově:
řecichůdce
pod i,esl.
„ 'eho
arduk“v

dosáhlo vysokého stupně již vdobách nejstarších,
iechischee.nu rómischen M tholo e, jak zřetelněádosvědčují trosky zachované : chmmů
apaláců královských. Povaha půdy (náplav řke)a
W
9.—Baumstarckvči „Babylon“v Pauly-Wissowa nedostatek kamene a dřeva (palmové dřevo 'est
meně _vhodnéřve diy 13. k
obě cihel, ve k eré
Ěealencykloplidied. klass. Altertn,Delitzsch,.Bab
k výš,
se ned0pracoval
žádný cihly
jiný
“.vZ
is.; Mitteilungender d. Orient eseí dospěli
starověký
národclkteré oliv
se nemohou jejich
lschaftč.7 52 nn.; iele ZA ll 179 )jlab bo rovnati co do trvanlivosti našim
Lexikon der
Li sko 11

BA (Beitrage z. Assyrioiogie

olassar,k7kterýchrám
tento též
opravil,
e„záže
oložil dovpodsvětí
a pravl,ž
jeho
hrot
nápis
Nebukadne
.) Nejbezpečnějl však soudí ten,
kdo
uznávál
důvodů pro
rvni i'druhý
náhled
a |nedostatečnost
ovažuje věž biblickou
(431.11
než byyl E-temen-an- ki 1a E-ur—
imin-an-k,o ore žpoloze a dalších osudech nám
naprosto nic bleižšího nnei zn
—Hřích stavi
telů věže babylonské tkvěl vtom, že chtěli se vy
rovnati Bohu, chtěli býti jako Bůh sídlící v nebe
sich. —
nlivý rozpor mezi výkladem bible,

nedostalo tak vysokěho žáru v eci), přecejen
tim,
Šožení uď
vrstvami
ne již
kosí, žea byl
pa pro
sušeny
na slunci neb záhy
vohni páleny, jakož i svým čtverhranným, snadno
přenosným tvarem byly velice vhodnou shmotou
Cihly(mSPOiOVányZáh
asfaltem,
to
sm
mloou. (Srv.
".)
blyy těž cihly na
zevnější
straně polévány,
zže |)vzniřkíao různo
barevná glasura
rozmanitýctáaky

králově
dopravovati
zpracovány
byl)! teprvecogozcděLi,
zzvoláštěkdyž
dávali
íbanonu.
jak paláce,
tak chrámysstály na obrovské podezdívce (terasu).

úzkých
místností,
ořen ných silnými
zdmi,
nema
odvozujícíjméno 533 od 752.15amezi významem Paláce sestávaií zpodlouhiých
iicimi
ci
hlami oken,edlážděnýchbuď
enb enupěchovanou hlt
nou. Někol takovýchto mistno
stílkupí se kolem jednoho neb
lVlCe dvo
cihlami.

,

Stron eybl bud'tklenutý Sdižlkolem

sav"Š'“
ny“““““3
pece
EWa': )t

pozděl

esek dřevěných,
valy kladeny
na sIou y,,které
tva býš
starému stavitelstv nezn nitě.

která byla stavěnab
dle ty u terasovitého, bud'_scho
dovit ho.
První
při adě

stou acipotera
rampsy
vedly
boscChi-am
věže šiorem
mé,
Obr. 261. Bira Nimrud.

spir ovitě
schodí,
kdeažst
byla nejvyššíhopo
svatyně az

&$

Babylonské vykopávky, zeměpis, dějepis

roveň hvězdářská pozorna, v druhém případě
byly terasy jednotlivých poschodí zcela vodo Berosus, psal die Eusebia chaldejské_dě in.y) 7. Ra
bínská literatura
světtiavzniklá
námp voBaabvyllon epo novéhoo,
rovné a spo en
ezi sebou schodišti. Kromě jasnějšího
páv ,které
sma'tových různobarevných ozdob (rosetty, okraje, rodilý
Franco0systematickyozahšl
uz)
ch ( crno rs on e

květinové
l,kvisty
ětjšhk
oberce,zdobeny
zvířata malbami
na ze of
vnějši
straně
cihelb
ystěny

ylon. London 1815. Narratív of a resideunce

(v barvách modré, bílé,yžluté, řMídčŽjib
v červené a il" Koordíhstanáland on the site of ancient Niniveh.
zelené),
vypukklinamii
álezy tvoří základ k rozsáhlým sbir
ňována technik
ou, již avnáHisěJVl
]
siciíe'stiavbývala
yvinutouopev
(jak
svědčí plán, který 1na klíně držží Gude
pod
Britském
Pmuseu
1842
pokračoval franc.
konsul
pamgtek
ožených
statě se rovnajic1 technice opevňovacíe astředovlzěké, v
vkám
Mosu
P. baBbšonsko-assyrských,
t,a
podporován
sa usvoji
vla

trvající ažžedoBavynalezení
střelného
orap ch.uvelikých dou
v l'Išetření
na ézajícNích
se
zvláštní,
yl a Assyrové
nestavěli
naproti
Mosulu umělých
na levém pahrbků,
břehu Tigridu.
Na jed
náhrobků, kdežto E yptaně poseli svoji vlast pa nom z nich, na němž se rozkládala arabská ves
mátkamittohoto dru u.— maleb a vypuklínpřed-n eChorsabad, 14 angl. mil sev.
uu na
lezl palác krále Sar ona, který stával v předměstí
stavujících textilní výrobky vysvítá, jak v sooko a
záhy se
tkalcovství
Babšl.
iastlka assyrské metropole inive. čeho objevy a nálezy
bab.
vyvinula zv hrnč
ství.se vyšvihlo.
Staré terrakottové
sošky bývají ještě dosti rimitivni, obrazy však jsou nyní pokladem pařížské o Louvru. l'ttatBo
iaudín, Monuments
de Ninive,hledal
5 sv. ménem Brit
l111845—852
dob poozdějšic
ryté pečetnich),
roušených
(jmenovitě
nach,
válevčyry
cích
svědčí kamenů
o zdo
ského 5musea
eSir
Austen Henry
ayard pa
konalení tohoto odvětví umění. Sochařství dovedlo hrbek
hodin
vzdálenýn
hod Chorsabadu
a
již ve 111.tisíciletí z tvrdého kamene vyrobiti sochy zvaný Nlmrud, místo, kdeastávalo biblické Kelach,
Gn. 10", assyrské Kalchi; nalezl vněm tři paláce:
(skorem
životní |velikosti,
chovanénnyní
v slohový
uvru)
jevící
takv dokon
zorovací
talent, cit
1. palác Assurnasirpalův, vystavěný na základech
starého paláce
Salmanasara
l., 2.palác
a dokonalost
tneaclhnc
ckou, uměniř
že lzee oknich rávem
němž
žnaaelzen
pověstný„
černýSalmana
obelisk",
říci,
epřed rozmachem
ie
nevytvořila.
Kdyžtuepřkešlopolitické
byl. do Assyr.,
mitvstotvrhd 0 asara nádherný palác (jihozápadní) "Asarhaddonův'
V rumovém pahorku, zv„laně i(,ujundžik stojícím
kamene (d|oritu)o volen byl mramor a úběl (ala dva
na půdě
veleobce
Ninive, objeviiL
aiacebývalé
]. severní
a ?. ihozápadní
Sanheriašard
ův,
bastr) technika
do kterénedo
Obsylů,
vypukle—iny,j kte
jichž
á lavpracovány
již umění starobabylon
později obnovil krá Asur
sur,banipal v paláci
ské.ho Konečně začalo se pracovati i na bronzu, pak nalezl obrovskou knihovnu tohoto věd milu
“jak svědčí vypukliny nalezené na vratech paláce
králek
oři část
sbírkyrá
K(u'n
und
v Balaavat, ocházejícího : dob Salmanasara il. ímo
Assyrská tec nika uměla zobraziti dokonale zvláště
odhalilve(lrrmmlch
stupňov
assyrskou
srudu
(prvním)
memvitou
z věž Asurnaslr
lva a býka (umírající raněná lvice, lev-záivaží, kolo pala ll. Konečně konstatoval plodný badatel, že
střežícíDer
vstuznke
chrámu apalác 110.
..).
'sově lvi,
rAndrae,
u-Adad-Tempel
Wissen pohrbek zvaný Nebí Junus (nedaleko od Mosulu)
schaftliche Verótfentlichun der deutsc en Orient
kiry'jle
svém nitru paláce
Adad-Nirariho
Sanhe
v ve
a Asarhaddonův
v Kal'atŠ
rkuat (=Aš
Ašur)
gesellscnaft),Lips
0.1909 ěon
Heuzey, 2.Catalogue
des n.qt uitěs Cshaoldéennes.
Paris
euzey,
liněný hranol to oto krále. (Niniveh and its Re
Sce
eauxlV.
inedits1des
Rois1d'AEU.
adéBezold,
v RevueNinive
d' Assyrio
2 sv.
11.1848Discoveries
m the
Ruins
Rak nalezl
základšlýpaláce
Tiglat-_Pileseral.
a veliký
logie
no. 1, 1897
und mains.
dokonalejšího
prvenství
2

Babylon,
s. l'art
l31—138.
1indi,Crurus.
Perrot-Chipiez,
Ninive
and Bnabjřlon.Londýn185
eMonu
Histoire de
ll. Pař
.B,abelon
Mannel of
ments
of Niniveh
wo Series. Londýn 18491853.
-ard'
archeologie orient. Paříž
uuk vruce
lnscríptions int the Cuneiíorm Character. Londýn
851.) —Angličané
Od této dob
závodili
o patlmu
nových
s uměním a řemesl kráčel lobchod. Babylon b il nálezů
s- ranc
couzi. Vict
or Place
obchodním prostře níkem a střediskem |pro Arab
siavný franc. architekt, nástupce Bottův v úřadě
ed
Srvn. Delitzsch,
Han třetí Wna
nldeíin mosulského konsu_la,pokračoval v archaeologických
Sřri
ni,Krísteml
Elam, Palestinu
již v polovici
tisíciletí
l'Altbabyloníen
s. 26Basilej
nn. Oppert,
assyrischen Kunst
1

Baakěbylons

Glrundztl e čder

prací—chsvého
předchůdce
a soustředí
v letech
pozornost
na Chorsaab
d. (Ninive
et

vyko ávky, ázeměgis, děťepis. l'Aslsyrlie
Thho.mas 3avec
sv des essais de restaouration
.
snt parl acem
Felix
do pol.s stol. pracovala “iná francouzská ex edice, vedenál Ful

]. Wkagldfáky.Babylonae by a nám

Xlx.vel

málíolz

Pra men,rn.ykteéáoB

eppert
ncem (1852—854);p
resnelem, jejimžc
hlenembyltéžjules
poučovat v knilháchbiblic
růmzané
zmínky roz
troušenéy
ckpříležitostnéd
k.ých 2. Hero ot.l
102 Še
hu
mnoho předmětů
178—200. (Nickel, Herodot und die Keoiíschriítfor— výpravou nalezen ch pohřbily ve vlnách Tigridu
vory, které je mě dopraviti dálcl Výprava tato
schung.
Paderborn
1896
.)
3.
Ktesias,
z
jehož
spisu
obírala
se
též
vy
etřením
oiohy
starého Baby
'Aaovgtaxa'zachovány jsou zíomkyu
lodora ll.
lonu, ktre se rozkládal ne aieko dnešní vesnice
1—34 a Eusebia
nevalnéPhilolo
ceny. s.(Marquart,
Die
'Aoavguzxá
des Ktesias.
Suppl.
_S
ille, vzdáíe ně asi 40 mil od Ba dadu na
503—
4. Berosus, kněz chr u Bélova v Ba
žtěe době ko al
il
byloně, narozený v době Alexandra Vel.,sepsal Ba tamie ai'ížl
jih. (ngert,fle5Ex éditionvscientitique
un'Varkyt(: starémen

eso o

třech knihách,
pramenvšak
to velice cenný, ohaledal pahorek Mukkajjar, který
í_Bvlamaxá
Herodota opřevyšující,
bohužel
reho Uru, vlasti to Abrahaamo
zachoval jen ve zlomcích u jos. Fltavia,žEusebia a searches in Chaldaea and Susaana. Londýn 1857.)
Jukella.
(Richter, Berosi
'm nta.ioLpsk
0.1825.
iiller, Fragmenta
historiaeFragraecae,
II. 495—
Lenorment,a1du
commentairecosmogonique R.1854 stud al jižní pahorky Babýpnle, též Muk

de Bérose. Paříž 1875.Schracer, Sitzungsberichteo kajaraAbu ahrein=Eridu

aylor,Jžournai

he RoyalC.Asiatic
XV.
Sir Henrry
RawlinSociety
on vyšetroval
věž Birs
der kónigl.
sáchsischen
Wissen Nimrudskou a konstatovasl, že jest zbytkem chrámu
:schatten
XXX,
1—32. Gsesehschaft
Claudius der
Ptoiomaeus
(Katalog babyl. králův). 6. Abydenus (mladší než již Herodotem popsaného, nedaleko nalezen byl

.

836

Babyionské vykopávky, zeměpis, dějepis

Bible Hilprecht,
Lands during
the 19th centuryln
iný
V1.sto Biorations
hiladelphiain 1903
Die Ausgrabungen
etí chrám,
red Kr.postavený
Ho muzdNehukadnezarem
Rassammpozdě11.lv shledal,
že orsip a, starý to název místaa, nan mž stála
Assyríen u. Babylonien. Lipskoí,1904. Hilprecht,
Die Ausgrabungen
im Bel XI. R. Zeh
jmenovan
Baby sok
1903 Rittee,r Erdkund
lonu, který sevěž,
rozkblyla
ádalpředměstím
na protějšímvelikého
břehu Euíratu.

Wiederentdeckun Ninives. (Der alte Orient :
Týž
jsa anglickým
v Mosuul
ehnn,píund Bab lonien in
v šetření
pahorků konsulem
na protějším
břehuokračoval
ležících. AO V3) Lipsko
V severním paláci kujundžickěm nalezl druhou
wichti ten D
Ruinenstátten.
M.)Zwe
Lipi
část knihovnyAsurba
anipaloovvy,va rudu seinen
sko 1910.Wie1,
Ausgrabun (AO
en.
im
raz starého Ba
odkryl chrám „Ezida“ zvaný. zasvěcený bohu Nabu strómeland. Munster
(Nebo), a v Balawatě, ležícím několik mil s-.v
od Nimrudu, objevil velikou bronzovou bránu. bioynu popisuje stručně Weiszbach v „Das Sttadt
(Rassam, Asshur and the Land of Nimrod. ew bíld von Bab 10n".Lipsk01904.(A0V4.) Epochální
York
K Rawlinsonovi a Rassamovi přidružiio b 1ná1e_z1 /8vstředoegyptskémcmístěE1Amarna

sahu 1c1archiv králů eptsk

zXV. stolelí

se polzdějíu
Smith,
zístkaulpro
Brit
ské
museuGeorge
nejednu
cenno
okterý
u pa mt
(Sm
m
,it před ristem. (Klínop isngydoi |sýyhkrzálů b_abylon
ských, assy
rs k,ých i?iPedoasq's
i p_ale
vasalů.)
odobně již cn,ét jakož
let řed
tím
Assyrian Discoveríes) An ličtí t1to badatelé obrá stinských
tili se nynín

-

sět, zvaném nyní

—

Habba,
nalezsltía
zasvěcený
bohu slunce
( a
mašovi)a
tarchrám
jméno
tohoto města
— iarpp

nalezen
assyrsk

bylylkkvy Kappadokmii
(ne
alekoabajsarieh)
tabu
zvláš
ruhem
1111o

vgsané_„(„kappadockén
).._lde
bMorgan
cheil nalezli velikétabulk“
mno ství
památek
v Su
Chrám tentosčítal neméně než 300 různ ch mistnosti, pisu

zvanichž
a kteréveliké
ílemmnožství
sloužily iseách,kde kopali od r1897
hi,vvdílem ěbmydiílikněží
žbyl nalezeno

necennějším : ob

těchto gest
zákorník
kr le uveřejněny
hammurapiho.býly
í nápisy
klínové
. zrastrarých hliněnnýchňlistin“ Více než 3000tabu1ek \'e' důležitěj
ylonnlzeezeno v Džumdžumě nedaleko starého
he cuneitorm inscrlptions of Western Asia
v pěti svazcích (Londýn 1861—1880,1V2 r. 1891),
Babylonu, na protějšířezích
m břehu
v Borsippě
a v 11
dolního
toku Eufratu
&
naelzl Francouz rnošt
které se krátce cituji písmen má? n(í)=Rawlinson,
_Iřýchl
cpahorcíRclgT,
kter
jejich Ba
všdní)
vy
dán sčmlupracoval
eifo
textsna from
ylonian Tablets“
S
a rz Tell
ec lv pahorku
ležícím napamátek
jih od Babylonu
zva chce učiniti přístupnými učencům všeck důležité
ném
veliké množství
z polovice
čtvrtého tisícviletipřed Kr. (De Sarzec, Decouvertes

památkíš klínopisné
Britského
useumBer
ve
la
ture Paříž
Chaldéenne
Mus eCatalogue
Louvre.
svémusea
textyvof
e Babylonian
Ex
en Scul
Chaldée.
1884 1m au euzey,
de Biladteli1ovydává
fthe University
Rennsyivanla't
ínsktéonmuseum uveřejňuje své poklady tohoto
druhu v „eMítteilune
eníssenschaftliche
aus den vorderasiatíschen
Rokuna1888
začdatos prokopáváním
a
Veróffentlí
horku, lež cího
]...o-vdaBabyionu,
kterýk pa 1 Sanmilu

Paříž 1 ]. Heuzey, Une ville royale uChalděen.
Paříž 1900.

ssutiny
slavného druhdykměsta
Nip chunžen
er deutschen zam
Ortentgesellschaft“.
Nálezy
puru. Vykopávkytyto,k
nné babylonského
pod protektorátem
expe 1ce francouzské,
mnaěstnév Susách
uve
řejňu'i se v.Dé1égation en Perse, emoires etc.“
university
lvánské?
řídil po dvě and
léta dr.
Pe
ters
(Peteepenns
rs, N ppur
or explorations
Adven
Bezod
vydal prácev
katalog Babylon
knihovny Asurbapipalovy.
—
Ne novější
popi
tures on they Euphrrat.kt-Newaork1897),
něm suji
00. .42. -0_nnejnovějších vsykopávkach
kterým acujen yní po
pro0.1H.

V.
HilH ippur.PhiIade1phia
recht. (OldsBabylonianrínsgggtmns
chiefly des
kapitána
Crosle v2Telio
(podává zprávuoChronique
Artesl
4. lS.rvntOěžppenl1eím,
from
189
Hilprecht
Clay,
mnents of mátky,
Murashusáhající
Sons do
of
N1pu l_Busln
r.1898)ess Daocum
dob ještě staršícNha
lneženpamátE; telloské; uloženy
jsou jednak v Cařihradě, jednak ve Filadelfii v Am'e

Der Tell Halaí).Lipsko 1908. AOX'. Soubor v bra
ných textů klinopisných v přepisu a překlad po

dává
zapomoc1 četných
spolupracovník—ů
v ,Keílinschríftliche
Bibl1othek"
(KiB—
_ E.BSchrader
vyd-á
vaaněv Berlíně od r. 1896.
..01obsahuje hlsto
r1ce.Dr.E.
nsksza podporč americkévýchodní
solečnos .prozkoumalpahore
Bismaa
rické texty říše staroassyrskés,vsv.11.novoassyrské,

rsí anech ihned začali s vyko ávkami
ioRo ku
babyloanskě,sv.
V.1istya1n
mamsk, 1V.texty
sv. Vi. obsahu
oetícképrávnického,
texty. Novy
1886 financoval L. Simon v eriíně expedicli, která sv. 111.

sborník
tohoto druhu vycház
pod "pá
vem. Vorderasiatlsche
BiblíothveLipsku .Ze
pod protektorátžem berlínské akademie ohledala zv
dva pahorkyl?
žni Mezopotamie:
Sur ulun
hula dlE
El. pis. Hranice Bab loníe postupem'(doby se růmzně
Hibba.
(Rob. oldewey,
Graber 1nSurg
Hibba.Ně
ftír Assyriologie
403'až
430.
ěZeitschrift
mecká východní
společnost11(1887),
r. 18982

měnily. V dobác

však biblických a v dobách,

do kte ch nás uvádí literatura klínopisná, byla
žen v Berlíně,započala r. lea
řízeníR.Kozldle
e
weye znovu kopati v Babyloně. (Koldewey, Die Babylon e ve vlastním salovasmysslu ohraničenaa
Pflastersteine von Aiburschabu'1n abyion. wiss. takto: a s.-z. saáh la Šepo kšíji tvořenou Eufra
tem Tiřnde ,tu, kde
okš ijejich k sobě nej
více přib
Wiky; ířk
tedy vlekraji
ho Bagdádu
mezi
Veróífentlichung
deut.1901.
Orientgesellschaít.
litzsch,
Babylon. der
Lipsko
1. Sen dschrlft De
der 3303
na dne
sev. 11
hraničila
s Assyrií,

na vých
řlrozenou
hranic
Orientgeseilscha
č. 16.al
záiivsElamem,
Perskýna na jihu z p.
přecházela
deutscheen Orient ese
Uschla7tt.
Mitčeílun en deralter
deut. tvořil
n d rae kopal ve starém Asuru 2m rae, Deer Anu
poulonie a.bskou
Dina
měřítoto
území
gvého
Adad-Tempel in Ass
10. wiss. Verdřfentlichung vBab
zvané asi
100000
111112,
jest tedy
asičasu.
tak
der deutschen Orientgesellschaft. Li sko 1909).
velí é 5110 horní Italie. (Nejsou tedy správ ny vý
1 Turci závodili na své ůdě&scizinci. Sedri Bey Boc_ty
Sprengera,
že rovina
a.,babyl byla
kterátak
mohla
ýti zavodnována
a tedy
vzdělávána,
ve
nejgrvee sám,
1
apoAbu-Habba
moc dominikána
ila znovur.ohledávzali
(Scheil, liká “ako celá Italie bez ostrovů. Viz Delitzsch,
Une saison de fouilies a 51 ar v Memoires c.
uWandel in Altbaebylonl.en Lipsko 1910
de l'lnstitut Francais d'archéologíe oriental du Caire
str Zea 44. Hemann Wagn
Die Uberschatzung

1902). K vykopávkám
Kauvlen,
Assyríen und derttiAnbaufiáche Babyloniens und ihr rspruršgl.
Babylonien.
Freibur i. srvn.
B. 1899.
Vigouroux-Podiaha
Znge
byla B.
o něco
to ž dok
áno,starověku
že celý pruh
země
rozkláda
Bible a objevy..
raha 1896 nn. Hilprecht, Bx jestttinlgrlQO

Babylonské vykopávky, zeměpis dějepis

837

Poněvadž
slunce poskytovalo
světlapu
tepla,
e se ufrat s Tigridem spojuje a pod ménem Eufra
ratnadbytek
y,proto hojnost
naplavená
ůada
Ěcí
nění vk délce
německých
mil zál
od vu
Korny,
att seel-Arab
svému20ústí
do Perského
dále nila divy úrodnostiá při nepatrné ráci lidské. Mel

se ubírá, vznikl naplaveninou, kterouo bě řeky
louny,
tykve, cibule,
grant továarýže
jablka,ještě
líktyě
sem přinesl a že za starých dob se na místě této hro
ozy,nokurky,
rež, pšen
kukuřice,proso
dnešní nap aveniny vinil záliv moře, známý nám dnes ypřínášeji užiítek stonásobný; palmy čím více
z klínopísné literatury, mérte
em nár Marratlm.
k ústí Eufratu, tím více se kupí v háje (1359 '
lrat ve
značné vzdálenosti
Ti
(jelštéquza dob
Alexandra
el. vléval se oddoústí
tohoto
ontinaBabylonís..
němž mluví bible
2.137,
hebr..suspertdimus
[„Super flu
.ín V
saacli
ibus.
šrállduuPodobně řeka Euláus (Karun), na které le organa nostraj není vrba smuteční salix Bab lo
elo svého času město Susa, nevlévala se do sŠatt nícal, nýbrž druh topole. populus Eu_pratica. ro
el- Aržabu u Mohamme
'ak jeest tomu dne
dou touto honositi se mohlyvvšak jen star l dob,
ýrtbrž
přímo do:Tzílmun(Dilmun),
álivu nů—r arratim.)
Blabyloni_i
patřil ostrůvek
který Kbylv
er kdy byly řeky regulovány silnými nás y, kdy b a
ském zálivu vzdálen 30mil od ústí Eufratu, ostrů četná sít pruplavů mnohem větší. lodnost á
vek to, který nyní jest spojen s pevninou. Zvláštt
v dobách
řeckých
a římských.
(Pliniustrvala
Híst.ještě
nat.
t,Vl
30 XVIII,45,
nazývá/5“.nej
ního rázu Babylonti a jejímu ob vatelstvu dodá ječná_
valy oba veletok EufrataaTigrs.
rvní z nich úrodnějšlm polem celého východu. Srv. Hérodota,
(babyl. assyrsky uratu_— řeka) vysvěrádvěma pra který píše, že místo fíků, vinic a olív, kterých B.
postrádá, oplývá obilím, datlemí a sesamem,l, 193.
menyvvhorách
A'rmenských
klidné Pokud
a důstojné,
čím
dál tím vážněji
ubírá se avpřed.
teče
kraji homatými, rozmnožuje své vodstvo četnými Alols Sprenger, Bab llonien, das reichste Land in
der lety
Vorzeít.
Heie ergměnit
1886?seTeprve
asipoušť
před
900
začala Babylonie
v dnešní
přítoky;
opustiv
hory přibírá
velice málo
při nedbalosti, která nedovedla re Iaci udržeti a
tokův, a to
na ravém
břehu jenSadžur,
na levém
řeku Bellch a habur; odtud nemá více žádného kanallsaci zachovati. Bohatství Babylonie bylo pod
mínkou
velicenejdůležitější
říznivou k rozvojilvvysoké
kultu
tury.
přítoku,
na obou množství
svých březích
prrůplavů
b ly:
Nahar
ar-am
lka,
álech aa zanechávaje
níže v průplavech
vody,v mo
čím Z
více se blíží k svému ústí, tím více vody ztráci
který
spojoval
obě vel_eřeky.
.Palllakřopaos,
vodstvo
z pravého
břehu Eufratu
přtm oodváděl

(podobně
jako()odopádů,
Nil). Poněvadž
na svém
toku
tvořl mnoo
na dolním
tokuhorním
pak mnoho

lev, levhart, hyena, ša
o
ů,
mělkých písčin, jest dráha jeho, na které jest splav Murratu.
Z faunnslon.
y babčlonaské
zella, velbloud,
ů a, buďtež jmenovány:
ným,pontěrněr
kr lká NebylěprotoEufrat
nikdy
ležltou
vodní cestou,
krom
o kte
chdů
se
řek,,neposlšytuje
minerálního
bo atství;
b'm
vítančiš Babyloňanům
prameny
naf
zboží dopravovalo na menší vzdálenosti:, íváno Nejstarší rozdělení zeměpisné Babylone ajestfavy
bylo k preplavbě
z ]jednoho zbřeltuanad ruýlenýc
buď
velikých
košův upleteých
ch sloveno často se opakujícím názvem v klíno ts
klim, nebo jiných primitivníchzperlavídeLVž'cela iného Ven pramenech: umer aAkkad (viz svrc u).
rázu jest—
jeho kratší druh 'l
(jižnls)abyla
města: lla
Uruk
(: územi
Erech,první
dnespoloviny
kal.),
a(: bibl.
asar,
Eufratsice též vtm.—É
mil, Tigriduorggníl
y — dneš. Senkere)U,aUr (: dnseš. Mure ir), Nippur
věrá
rmenskýchh
h, teče však
rychle nejen na horním nýbrž i na dolním toku (: dneš. Niffer), Lagaš (: dneš. Telo). Akkad,
seveml Babylonie, zvaná tak oddsvého hlavního
bckru
na sev. jest po celé
delce své městaaAgade, obsahovala města: Kiš,Kutha(= dneš.
svém,
dsa
všadby
obahacovánnovýmia
novýmipří

solavným.
že veliké
vory
mohoubŽýlioN
hnány od
0,5qu a tlak
i malé
parníky
pronikly
a
(proti proudu). T_igris tedy byl obchodní cestou
spojující Babylonii s Indií, s Egyp em
kraji
střeclmomořský
Babylonie
byla
'a
jest
alíuvlálni
rovinou, rovnou skorem jaako st |, zavlažovanou
každoro č ě oběma rozvodněnými řekami. Tigris
začíná
stoupati
počátkem
dosahuje
vrcholu
své
še
v k,vétnu
načež března,
klesá tak,
že v polovici
června se rozvodněni eho končí. Rozvod
odnění Eu
u
fratu trvá déle a jest mnohem silné ší. Začíná v o
lovicí března,počátkem června kesá, avšak ak.
že teprv v září dnchází Eufrat své normální výše.
Rozvodněný Eufrat vystoupí z břehův a daleko šl

Tell--lbrahlm), Spppar &: dneš. Abbu-Haba), Ba
bylon. BorsiprM(dneš. trs Nimrod). — lll. Etlhno
gra fie.
e odvozuje 0Níamroda (Gn. Dinh-)

od
Chusa,
něma,d
že
počátek
jehosytta
říše Cháma
byl Babylon praví
Arach,o Ach
Chalanne. Stímto mistem biblíc msouhlasltheaoríe,
která v nejnovější době nabýv pře
v krrzuzíc
assyriologu
že v nejstarších
dobáchvsídlili
v jižní
Babylon
nií umer
národ
to nesemltský,

který byl vlastně“ zakladatelem &kulturyv jižní Me

zopotamli,
přijial
vyvtn_uli(ozdějí
bvbach
různgmte vlnách
se přistěhovavlšlSe
mt t Ačkoliv
eiss
sumerische
Frage. Lpísko 1898).

nlělklte
ří o existenci
těchto
dosudpostupem
ochy—
,'doznávaí
přece,
že vSumerů
Babylonii
roko
je zapízavujetak,že
zdádobě
divákovi,
že vidí do y se usídl lo více národů různého původu, kteří
obrovské
jz ro. Dravé voseeyv
této nejednou
mění celé řečiště veletoku.dyPočátkem dubna pře všíckni přispívali k rozmachu její vzdělaností, ovš :m
stává v Babylonii pršeti a neprší až do listopadu.
Po celou tuto dobu osmí měsíců raží na modré však
k,takkteří
že lví
na tomto
rozvoji
mítům,
bylpodíl
novými
& no
výmt přísluší.e
příslušní ky
ani nejmenším mráčkem nezkalen obloze žhavé z Arabic přicházejícími do lňováni a omlazovnni
(l. .Babbylonští Semité“,2.
ananejská“ vlna
art-(W
slunce
tak, žeažteplota_za
dosahuje
ano
stoupne
na60 65poleane
Doba
deš ue50o
(zima
kler)_—eufratská( eremías)a—
_ arabská (Hommeí)
býtvá dosli protiv
tuhá (teplomóěsrklesá
na 50),ohrožuj
tak že 3. Aramejská, 4.A
v temperatuře ažznačně
ká); zeeména nMáboženstvijeví
veSemiteninBabylonien.
všech dobách ráz semttskl.
V.Sumerier
u.
Děí tn
zdraví.
že jižhlavy“,
v klinopisnt:
literatuře
často seysvětlítelno,b
vysk tá „bolení
to jes Dnešní naše znalost dějinBe
Babylonie sahá až asi o
horečka a tylus. (Krom této nemoci připomínaj
tisíciletí před Kr. 00—2500závis:
Pravíme „asi“,
prameny nemocí oční, ochrnutí, vodnateínost, mor, polovice
poněvadžpátého
celá chronologieo
malomocenstvi, které vylučovalo z lidské spooleč od věrohodnosti ůdaje posledniho krále bab lon
ností, mrtvice, slunečn' úpal. Delítzsch n. ..m skeho (chaldejského) Nobonneda. V klínopísn
str. 14.) Vl lteních měsících dostavuí se obu čas mátceo obnovení starého chrámu zasvěcen hao
cyklony, přinášející veliké. množství p sku : pouště. bohu slunce v Slpparu praví jmenovaný král, že
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S rie a Elamu. Za panování jeho s a Ur-nin
“Ri odařilo
nalézti
základy
tu gr-su zdá se, že se v popředí vyšvihoojihobabyl.
položil
aram-Sin,
syn Sar
onal., chrámu,hkteré
kterých 03200
ěsto Ur; první jeho panovník Ur-e
r nazývá
0
neviděl.l:.Ponv adž Nabonne os pa
ráeml „ umeru a Akkadu“,jeho synnpak Dunži
K.,r třebaagooložiti
Sinaminulosti,
asi do r mohly
3800 al:'nápísy,
dále
do
by sáhati kter.:lojclrouleště
ažd
Ně přijal titul krále _čty!ř_
světový
jeh on 
ami.
stupci
Pur-Sin,
ďi
Sin
&
lbi-Sint
v
ynikll'ilčetn
113ng
válečnými výprav
Psoate
ktteří
kteří však
věrohodnost
údaje Leh v Lagaši panovali, uznávali těž nadvládu králů ur
mann
(Zwerogírají
auptprobleme
dertohoto
altorientalischen

al 3
tak že vlastně Na: am-Sin panoval
Clironoložšg
se domnívá,
že písař
místo
2200
ko
em r. e1898)rvn.
však proti
tomuto
náhledu
vývody Rostovy v „Orientalistische Literatur
Zeitunš“
č.4 —6.) d.Lips
Ma er 1(Aegypten
zur
Zeit er 1Pyramidenbauer,
) domnívá
se, že Sargona1.Agadshkě o npelzeklásti do doby

ských;
znanýs(atatesi
lag.)lbislulSin
Arad
nannar. poslední
Když b nám
1 posledn
rál urský
od
do zajetišdo Elamu),
politický
střed
:veden
Urup_řeložen
sín--u. bylnastie
v tomto
m říše
stě
panující počíná králem lš-bi-ir- ra a čítá 16 panov
niků,
lňujicich dobu 225 let Na místo isinu

nastoupio město Larsa, jak patrno z toho,ž
vrstevník Chammurapiův Rim- Sin, syn Elamity
starší než 25,a50 nepřisuzuje nejstarším písemn m Kudur-mabuka, jmenuje se králem Lars“ (Viz
úda'ům dlgin babylonských vyššíhos
nž
F. Thureau-Dangin, Die sumerischen un akkadí—
Schell klade
kladenpočátky
d?!jin %.lamltů Naprot|
k roku tomu
3800, P.
Morgan
ne “starší
scheen 1,1..
Kónigsinschriíten.
Biblio
amátkynalezenév Susemezi 1.000,
thekl
plsko 1907, str. )(Vorderasiatische
1.nn., Thureau--Dangin,
precht přičítá počátkům vzdělanosti babylonské inventalre des tablettes de Tello conservées au
5000—60001.et Za tohoto stavu věcijest nejlépe musěe ím ěrial ottoman 1 Textes de l'ěpoque
prozatím považovati nápis abonedův za věro
d'Agadě, již
arřížSargonem
1910.) jestl.),pozoruhodno,
město
vek erém sežepozději
hodný, ovšem však jest nám počítati stále s mož (založené
nost-í, že na základě nového materiálu který bude všecka vzdělanost starého východu soustředila,
snad objeven, bude
pannováníblíže
Naramolo vměsto,
se stalo ne_jvětšímnejen
vAsii, nýbrž
ůl tisíciletí
nám.inovo
V t chto
celémkteré
starém
že Babylon vystupuje
na
nejstarších 'dob ch shledáváme, že Babylonie jest dějiště teprve značně pozdě — setkáváme se te
rozdrobena na celou řadu malýc politických obcí, rve kol. r. 23005rvn1m králem .první dynastie
abylonskě (dle
čítání Berosova) — -Surnu-_abim.
ejichž střed tvoří různá města svrchu jmenova

ri

La aš,

puůr rU, Larsa, Uruk

estému králi t to2ld nastie l_Chammura

štěsttio vse Babyloněl
kol. r. trvpalý
př l.po
vňrpu
lamitya
pa Kr,utha
iměsty
těmitopa
lsrin
(možnogčistíatNéyž
lolSh'ličlui
Klš,
Agade,
Sip zaříditi
tiickýtlstied
řše,
tak že od té dob všecka _ostatníměsta babylonská
novraly stálé třenice, lve který ch se podařilo brzy v politické moci lesají- ltala pak tato první dy
jednomu,
mu nabýti
pollitické
nadvládyměst
nad
svými soubrz
el ljiné
.Podrobné
dějiny
jednotlivých
nastie celkem 11 'králuk,teřía
asi od roku
uŠumu- anovali
2262—,23
jsou
dosu zahaleny
se podařilo
odkrýt rouškou, kterou jen částečně Sumu-lla-el 2232—2216,
Sabua"IZabium) 2216 až
nám dějiny města Lagaše. Tomuto městu ylo zá 2181, 4. Apll Sin 2181—2163555 -muballit 2163
pasltí s iným městem, ležícím něco severněji, zva až 2133 (vasal Kudur—mabu a, krále elamitskěho),
hammurapi
21
8, 7. Samsu-iluna
ným
c-hu (: dnešní oc.ha) Za souhlasu krále
béšu 2043—2113, 9. Ammi- ditana
kišskěho Me-s-ilima, který vykonával jakousi nad- 2078—
vládu
řnad
Lagašem
m,a byl
uzavřen
mír několika
mezi oběma
2018—1993,
10.Ammisa1du
a Viz
1993—1959,
(satana)
1959
klíno
sou
upeři
(Laaašem
Giš—ch
hu). Po
le (slatana) su-ditana
tech vtrhl v ak Uš, patesí (: vládce místo boha

gis-ně seznamy

králů baby1lon. (Winckler,

ntersuchungen
zur Ot,
altorientalischen
Geschichte,
král do
E--an-nace “Lipsko
zaujima'gcí)_eho
Giš--huc
krajin mvšak
-edin, vetřelc
patřící
,
Untersuchun en
zur alt—
s..2 tab 1.
porazil a s nástupcem Uš-ovým uzavřel _smlouvu; orientalilschen Geschichte, Berlín l
n
uCT _V1,9—10.Lindl
příkop měl tvořítí hranici mezi územím . IG 1,
vykopanýěst. E-an-na-tum podrobil si ne před v BA [V 339. King, Letters-.. . of Hammurabi 11,
217 nn.,1Í1,2ml2nn. a
(King,n11,—234,

seznam111,2
roků2n.n)
panování
v B.
Babylon

(Opis)
a Kiš, sumerská,
ano
stupatšnikiEviM
nější města
říši
tupcmpřipojil
ntěznou
-nk-výpravu
a sv aažUšio ský sezn mmkrálů A obsahujez
tum 11.bylougalopŽta
opět bojovati
s králiGiš-chu,
města
zag-gi-sl,
patesi města
az' nástupce En-an-naaUru-ka-gina,
dobylkrále
Lagašezemě“(
a jiných mě. umeru)
t sumerských,
titul
a zvolilpřijal
si za
sídlo své vlády!“město ruk. Po delší mezeře v dě
jinách, kterou nelze dosud pro nedostatek mate
riálu
vyplniti,
patesi
Lagaše
Lu al-u
umgaí, vystupuje
který uznává
nadvládu
králjménem
e agad
sk 0 Šar ení-šar-ri, jehož říše sáhala od Elamu
na východ až po Středozemní moře. o smrti
Sargonově (dobu viz svrchu) vládl v Lagaši jeho
syn a nástupce Narám-Sin, který se jmenuje „krá
lem čtyř stran světových" a doce
bh Aga y“.
(První to případ, že král byl zbožněn; ostatně již
před jménem jeho otce nalézáme "ve dvou přípa
dech deterrnlnalrlv, značící „bo .) Jak dlouho
zůstal Lagaš podroben nástupcůmaNaram-Sinovým,

prvé dynastie

babylonskémjen ssoučet njejich paznovnikův. (Win
ckler "26u
KIB
11,26 řib
n.).zCshammura
api, kte
mpara,
anástupce

.
m.
11.
porazil
Kudurla—
udur-Mabuga,a

eaho se
říšiobyčeněssAmraphelem
(Elaum) épř'ivtělil k panstvíbiblickým
svěmu, stonolž
nuje
Gn.l

o—n

(Daniel Hy Hai h, Delattr
ttre, Frd. Delitzsch, Dill

mann, Gunk1,oberg,eremias
u. seine Zeit, Miinster 1

Dóller (Abraham

)a ji.). 2 vlastnich jmen

doby
v svítá,
že 'eho
ne
patrí Chammuraplovy
k prvnív
Semtín,
kteří
umedynastie
vystřídali
a kteří kter
sluší vbabylonskými
Semity ynbrž
k vlně
druhé,
polovici 111.tisíciletí
z Arabie
se

přestěhovala
do(Winckle
Babylonie
azzde tmladší
novce
omladila
er nazýv
ovlnusoukme
„kana
nejskou“ proto, pooaněv

dímesvrchu).
na palestinských
viz
Po
prvěŠi-k
dKanaann:;ech
nastu mabylonskt
vala
druhá,
zvaná
.. jině éeeji názvy
vala 368 roků dle seznamukrálů
evíme;lagašských
zclárs)o
evšak,
že ne
dlouho.Gudea,
Z neodvisšych
patesů
vynikl
zejména
kte
zvěčnil svými památkami stavitelskými, ke kterým
řadyzdáod
se 2b padu
tiltéžŘůvod
dal dovážeti potřebných stavebních hmot z Arabie, dai-ůtéto
asi do Babylonie
dynastii této 1928
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nazývaly a počítaly. Seznamy takové obsahující
15607) patří4:lllíma(- ilu),2 ltti-illi-(nibl, 3. pouuhá jména eponyymů (zachoval se nám ve zlom
Džamkiíli(šud),4.1šld(bal),55Šušši,
60qu i(ka
ur
it),
al-d(a
aš), 8. Adara(kaliama),9
r. 6664 (11R
69R3
jinéažčtyři
exemgšárů)
poiřRínlajiK
roku 11 a sahají
do
u1(anna , 10. Melamma(-kurkura),
11. Ea-gítE(mil). cích
Za této dyna eli. zaplavil Babylonii národ, pří
cházející ze severního Elamu a slujícl „Kissiové“ seznamy
kromě
]mlen
BI'eponymi-ti)též
různé
známkyobsahují
v několika
sloupcic
c.h 11R 525 ahá
od
Kassíté, Kaššu. Cizinci tito, o jejichž povaze a řeč1r .0817—723-druhý od 560—324 etíod 720-715,
eště velmi málo vime (Deelitzs hDie Sprache der čtvrtý v 11k 69 sahá od 703-764)ev1z Kingoan
Dloplniti a srovnati jest t to seznam
kem5.76r
a 9.měs
Z této
kassit—
kassger), dalsi)
Babylgnll
39 dynastie,"
králů, kteří ranovali
cel &

s r'vnim od—

„kánonu
P_tolomeLséh
stol. Ba
za
ské", bud'tež uvedeni. Karaindašl., vrstevník assyr. tilnámvvstu
ovati
politíc á převaha Assyríe11.nad

různnychstále
bojích
se střídavým
výsledkem
Burnaburiáš
1., vrs ksosl.1 kr.Kadaš rmanšAira
kolem bylonem
krále Aširrimnišešutl.
-.Charbel
vedených podléhá
Babylonvíc
a více,ay1by
r. 1520. (Kurigalzu1. ?3Meli-Šiiakl1.7.Karaindaš 11.
již podlehl trvale vítězným zbraním kTí iat-Pilesara
(Tuku-ti--panovníku
apal-ešarra)1.
1115—11
11,00
th00
+1423—1414
1425—1408,vadašmanrst. to egy harbe
tak 0 11.
kr. hultmosisa
[v. slavném
108— 1388.
nebyl se vyskytl Assyri nepřímtlel
jiný— Arameové. Nová (třetí) tato velikávlna Semitů
vrst.

e

kr. Amenoííse

111. (tNimmuria

-_í_1414

až l379.
tazibuggllši1388, vrs t11
.as asikr.1388—1382.
šurubbai Assyríi
přlhnalaasekrajiny
z Arabic
aázaplavilatut13k
tak
hta
(asi 1418—1
0). Kurigalzu
na záp
seBabylonii,
rozkládající.

Burna-Buriaš 11.,vrst. Amenotise V. (: Napchuria Teeprveedkdyž se Assyriepa
za Tiglat-Pllesara 11.(kol.
2
Kurigalzu 111.1351—1327, vrst.
assyr. kr. Enliln rari kol. 1370—1345.Nazl-Maruttaš roku 950) zotaviia, mohla účinné1:1vystoupiti proti
soouk
usvému Bab ionu. Učintilta zejména Tiglat
13 1290.
1 01,
vrst.a ass ur
r. kr.1300—1284
Adadnirari 1.sasie 1320 Pilesar 1V.,
(Juan 45k—727),terý dobyl Babylonu a
až
Kadašmansám
mgoabylonem
ojd
zal do rukouotěže
vlády
nad
poPuluv
králi Ukmzerovr
731—729).
Jim
kr. Ramsall.
—.240 Kad
dašman-Csharebes11.
1283—1278. Kudurrí-En1111277'—1270. agarakti-Š u g_oči
iná v Babyloniuilpanovali řada kr lů assyrských:
siřlat-Pilesar
7.27 Po
něm 726—72.
nastoupí
munasar lV.(Pul)7728
(po jménem
Ululai)
1248—1247. Kadašman -1Charbe
1'4'
Av
Zmatrů, rodiny
které vznikly
(Rammán-šum-iddína) 1145— 240. panující
Sarg onevmAsssyriipři
( aru—
kn nastolení
705 ,nové
po
iidadšumnasir(Rammůn-šum-uusur)1239—12
Merodach-Baladan (Marduk-apa7l-ilddin 1. 721
81413;
iuipak 11. 1209—11.95 Mardukapaiiddin 1
:!amamašumiddín 1181. Belnůdin-(achi)i
. až 710)k to,mu že se zmocnil trůnu babylonského.
ekdyž upevnil Sargon svoji moc -enazzápadě
"12 P. Schnabel, Studien zur babylonisc ri-assyri
oc
schen Chronologie. Mitteilun en der vorclerasíati aTkdršž byl zlomil odpor Armenie, mohls
nitl u“
abylonu
„místodržitelemBa
bylonu
od r.7a dávati si otitul
'ehosomrti
podařilo se
schen GieseIISchaít(MVAG), crrlín 1908 Čtvrtá
Sice Merodach-Baladanovio (na devět měsíců) ztra
dyn
as e(Paše,
čítala 11králů:
Marduk.Na ceného trůnu se domoci, brzyv kbyl zapuzen
1177
7—1159.
eználsin) nástupcel
158—1153
bukudurriusur (Nabukadnezar ]. 1252 až asi 11%.
Senacherlbem
králem
asasa'rskóým.
vládl (Si1-acheanovnik erba),
tento sám
od r7
Enlil-nadin-apli1123—1117Mar uk-nůdin-achellló VAssyrii
až asr1105 1ttí-Marduk- bala u + 1105— assi 10%. vBabyloně vša ustanovil svým zástupcem prince
Marduk-ša ik-zir-mat11095—1091Adad-a ia—iddina
.aMr
068.111arduk.1—1.055 syna
Bél-ibni
(702—700), šu
pomjeho(699—
vzpouře
Ašur-nadln694). pak
Kdyžsvého
pak
Naha-šlutm-[Ilbiirjuk1054—1046.átá dynastie r. 693 Elamité zmocnilimse Babylonu, postavili mu

krále
Tukulti-Ninibaa
riaš1269—1257.
Kaštihjašu 11 1256—124

í idadšumlddin

Š:

patřilahzase
cizincům
v čelo Nergal-ušé
ziba,
Mu
Marduk (692—
ejiho názv
vu „od (snad
břehuChaldeům),
mořskoéh“jak_patrno- šézib689)kterého
původu vystřídal
chaldejského.
sk ho zálivu). Čitaía tři krále: Simbar-šl(chu) 1045
r689 poddařil10 se Senacheribovi Ba

bylonvyvrátitia panstvísvé upevnitiaž dol.

ž.1028Ea-lmukůr(šumi)(Enmukinzer)1aššu
nádin-achil
—1.025 Tohkéž králů mě a náKsledu-_jeho syn a nástupce Assarhaddon (Ašur-achl-iddin
) byl příznivější Babylonu než jeho otec, jak

jlícíšestá
Bit-Bázi Eulmaš-iů
24—1008.dynastie
Ninib-kudurri-usur1007—
11135.

svědčí
rozkaz,
aby
Babylon
a jeho
chrám
lŠukamuna 1005. Poejednom králi dynast
byl znova
zbudov
vá.n
0 dědictví
poMardukův
Assarhaddonovi
004—999 původu elamského následovala d nastie rozdělili se jeho dva synové, tak že staršímu Šamaš
šumukinovi dostalo se král. stolce v Bab loné (667
osmá se svými 21 králi: Nabumlikinapli
až 648), mladšímu pak Ašurbanipalovi Ašur—bíin
X
(962).
)(.t
.
.
.
ache-iddi
n.
..
maš-mudammik
+
vrst . assyr. krále Adadnirari 11. 900—-890. aplu) v Assyríi (kdep no al—667
ojích
Nabušumiškunl., rovněž vrst. assyr. kr. Adadnirari ll. mezi oběma bratry vzniklýchapodlehl amaššumukin
Nabušumukin l.
.
—..90 Nabu aliddin asi
(Sammuges), tak že Ašžurbanipalvngil se pod jm
mé
alrnitů
890—
854, vr.st assyr.
kr._Assurnasirpaa
860. držel až do své smrti
Mardukzakíršum
853—825,v
assyr. kr.884Šuiman
otěžrí
vlád
obBylonlě,
které
a šaridu .859— 25. Marduksbalatsuikbi kol. 820, nem
Assyrů anda
vyvstal anu
na jihu
l,jiný
hey—přítel
bElonie
—
msi-Adadda V. 824—812. Baua
Chaldeové,
kmenytento,
to bydlící
pl'l —ja
bře_zchh$
eerského
Nepřítel
původu
din 800,
vrst. assyr. krále Adadnirariho 111. zálivu.
11—783. Mezivládi
za3assyr.
kr. Šulmanašaridu
111. rovněž semitského, vytlmulmsi za súkol zmocniti se
(:Salmanasar
782—773
.E.rba-Marduk
kol.r. 770,
ády vaBabylonii,
sem„dynastietqumd
da
vrst. assyr. kr le Ašurda' ana 111.772—764..
řvilovíc
více. Snad což
že 'iž
řimoříby(5tá)
Marduk (?).. .vrst. assyr. r. Adadnirari 1V.763—755 byla ůvodu chalde' ské o. Zdá se, že babylonský
Nabušumiškun ll., vrst. assyr. krále Ašurnlrari 111. král abupaliddina(
854—),vrstevník ass rského
547—746.Nabunasir747- 734, vrst. assyr. kr. Tukul
tiapalešarra 111.7 —.727 Nabů-hádin--zir 733—732, iAšurnžasiil-SJ
bab půvo
lonský,
kte
ala 11 (884—
,blýlrál
téhož
u. jisto
|l.?kinzlr (731—7 &,
vrst.
Tukulatiapa17e4šarra111538
Nabu-šum-ukin
11. (732)
(P. Schn
.u. rn. str'.38,88
odává literaturu
ke rého zbavil trůnu TRigiat-

patřil
ke kmeni
722z asedl opět(721—710)
na trůn)
kníže
chaldea'ský. Roku
Merodach-zBaladan
studiu chronologie
této Ídoby.
chronologické
příspívají
seznamysestavení
epon můsoustavy
(vyso
listec a darech
poslaníýchjerusaiemskému
li Ezechiášovi
nám výpravu
e Isaiáš (v39. kap.).
kých úředníků), dle nichž se jednotlivé roky v Assyríi kr 'ehož
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Sar
aron, král assyrský, tohoto vetřelce síce vypudil platek. Když po 3 letech král judský_podlehl straně
a je o otčinuBít-]akrniz
zpustošil, avšak jižz aná
ptofilské a opět ode přcl proti výstražnému
e Sargonova Sanheriba (705-684 domohl se hasu jeremiášovu p_oplatek, Nabukadnezar 11.po
Merodachbaladan
babylonského
trůnu zase
od;
Sanherlb ho sice brz
zapudil, Chalde'ští
vša(303)
ne štval proti němu nejprve sousední některé národ
(jako
Moabity, Ammonlty atd.
K.rál 242), nače
dall se ve svých sna ach zastrašlti.
abopolasar
vypravil
se sám
oaPl lestiny,4obsadil
celou--její
zpadní část
a c_hystalse
obléhatl Ierusalem.
Zatím
_Nabu-pal-ussur)
spo
lI
se
s
Méd
proti
Assyrli,
vnitřními zmatky sesla né, doby Bab loni
z,dá násilnou_smrtí
ua všakzemřelaggj)
Jaqim,
jaks otřesený trůn svévrnu
(|.22er
,zanechav
zallložll
v BabkyloněrGoku
novou říši o„novo
obba eté vládě
„cshalde
dvaceti
osmnáctiletému synu jojachinu (: ID:—In: Jahve
625—
o evzdal říši svémusy_nu Nabukadneza
rovi Il. -Nabu-kudurri-ussurr604)
ěm ná
Mladístvý
nedostívuajeiap-oklayd
pomoci
sledoval: Evilmerodach (: Avll-Marduk-usur 561 zupevňuje).
Egypta odebral
se skrál
rodinou

aš

ž559. Nerlglissar
(Ner al-šdar-usur 559—55.
borosoarcha
s(Labaši-a
555.Naboniad
(Nabít-nů
. .

(IV. Kr.ál 2419) r. 598do babylonskévhoutábora, aby

poddal. Nabukadnezar
555—539. BaItra tri-)(Bel-šar-usur) 541 se svému mocnému odán'ircivé
jemsalema
ésti do
zajetžíekrále
obyl Babylonie král perský Cyrus, vtáhl
s jehodorodinou,
elitu obyvatelstva
(velmož
d

svrhl dosavadní dynastií (desátou) a stal se zakla stojníky. kněze a kovodělníky, kterých potřeboval
stavbymílovný král ke svým velikolepým stavbám)
ve velikém počtu (4 Král.
, srv
ra)_
datelem
zgdišstiemnové
která čítátyto
21Cyrus
539—5229
29—.52l
Dari
ius čzlen
l. 465—
Xerx
.Artaxerxesl.
Longiman
424. Mezi těmito vyhnanci byl též prorok Ezechiel 12.3
Darlnssill. Nothns 424—405. Artax
axerxes ll. Mnemon

405358. Artaxerxes lll. Ochos
338—

ander Veliký, král Babylonie 331—

'

3391)a Mardocheus (';-PQ
Esth. 234, 114).Nad
obyvatelstvem v judsku zbylým ustanovil králem

syna ]osiášova Mattanju (! ll-JDQ—
—
_ Dar]ahveův)

VP r,ášek Dějdinystarověkých národů východních,
Praha 1899,(kdejeetéž20.literatura
l,1—95,464—479.ll,
254, str. pečli_vě
328 uvedena), pode jménem Sedekiáše (1531313 =,Má spra
King, Chronicles concerning early_ Babylonlwan
vedlnost
jest gahveM).h
3. Sedekíáš chtěje těžíti
z ob
'žl
způsoben
ch Médybllabukadnezarovl,
přiklonil
Kings 1907. E. Meyer, Geschichte des Altertums
2. Aufl. l. Bd 1909. P.S ch,nabel Die babylonxische se eprotl
radě jeremiášově
straně gřetšjlciEgšlptua,
epo sm
metichake11.roku
dos
Chrlonolscgázieind
Berossos'
lonía ka. MVAGX
1115.
Ber ínl
Lindel,
CyrusBab
( eltgeschichte
ln Cha
trůn
Apries (Uaphria We
a uzavřel
. 1-eb-re,
svýml Wahbra,
sousedy Hophra)
spolek.
rakterbilderm Mnichov 19035.Kaul
len, Ass ri_enund Nab. vojsko l.pl-ichvátalo,eoblehlo ]erusalem, rcha
Babylonlen.der
Freibur
899.
rnrckle
r, jicí král u jerlcha byl polapen, zaveden pře. Neb.
Geschichte
Stadt BabBlon. v£.1
i sko
1904 (A0
61).
Winckler, Auszu aus er vor eraslatlschen Ge do hlavního jeho tábora v Rible (v Syrii), kde
schichte. Lips
905. E. Bez,old Ninive und Ba usm-cení byli jeho synové, on ak sám oslepen.
je rusalem po osmáctlměsíčním obléhání padl do
bylon
(Monosjgroaphienzur
Weltgeschíchlc XVIII), rukou Chaldeů, chrám zapálen a množství ob va
Bielefeld
a Lp sko 1903 1auber,StaatuGese11
telstva odvedeno do zajetí (r.587
Král. 1 Ul.
babžlomsche,r
schaft in
der 140
assyrischen
(Podrrobné vylíčení situace a událostí této doby
Lipsko
1911.
HammurabBrieufliterLatur,
bi. SeinL
u. seine Zeit. A

1907. l-Iommel Fritz, Grundrinss

11Prášlck,sDějiny
Praha, r.337 starověklýchž
nn.
dž národů
Assyrové
byli
der GeschichtefuOO dxlalten Orients, 2. vyd Mnichov podává
východ
1904.Radau, Early Babylonian History.. .New York
odvedli oslali
obyvatelstvot
do
zajetí,
na místoseverni
n 0 zeřtse
sv (lsraelské)
měst kolo
1900. SaaLondýnl
cey
lběloníansea. Assyrlans
and cu nisty. abloňané tentokrát neučinili podobně. Chu
stoms,
organ, LeslifePremieres
909.Ginzel, Handbuchd. math. dému zem dětskému obyvatelstvu, které b Ii v ]ud
s o
kuaonechall, dán byl v čelo politiccké vády Ge
ů ben
'Achiqám,
který sidlel
s
I. Do babyloénského zajetí daljti
Horlivci
židovští,
nechtějice
se vsMaspě
řátelltldesi-.40
da
odvlečeni byli obyvatelé říše juds
cáset chl " mi poměry, vedeni jsouce ]íšmáje em, pochsazejí
r..Nabuchodonosor
605 ř. Kr. porazil v(Nabukadnezark
bitvě u KarkeIlig,když
e (: dneš O m z královského rodu, usmrtili babylonského
místodržitele. Bojíce se trestu uprchli do Egypta,
nikoliv
Circesiuml
Vlz
E.
ie
nachdavidí
nímu žerábis, sev. od vtokuagSa uru do Eufratu, přinutivše stařiěkěho vlastence eremiáše, aby šel
nimi. (4 Král. 253W) Nabuka nezar nedůveřoval
sche Kónigsčeschlchtehlsraels.glVldleň15905 4-4 po této vraždě ani zbytkům tolikrát již decimova
egyptské h
rále eNchao II. a pronásledoval hol,
zmocnil se na estě též etrusalema a odved
(r.
neznámýe
nám I.oce
zajatců dox,11,
Babylu nch_ ob evateltlďudskat;
proto
od
rnem do
éžBabyllgmigt745
těchto
os ještě r.582
X.da1
9,7oby
lona605
( erosus
u Josefa
Sttarožitnosti
Proti A ion. 1,19), mezi nimiž
[ též aniel 'a 11.Velikýepočet deportovaných idů bydlil v před
soudruzijeho.Dn l'-a
hoto
orolrus eo-p
městi Babylonu, eroozkládajicím se na ravém břehu
Eutratu,ktcréd0l1_:luperta
slulo
Hala bydlili
at (srvn.vůbec
mo
čítá obyčejně 70 roků zajetí dpřecžpovgěděných pr_o derní
název města lila), ve
kterém
byloň
ňané za nesvaté,
r0k608em5
eremiáše em (2512, 2910)
dali král ]oakim cizinci, které považovali Bab
skutečně
při )této
první pro
deportaci
odveden dobg abylonu
a pak
brzzy zase
uštěn,
jak se domnívá Schuster-Holzamer-Selbst
u. grofanní (barbarry ?). Místo yo

(Žmýmimstokami Eufrat
atu, které zavlažovaly role

5948 jen
. zabýval
,aneb apzdaaseodtímto
abu jsme 3613[
7111
nm: „Přikřekách
babylonských —tam
sedáva
vali, rozpomínajrce
se na
kadsnezar
něhoplánem
upusstíl, spo
Sion“). Ezechiel30319)ábydlil u stoky zvané Chobar,
kojiv sedjenDs poplatkem,|ajak myslí Schbpfer (n. u.
hebr. Kebar (133) assyr. Kabaru, u Nlppuru (Hil
m450d
Paral.se
36o7),jest
těžko rolzehthnolutl.4I(2R.| 601,2objevil
N. vP
precht- Clay, Bab. Exp. 9, 28, 76), který dlužno dobře
onět
a přinutil
joaqima
(: odepíraný
jehojaqim—
_ rozeznávatl od přítoku Eufratu Uabóru (Wl-DH),
D'|?"In,_
— lahveznova
pozvedá)
platiti
po
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velmi dobře, jest fakt, že i když jim b 10 Kýrem
na jehož březích bydlíla část obyvatelstva sevelml dovoleno do vlasti se navrátiti, použila ohoto do
říše
israelskéžodepor
rtosvané Wola
Asss.ryd a4sParadíeso
Král.
111,81.
Far
ar. “, Deiitz
st
ů, většínNouchu
183n.) Ez. 3“ udáno určitějí byd íšgésprorokovo: volení jen poměrn

Tei Abib. (TDR

chovatel chtélz zaejtím 1. potrestati národ zal
F_i: „Pahorek klasů“). jiný Žýccoodpad
h a nábožensky
hlouběji
clticilch.
— iV.
od ahve,
zajeho
nevěru
(is. 22-"),

kanál, při kterém “Židé v _Babyl.bydlíií,rájmermjlen

needůvěru (is. 75-95), nezřiz ené naděje v

moc

Bar. 1 So di(Suw1í=unS
ckler, ? Altorientaidische For lidskou (ler. 17313),en zevĚši zachovávání předpisů

bohoslužebn
( er.(15.501-11,
71
, sg)“enou
mzákona nš'chho
, I_slporušová
27)2
s:j_li_nibydliií
vslchHarsa,
kolem
Ba důvěru věnovanou líchotlclm lžíprorokůemUena-3.19,
eil Meiach,veeTell
Kerub
sp
] Esdr. 8" jest asi
hu (Elz "“ ),z vl tě pak za modlár
rsch.
). Poostupem
mdoby ncvděk
k7ekkterému lidTrest
opěttento
otpě
se vracel
(je r.
19,112..81-15)
neméněb
luvalen
zšiříli po všech důležitějších městech ství,

IsrgeileŽ
nemravnost(
z. auto
15'3,
-řiešechaidzelské (a2pozadějimédsko-perské.
h.7 Skut.2“ ).—lil.
Viz Stav
Dan. na
171-2M
, ll zro
,vprovšeobecnou
velíkoou korrupci.
zneužívání

idiiEv za etil náboženský byl velice povážlivý.
Nábožens é slavnosti okázalé, průvody veiíko:epé, rížtyIa společenského postavení (Hab.1“,.l£z 13[
kajicnosti
(Sot.493,22131),zločiny
31-5,jer. 51-31,9m toí lpáchané
—12"). bez
Úkolem
ro
nádhera zevnějši bohoslužby, kterés ev Baby onil až
roků bylo vzbudit: mezi exLlanty hluboké vě omi
ke cti bohů konalzy, byly velikým kouzlem ro Židy, zaslouženého trestu, kajícnost, víru v pravé ro

kterým
nezbyllioz
chrámu, slóva
posvátných
atd. roky, jejichž slova se n ni hrozným způso em
nic,
kteří
byl v pravém
mysiun dob
v tomto
ohledu ožebralčeni. Náboženství babylonské bylo splnila, důvěru, že se sp ní i zaslíbení radostná,
jmenovitě messíášská ústy týchž poslanců Božích
spojeno s oslňující kulturou, uměním, posvátnou
pros
ostitucí, s mstát silb_ujíc
cí nemocným zd,ravi nitih
předpověděná,
lid od modiářství
přítklo
celrný sodvrátití
mk Bohu
ravému. byl
s astroi
povídaj'ICÍ
jestliže
skutečně oi the
tyto
věci_ogli,
|vábílypřelsraeiity
již vbudoucnost,
Palestině, oč
větší účel zoajeti 2. téždiŽčivý. Židuůmm
ísmus se tak zprotívil a monetheismus tak iu oko
byla jejich svůdnost nyni, kdy i předpisykrálovské
veleliy Židům
se ve 'kých slavností.
(Dan
15“1
om zúčastnit!
toho dle staroorientáinich
názorů
se se v srdcích zakořenii, že později (nepříhlížíme-ii
vjýimečným
v dobách
ma
zdálo, že bohové Nabukadnezarovi, kteří mu dali kchabe
ských)ninlojdedinělým
více kzjev
modlářstvi
sympathii

nejevíi.
Zajetí kb ekli
io lpro chom
Židy nyni
dlouhými
yduchov
ními
cvičenimí—
— která
měla
za následek radikální mravní obrod: skalopevná
víra, prohloubená objektivně naukou o nesmrtel
nosti duše a vzkříšení, nezlomná důvěra v zaslí
bení Boha, utužení lásky vzájemné společným ne
společného semi ského puůvodu svazek poo
štěstím, uznání ceny vntterně bohopoct nad pou
řečí,
úzké tak
styky
obyčeje
Ba hým íormaiismem zeevnějšich obřadů tot b_yly
byioňanů
Židů.sociální,
bezpstejné
eči vzrostlo
projak
miad
vzácné plody, které zajeti přineslo.
oba zajeti
generace,
které chrámu
nebley posilovány
vzpomínkami
na
ývalou slávu
jerusaiemskěho.
Vzpome
byla pecí
ou, přiměsků
veektcré se
stříbro
od ohnivo
různých
(is. odiučovaio
4810),b laddprav.?
neme-ii si,že falešných proroků m_ezi israeiity ve které se čisté zrno oddaných ctitelů ahvovbýoci'íl
%íkdycl
nebyl nedostatek, vysvětlime si, že mno
třibiio
a oddělilo
od giev
siab!iřen
ch Am.
ldů od svvého nábožže
enstvi odpadlo a přijalo mo 3.
Zároveň
řípravov
na povah
půda pro
se 90).
bu
dlářství
čbab aionské
e se tak která
nestalojižv míře
větši,
oot ečov
Prozřeteinost,
dříveu
ústy doucí říše essiášovy. Židé přišedše do styku
s pohan nemohli nerozsívati simě svc
ná

avítězství
slávu a djlávajísvýmcctitelům
větši mo než jahve,1ehož
svatyné
bohatství, blahobyt
i lid býf nmejkrajněiipokořen a zneuctěn, tak že bylo
lze těžko tento sta v srovnati se sliby, dávanýmí jeho
předkům, arciotcí.m. Nebezpečí zveličovaio
uto

ororolsůgředpovideaia,že
za eil nebude
trvatí věčně,
božens chměstech
nauk do
srdci,é a obce
založivše
si
garoků)22
se'lzbytlklysidu
zase vrátí.
(Mich vrnůzných
svéjejich
nábožens
a syna
rv.4 ',tu4l",441,“45
2y2nímluvila k"cxuiantům
ús jere
poskytly
následujícím
svěrozvěstům
útu
dhoisko,tak operační
základnu
ro šíření
miášovýmí (Bar. 61-72) a Baruchovýmí (Bar. 39—50), šeogy,výc
zvláště pak pečovaaía o ně Ezechielem a Danielem.
evangelia. Haneberg, esc.h d. bíbl. O enbarung.
z.v Druhoisa
ZStav
„Vyšší
kritika“ klade do
této soci
dob inítéžŽídův
působeni krále
ezno joakima (608—
V.tjer.
—598),t
erdy4. kroku panování
jeti nebyl nejhorlšj:šeSvobodni Židé mohli se stěho
ggedpovědměi,že
bude trvatí
let tjer. 251=,
án zajeti
je ter muins
a uo.70 Terminus
ad
vatí z,míst na ich byli usazení, mohli nabývati
majeetzku i nemovitého, tak že z nich někteří zbo
r. 535,dokdyalestinyRok605
Zorobabe s velikým
očtem
idů sejest
navrátil
naz vá
jer.
hatli. 'ako na pr. Joakim manžel ctné Susanny žuem
prvním rokem krále Nabukadnezara asi proto, po
3), mohli se volně shromažďovati, samoz něvadž začíná počítati od vítězství nad Nechoem
Égrávně vykonávati moc soudcovskou (jenml
u Karkemiše, které se událo r. 605, ačkoliv Nabu
1_). Někteří domohli se i vlivných 3úřadů, zjgko kadnezar na trůn dosedl po svém otci Nabopoias
Dani 248,
oudruzi (D
děl!
roku žnásledujícího
604 (jer.
Nehemí
(2 sde 21).5Více než Nabulkadnezarz př ] sarovi
i(.rái teprve
289). jestliže
eD.an !. udává
pro 5290,srvn.
odvedeni
i.idům
—559), krále do zajetí rok třetí panování joakim ova,
(die4 eho
rái snEnvíie-Merzodach
521-3) uvězněného
má
buď na mysli dobu, ve které vytrhl Nabukadnezar
jehojachina propustí enasv bodu, ano idůstojnost z Babylona, nebo očítá celý rok uplynul po na
áiovskou
mu vrátil.
kteří byli
považo stoupení joakimov na trůn za rok jediný methoda
váuí
za otroky,
nbyl il ttik idé,
zrávni
ayutiskováni
opozději otroci v ldobácheaz ajinách řim.ských
postdatujici),kanebo
toto místo
v textu
biblickém
porušeno
že
estje čísti
3. měsíce
panování
je
aohlit dlesepanujícího
rávadost
bab valí
lonskeho
uzavíratí
smlouvy
svobo n,mi
za své
práce
't(:ajojac
ve kterémZbyli
Židé Das
po
mzdu, ajestiiže šetřili, mohli se svým časesm choníáše
druhě odve
clem doeina),
zajetí
598.
b,íehi
z otroctavívykoupíti. (0 peert, La condition des ex Buch Daniel und die Gesschichte, ZFreibur 1907
s. 9nn.n — jiní kladou dobu 701etého zajetí v 3 od
lavesproto,
á Babylon.
1 měliNžpádnějšiml
důka zboření chrámu 587 až do vystavění druhého 5116—
zem
že sePaříž
hmotné
idé v Babylonii
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názor to, méně se srovnávající s výroky jer. 2512 ložíi : angl. Stocks), Giessen 1899. Sei[,senberger
2910,který nejmenuje terminus ad quem zbudování
Esd ras, etNehem.
undŘírn
Esther,
Vídeň 1901.
Esdras
Nehémie.
1901.jampel.
DieTostivinrt,
Wie
nového
páddo
říše
babylonské.—
Vi.
jako chrámu,
nebyli %ýbržspíše
ldé najednou
zajetí
odvlečeni
lsraels.
,Vratisiav 1904. Baye r, Dars
n brž po částech, tak se podobně ani nevraceii he_rste1|ungh
hEsdras
iund
s_ein
Verhiil_tnis
zu .-Po
den
|..B 19
vichni současně, nýbrž p_ostupně. První
tup Biichernlilřlsra-Neh a,reF
měry Židů, kteří zůstali veBbabyioníi líčí nám kniha
Židův
__Po6M)
dovolení
krále
sl.ii (Ochus) přesadil ve
Kyra (2odebral
Paral. se do„ vlasti__brz__v
za vedení

Šeš abas s a r a ('\BŠĚJŠ

judskéhoto knížete, líký_počet Zidů do Hirkanisena břehy Chvalinského
mořell(Geor ios
nkeiio1;486
iusi
iexanS er
Veiiskýlpotvrdil rosius
výsaJy au
idů

kterému vydal Cyrus mnoho vzácných chrámových
nádob, uloupených v jerusai emě a chovan ch od
dob Nabukadnezarovych
v kienotnící
iovské
(Esd.
515). Es.
“'“" krpočítává

vBalbyloně, ačkoliv odepřeli přis ivati na stavbu

chrámu Bělova (jos. l_=iav.Staro
X1, 8, 5. Proti
Apionovi i., 22). Antiochos Veliký dal- přeiožiti

seužů
řada od
židovských
čeledí,knížete
které vZvypočtu
asi 50.000
mu
vůdcovstvim
Zororbabeia
a 2000 židovsk cryhrodin zsBabylonie a Mesopotamie

do Lydiea

ryg_iež(o

a.

„3 4).

velekn ze jbosue se vrátili do vlasti (r. 535). trno zy tyto
idů babyl. nesesiabiiy,
jak Šna
toho,však
že ,množstv]
idů“v Babylon
Pravděpodob
abassaraZorobabei jest jedna_a vpoříčí Eufratu ozdravovaio zajatého hasmone'
táž osobaje(ačkoliv
Esdr.4
považují
za dvěněkteří
různé dovolávajíce
osoby ated se rzoze
zná ského knížete yrkana ii., kteremu dovolil iai
parthský Phraates volně se pohybovati (jos. Flav
vaji dvě různěvvaravyřz,._K6nig,Gesc ichte des
Reiches Gottes 1
Po různých pře idu. m.
XV, 2, aby
). Herodes
babylonasmkého
Zramaise
seuusiad pozvalatan.ei
aris
kážkách postaven a posvěcen bylr6. rokuupano
vání
krále opětv
Dareiae,__t.
].or.e5(s
6spř.K
. nový chrám £řišei se 100 svýc přátel aEiOOjezdci astřežiia cestu,
a slaveny
kno
d6'5-95.
terou se ubírail ide z uBabylona k bohoslužběddo
sti?8sd.8
Židu_zw.)
Bab dleoniepřivedl
dEsdráš(l
Esd.
8140, %Žrusaiema(los. F|av.n u.m. XVii, 2, —3)Z db
se tak stalo,
zda před
přícho
aliguiových
nám znnležícím
áma mocná
kolonie
ži
vměstějestNearda,
na břehu
Eufratu
dem Nehemiášovym, jak dosud všeobecně se sou dáovsk
diio a jaak dosud soudí Nikel, Die Wiederherstei v Babylonii, jakož i kolonie v Nísibe. (jos. Flav.
KVM, 9, 1—10.) Z těchtoozjevů si snadno vysvě
luniřBl
de_s_jiidischenGemeinwesens
nach dem babyi.
Studien V. 2. 3, Freiburrg_1
Nikel,l%ie ersischen Koní snamen in den Biichern sluchai
etrovými ar , Medy,E mit
Esdrasu. ehemias. Bibi. tud. ii (1900)107
vateie
Babíviolnie
se
tak Mesopotamie
druhou vlastí (Škut.
ídů 29-11).
Zde pěstěna
bylastala
ži
Fischer, Die chronologischven
___Fraggn in d. Btichem
Esra-Nehteemia. Bibl. Stu ,vKtliabenbauer,
3). — Schb
Gesc
Lexi fer,
on
odání, které
na roveň
ojžišov
anose i pozdějiněkladlo
), náboženská
bíbiiccuimh
til sI. 216 aj. 4.',vči zda teprve po Nehe
miášovi, tedy roku a398—397,jaak po Hoonackerovl
Boesie,
výklad k posv.
rašim“
Ba
yionii _vznikiy
soké knihámad
školy žicfovskě
(bet .V
uiiana,
(Notes
su rdeI' Babylon,
histoire „Revue
de la bibiigue“_1901,5
Restauratíon j5uivne
ares i'exii
midraš, ano
ješi
které závodil
se školami
pa
aouveiies íudes sur la restauratíon juive aprgs Peth
estinskými,
01 a),
předči_lyje,
pon vadž
jim nebylo
i'exii de Babylone. Paris- Louvain 1896)s d0mní tolik trpěti ne řizniv mi změnami politickými jako
jejich soupeřk
m v alestině.
Postavily
se zvláště
va'í Riessier (Biblische Zeitschrift 11((1904)( 15 nn. akademie
ve městech:
Nearoda,S
ra,Pum--dBaithaaj.
Še bassar-Šenassar-Zorobabel-Nehemias), lamcth
Odtud'(32p
| do Palestiny
(EsraasL cs.“
eunund
Vídeň
Zschokke
(Historia
Vídeň Wi_rkesn,3
19
na.) 1903),
jj., nen
ní dosud Hillel
Kr.), R.přicházeli
Nathan učitelové,jako
R. Chijjáa ]. Rabbi
Pro
sbor vysoké školy pum--baJíthskě, jme
rozhodnuto. Spiše se0 zdá,03že jest se řikloniti
k min
něníprv
rve'mu, poněvadžobhtjci druhě on epo
“abbi
Joseroztroušené
(+ 503) a Abina,esebral
dali dosud dostatečných důk zův. Odhadnouti či
“do sud
v jedenceiek,výklady
který

babylonskou
Gemarou
(: dopiněk)
spolu
se ině počet navrátivších se idů jest možno (_pro sluje
sMíšnou.
tvori Talmud
babylonskýp
VizSSachilrer,
různé
jen250.000
přibližně,
na velikou věct
rodin, překážky
tedy
na
hlav. asiByii
Geschichte des gidisjchen Voikes im Zeitaiter jesu
šinou
gřísiušanilkypokolení
judova,
proto
právem
Christi,
sv_.111.
za)
udentum
in
der
Zerstreuung,
ko 1909.11. Lesetre ve Vigouroux,
sluje n od vrátivší se Judeov_é,Židé v užším slova
smyslu, na rozdíl od israelltů, které tvořilo všech
la Bible,
Paříž 1909
12 pokolení. Kromě řisiušníků tohoto
kolení WD_i odnnaire
nn. deran,.kei
Die Diaspora
zur sv.
Zeit Vili.
des
vrátil se též větší poeet Benjaminovců.
ostat zweiten Tempels v Monatschrift filr Geschichte u.
nich 10 pokolení dal předn
nost staré vlasti před Wissenschaft des udetums,
,

Babylonem počet tak nepatrný,ž eněkteré staré

m1.Hamburg_er, eai-E-ncykiopádie sftir Bibel u.
prameny tvrdily, že těchto 10 okolení se vlastně Taimud.__'Abt.11.1
h slo „Zehn tmá me“, „Zer
ze zajetí vůbeec nikdy nevráiio __(osef Flavius breitu
heslojewsi
„Aus
ung",ili.
des SSuppiementbandmsay
ud
ms“ ) R 1892,The
Starož
X,jen
5.2čt,Sanhedrílu
10,3zit-13,213
,2É) rZ7kněží
se
vrátily
řitřidy(1Esr.
94.2)
Graeco- Asiatic CitieséE xpositor 1902,19nn.,92 nn.).
Viz:herNeteler,
Bucher Esdras,
Nehemias
und Th. Reinach, hgĚio
iaspor-a“ v The Jewish Ency—
.this ec r1877.
Meyer, Die
Entstehun
clopedia
lV,1
5.559 nn. Neubauer, La géožra
du Taimžg
des judentums, sHaile 1 . Seiiln, Serubbabe, phie
Lipssk 1898. Holzhey, Die Bilcher Esra und Ne
abylonsko-assyrské
náboženství.
Všec
ckjšpa
hemia, Mnichov1902. Gellb,haus Esra u. seine re r_nátkyklinopísne
svědčí, že
náboženstvím
Ba
y
formatorischen Bestrebungen. Vídeň 1903. Smen,d
ňanů a Assyrů
po
Die Listen d. Biicher Esdras u. Nehemias. Basilej važoval
hvězdybyl
za astrální
bytosti Eoiytheismus,
ožskě a teprvkterý
později
1881 B rtheau, Die Biicher sra.
2. vyd. Lipsko rozlišoval mezi bohem, jehož pojem si anthropo
17.87
ti,i Die Bucher der Chronik Esra u. Ne morfisticky vyvinul, amelzi hvězdou, kterou pova
hemi.a
Nórdlin
nky 1889. Kosters, Die Wieder žoval za jeho sídlo neb pochodeň. Nižších forem
ch, které vidí boha ve zvířatech neb
h(rsteliung
Heidelberš
1895.Exil
Cheyne,
Das
reiigíóselsraels.
Leben d. ]uden
nac dem
(pře rostlinách ttotemismus, fetišismus), nenalézáme

843

Babylonsko-assyrskě náboženství

ísemných památkách (jeremias, ATAO2 l, 92). dům moudrostí). Podle města Eridu, ve kterém

N boženstvl
znal ilu,ccelou
řadu
bytostí v babylonsko-assyrsk
šších z nichž aždá slula
bůh,
v písmě ozna ována b la determinatlvem, před
stavujícím hvězdu, zo razována obyčejně v po
stavě číověkas velikou tiarou na hlavě (ploskou
neb kuželovitou), vybíhající ve dva nebo více rohů
bytost to nesmrt,elná člověku příznivá, ke kter
mohl Babyloňan s důvěrou spínati ruce své.
ne
řehledne' řady různých těchto bytostí vynikaly
rmenovltě ty, které měly svůj celý dvůr, sve' vo' sko,

hlavně za
byl boha
ctěn, moudrosti
sluje „
em
pova
žován
aum rldu ". Bylea
eavy

znává, že Ea mu dal plán chrámu, který postavil

Lagaši.M)
agově
zaklínali jeho
Manželka
jeho
sluíabapřink-lzpaní
zem 'ménem.
jindy
sluje
Damasclapána).
Aavxq) yhem
jinde Dam-gal
nun-aDamkrna
(veliká (u
manželka
jeho byl
Marud 4. _V říši mrtvých, místě to prachuatcm

not, vládl Nergal

a jeho manželka Ereškígaí.

Ner al_— Né-unu
;m— : pán velikého příbytku.

posly jako králové pozemští, skládající sez ož
m]-ki--gal=
paní velikémMes
země.)
nb l hlavně v Kuthěv
hrzámě
stevn nižšího ř u. „Velicí' oní bohověz byli:
o kudž
sámsnsuujeNam
těžmzenr
Mes-ciam-taaě—a_ v n
.ezínble
,bůhv dobách
nebees, nejstarších
který zaujímal patr
prtvní misto
me
ohy
zná Iam,
cházející
z Mesta
ich vyobrazev
bývalv podobě lvau(4 Král. 173“vypravu' e, že ko
pisů
krále urského
(Erechu) Rim-Sin,
Lugal-sag-gi-si,
Gu-de-a,
ano líaakaošskéhozkrále
kzak
lonisté z Kuth
thy, které přesadíí Sargon do amaíska
níku krále Chammurapiho. Tentoi „pán“o(buaaí)s olu učinili sí sochu tohoto boha). oněvadž se snažií
zalidniti svou říši, zobrazován byl spoolečně s Ni
SĚWBelem„pn
to země a lidstva. a s bo em nibeem jakobůh lovu a války (tžé moru). Někd
„gáne
nem“
(sladkěho)
vodstva bohům
(apsu), Proto
tvoří dávána byla Nergalovi za družku boh ně La--as
nej_vyší
trojici,tom
která
vévodí ostatním
(—:nevychází se , podsvětí bylo totiž místo, z ně
hož
se nevychází,
jindy dostává
se mu za
0.
ružku
Mam unebnevrací),
Mammetu(-—
n a_strojsmrti)

v d obě poto zalilosivlatní
av oneennevy
hory,n ýb rž 5.ruPrvnímísto“ve veliké tro ici astrální
bohovíě,šší

v
nejstarší zaujím
mal bůh měsce Sin, otec tod ná
ledu'ících dvou členů této trojice, boha slunce—
ama e a boh ěV
—lštary. Hlavními stře
disky kultu inovaebylo jihobabL město Ur a
harran v sev. Mesopot.amu Més c na obloze ro
stoucí dal podnět k tomu, že Sin byl nazýván mla
dým býkem, jehož rohy jsou silné, měsíc couva
Líchsblednoucl,
na rotí
tomu zavdaíSina
odnět
tomu,
i Babyloňan
představovali
v k
podobě
starce s vousem lazurovým, plného zkušenosti a
moudrosti, k němuž pro radu se | bohové uchylo
vali dne .žka děho měsíce. Dne 30. každého mě
síce byl slaven svátek ke cti Sinově. Manželkou
Slno
oovu ( Nannar= osvěcovatel) byla Nín-gaí
(paní veliká. Kromě Šamaše a lštary menuje se
si utvořil, by zničil zíosyny.(Kió1g, Babylonían mezi jeho ětmi bůh ohně Nuu.sk
ult tohoto
ma
c and sor
cerrlyAnu
no tak
8 jako Bel
Dlea Ea
kosmogonie
babylonské
vzeše
ze starší
boha aramejskymínárody
se rozšířil daleko široíšoam
poaš
krajinách
obýva
:
a(= svět nebeský) a Kl ných
(sum.Utu)
jest
vzešla ze starší buh slunce, světla, soudu (bel dmini_
— pán soudu
Pl“
spravedlnosti, ráva al lékřs
Staciu
s Adadem
anželkou
jeho
Aps
stvo slané). Ctěn
jmenovitě v Deruu,- jeslí bohem
bohyněhadačství
Aia,synové
jeho siuíi Kettu (= sprar
(b_cíěbiri).
v chrámě E-an-na bil.:hl
(Anu)nebes) staroslavněho
vedlnost)y a Mešaru : irávo'). Hlavním místem
města Erechu (
rzy zastin
rsa(—-.
tento kult poctou, vzdávaanou jeho dceři íštaře, e'ho kultu bylo město _prĚraaLarsa
enkereh,
ravděpodobně:
e- babba Chrámy
ů
v Gir-su městě to posvátném knížectví la a  v obou t chto mistech slulyllasaan.bl41)
ského. (f zde však zatlačen byl tento kult bo  slunce. 7. íšta r(z ltšar: bíahovoíná,príznivá)
in

Zwezdutá)

trlůně, před ním
mž odpo

vžil odznaky
jeho moci3a
trvlády: byl
žezlo,
kometa:a
Na meznících
znázorňován
trůnem,
na
kterém sedí králové, a tiaro u, znázorňující jeho
všemohoucnost (Frank, Bilder und Symboe
ole baby
lonisch-assyrischer Gottersst.r 7 n.). Na ekliptice,
která est rozdělena na tři pásy, patři první vý
hradu Anuovi ruhý Bélovi, třetr anvi. První
v rocekáisan)
jestezasvěcen
Anuovi
aměsíc
Bélovi
ežto mě
druhý společně
p_atř bohu
Ea.
Kul ler, Šternkundee.u sSterndienst in Babel1,1259)
álem bohů, sluje též jejich otcem, abu ilůni,
t. aj. mající vládu a pravomoc nad nimi, jako má
otec v ..rodíně Hvězdy jsou jeho vojskem, které

služb
bou,rovná
konanou
ke cti
hně nad
Ninni,
která
se
celkem
lštaře.)
Nadvldda
bohy,
která
mu
původně
patřila, vbyla
později
přllesována
v Babyloně
Mardukovi,
Assyrli
Ašurovi.
Zaman
želku měl Anu bohyni Antu, se kterou z lodil

byla enuše, bohyně veéera' | Ltra. Brzy vystuguje
jako
lásky, brzy
jako zároveň
ohyně válk,
nkdy
docelabohyně
s obojím
halvím
( frodiat
a.)

V
Erechu,
kde ena
mělaslavný
chrám
E-an-na(=
nebes),
byla
hlavně 'ako
bohyně
lásky, adům
to

způsotemttakový

že msto toto slulo „městem

íštaru. ZBěl, jehotž sumerské jméno zní 'n-líí
tán vzduchu?)j
ánem lzemě, krajin, lidstva. u(posvátných)prostitutek,
al ki-iz-re-tiju-cha-a-tu]
Lia-nm-a-u KB.Vl,63 'Lčol
l.lb) Králově Erechu
ěnébylE-ku
hlavně: v5tjdi
obabyl.
Nippuru
vchráměse
ům
horstva),
kde vbydljl
milovan tab.
mi manžely“
dle
O Gilgamešovit
Vl.) ráda b,ohyně
vchází vkterá
důvěrný
svojí&manželkou zvanou Nin-harr-sag (: paní hor (0se nazyyají,
stva). Kromě toho měl za 5 leěnici bohyni Nin poměr s lidmi. Tento kult kvetí též ve městě La
lií. jméno to, které Babylo ané přeložili slovem
gaš.
tomuSinovu,
v Challabu
vána Naproti
za dceru
boh byla!illštar lpovažo
odobně
Belit,a
splynula
ozději
jeedno titul
s lštarou.
Snah kteráž
vhyvýšití
opřl kla
mu vnejen
„krále v Assyrii vystupuje jako hr n'ivkavkbitvě, která
nešetří nepřátel Ašurových. (Báseň o sestou ení
“(= obeyvat
enlůns.ebe)
V dobnýbržo- lštary do podsvětí uvedena níže str. 849) Vyo ra
Všechan
aAnngnaik“
(= bohů
pozzemských),
zu'enice
se ozbrojené
brzy hvězdou,
Veinuší,
|_uhbrzy vanípodobě
vá
různými
(luk, šípy
izdejší městský bůh Babylonsaky
uchvátil jméno' i před le
nosti Bélovy.3.Ek
Ekn—izpánz mě) atd.), brzyvpvodobě matky,dkoříczíbran
dítko, neb ko
pánem
Šenžžzem
názorů
celou
znamenáoken u(apsu),
kvody
“nsdkĚakě
"hbohaB.abyl
kterýe
byl nečně ženy, jejíž tvář zahalelna byla závojem. (Srv n.
zemiaobkleopoval,
na nějako
ostrovplo Oppenhelm, Der Telč)
u. die verschleierte
v „králem
ramenech
potoku
a řek
tryskazl. pocty
Gottm.byla:
Lipsko
1908.
0101,akde
i.) jiná
střediska
jeji
město
Agade,
ctěna
byla pod
Slul proto těž
apsu“
(apsuz
ZU-A

844

Babylonsko-assyrské náboženstvi
oznamující), syn Mardukův, manžel

nazývající,
boyl
kmenem
v chrámě
E—ulmaš,
městol Sipp_Faar, SIT—me
lnive Anunit
(v chrámě
E-mís-mis)
EIA
písemnictví.
nově rok,
kdy
ovšem
jeho otec Na
Mardu
ustano
v Babyloně b la jejím jménem nazvánal brána a bohové, hlavněohem

vovall budoucnost, Nabu zapisoval tato ustanovení
chrám ji zasv cený slul E-tOr-kalama. jedenro
panování Chammura ího se datuje„ ostavením na tabulku. Chhrmá 'emu zasvěcený E-zt-da((pevný
dům) b lv Borslppě (viz níže). Chrám tento byl
trůnu bohyni lštar“. ult tento se rozi iříl tak, že původu Chammurapim zasvěcen Mardukovi, po
ano rozšířil se i ve Fenicii a
zději však v něm opanoval Nabo sám. Na nový
rok byla nesena socha tohoto boha v průvodé do
Ba neA.pod
všecky
bohyně
splypultšlvrty
známým
jménem
Babylonu, kde nesena byla vedle sochy Mardukovy
e'staršímjestsNinib,
meru, pakrodních
následujene
arduk a konečně Ašur. Ninib ulicemi. Zosobňo ávním rírodnichsil člověku blaho
slul puvodně Ninágir—su, byl městským bohem Eufrat,
dárnýchvzniklibohové
add( eště, Nisaba
větruablesku),
Tigris,G bil (_b ůh,ohně)
(:
města Lagašea
„innsynem
em“ akropole
tohoto
města,
zvané
Gir-su. By
En-lílovým
(Bélovým).
hyně_úrody zemské), Tamm)uz, bůh vegetace (Du
muzi--abzu_—
ít. apsu)
, a řadu
ij. — bohů
Kroměnižších,
těchto
_Leskt
hlavně
bohem s války,
„p
peán
em zbraní“
znali BŽšn
ylole ané
celou
akki),
a zároveň
Nergalem
bohem
lovu. (bel
Za bohů
svěcen mu byl měsíc Tammuz. Na obloze mu od duchů lidem přízniv' c,h zaujímajících střední místo
ovídalo souhvězdí Orton, v bájí o Tammuzovi jest
Ě.
bohy
a lidmi.
takový sluje
ob ílod
čejněšéu
la
někdy
tež ouch
brýšéédu
(narroz
RIíníbkkancem, lrter Tammuza svým zubem usmr mezis,su
cuje.
Splynul
v ctěným
je nu osobu
s bohem
války, zva
m-Za-ma
-ma,
v městě
Kiš. Zaměňován
byl též sbohem polí Urašem, ctěným v Dilbatě, a
tak jest si v světlíti, že vystupuje í Niníbv dů
stojnosti bo n zemské úrody, boha olí, kanálů,
mezníků
a krajů. Manželkou
byla
ohynébohyni
Baů,
která
zaměňovánab
la bud'jehoNin-k,arrak
to zdraví a nemoci, mi s Gu-la (kteréž zasvěcen

zlého)
neboněkdy
d o brý
utuk ku.toMezitšto
může
se
dostati
edimmu,
jest chduchy
zemřelého
člověka,tito
jakoduchové
byl Engtidu.
chrámů
a paláců
stávali
strážníU vbran
podobě
okřídlených
býků s tváří lidskou vyzařující vážnou velebnost

své duchy strážné, : nichž jeden kráčí před
::ŠÝÍZQĚs
tiarou
na hlavě.
m,
mdruhý božskou
za ním aneb
jeden
na jehoKaždý
levici,člověk
druhý
ak na pravlcc.l Duchové tito bydlí v nebesícha
“Uši
bylkpeas).9.
ubylmocMarr
av té Městským
m: e, v j bohem
rostlaBabylonu
politická
Ba přednášejí bohům poct vzdávané jim lidmi. Proti
rostla
mocmd
a vliv
Mardu
stojí duchové
zlí mezin
utukku),ebytosti to nerodící
bilionu;ždza
neplodící,
bloudící
dobté!Sham
urastojnost
iových Anu
a Bel
po aním
lené na sedm dvoojí,tých tedy ecelkem na čtrnáct
pustili mezi
Mardukow
ta a dali
mu Pon
vynikající
místo
,.ígigi“ vláduusv
(: nebesncými
bohy).
ěva
sborů,
po světěv zlo,
zvláště
ne
mí:oc ašířícíneúprosně
kku působil bolesti
hlavě,
namtáru
b | nejstarším
boha k1era
Ea (apsu),
muvvži
tžboě'
můrodysynem
zemské,
se bezMarduk
vláhy neb':lž
á v hrdle, utukku v šíji, alů na prsou, edlmm
mysliti. ePoněvadž Ea by )ůh moudrostí, proto
o čvána byla i moudrost Marduka, jeho syna. votě, galia na rukou, llu na nohou. B ti z lozenci
podsv
tí (arallhů)
stavu
ři el způsobem
ta é duch
ze
emřelého,
jeehtož Do
toěljejich
nebylo
slu ným
mlythu
„enuma jako
eliš" eho
(víz otec
str. 849)
hrajJeylMarduk
vyni
ající úlohu.
tak 1M
vzýván pohřbeno aneb jemuž se nedostalo pokrmu od pří
buzných. aProti
těmto
duchům
velice roz
jme
enovitě
zařikava„lékaře“
ů (glšipuš ylkteří
v něm též
vi větvená
děli
„pána od
života'a
považován
složitám
magie.
— lpraěcovala
kjest stvořcn
od
za tvůrce lidí, ano i za „tvůrce bohů“. jak
řed
bohů (prameniyÁmenujibud'
Běla,
nosti svého otce v sobě Marduk soustředilPřtak Ašura
boh n ruru) z hlíny
a zneb
krveMarduka,
Mardukovy
zmocnil se časem výsad boha Anu a zvláště boha za tím ůče em, aby ctil boo.hy Dítko novorozené
Bela od kterého přejal docela ijeho jméno Mar—

považováno bylo za dar boha. &rvn. vlastni jména
duk-ÉelhOOsvátku za muk (: nový rok) ur oval jako:
Nannarraplam-ídínnam,
arduk-apla-idinna,
abu--apla-iddin
na_ N.M.N.syn.adal
Sin-acham-dini
M. osudy Babylonu v l-aza , t.j. ve východních
horách. Totoovyyyšován í Marduka zašlo tak da nam : Sin bratra daroval. Ayšur-acha-lddlna[Asar
leeko, že v pozdejši době byla v jeho osobě sou hadd_on]-—Ašur bratra daroval. Bél-nodin-šumi:
středěna veškera moc a ostatní bohové byli pova
žování jen za jak' si odlesk moci Mardukovy. Tak
jest rozumětl zn mému textu novobabylonskému
CT XXIV, s. 50 č. 47. Zobrazovat se se zbraní
v ruce zvanou mittu & s rohatým drakem, odpočí

Bél dává 'méno _syna pootomkal, Nidin—Ištar
|= Dar
lštarínj.
yně lnorodu (—paní
(byla buďporodu)]
Belit
rlé
která
slula Bo
proto
neb ami. U téhotn é ženyt předřikávaly se for
mule zařikací za šťastný porraod za to, aby bůh

nevládl slepý
vajícím
no.hou
Manželkou
Sar
anit.ujeho
Hlavni
chrám
jeho byl eho bylla
lv boh
Ba ně
_y_ dal ditku „dech života“.—
nezměnitelný,
bohové pro
na počátku
shromáždění
stanovilinýbrž
budoucnost
každého člo
lon. lo. Národním bohem Assyrů bylAg ur( _-_pří osud,
znivý), který rostl ro_vn
něž se vzrustemu politické
věka.
Byt
rozhodnuti
jejjch
bylo
neodvolatelno
tento rok, moh člově_ zbožnosti, modlitbouproa
moci Ass
rie, tak že
byly příčítány
svým oběti si bohy naklo
časem
p ednostl,
kteri gemu
původné
patřily bohum
mu při stanovení
jiným. Tak sluje „tvůrce nebes Anuových“, „pů
osudu prodalí
rokživot,
následujlící
byli příznivější,i
určilla
moudrost,
silu z raví,bym
moc.
vodce bohů".
všeho lidstva',l
„králměstech
nebeiu Ašuru,
země“,Kalhu,
„pán
všech
Ctěn lve
aA. měli za to, že bohové člověka miluji. Od
Ninive a v jiných sídlech královských. Ášur b
nejstarších dob shledáváme (theoíoríckář jména,
vjaako:
spise bohem
národa
a_ssyrskéhonež
a ponvá složená ze jména některého boha a ze s ov
vadž
národ A.
byl válečný,
byli měst, šur
řízeň),
lečníkem. Ve jm u.A dávali se králové do válk , Naram_— mlá ček (Naram-Sin), migrat (:
damiqa(= nakloněný). riménů (: mílosrdný a pod.
A. vedl vojsko do “bitvy, jeho zbraně třímaiik
lové ve svých rukou, pode oochranu se utíkají, Důvěr ve b_ohy milující a milosrdné vedla B.
jmenovali bohy svými otci, matkami,
u něho pomoc hledají v ne ethečí válečném, před
sebe"'lnpakŽ
zšelíc ch syny, dcerami. Srvn. 'ména Bél
ného
staví
poražené
bohy, lemu
l jest otec ,aMiarduk-abi (
válečné
kořisti.
Zobrazován
byl přísluší
v pdoodb grvotlnyab
kruhu
oteuc),(Adad-a
l, Šaamb
otcem), amaša
okřídleného, v jehoož středu napíná Pl.).
luk proti ne jeho
ml (|. jestm
epo
příteli. Manželkou jeho byla lštar. která byla zvána
.—

též Bélit (= paní), jindy též Aššuritu. ll. Nabu

kládaliB.(Achu-tůb: bratr jest dobrý,Abu-ussur_
—
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bratře chraň). Člověk požívá ochran boží. Máf
bohy, ochr
ku kterým B.wpohlíželi žakooho
chrá
něnec kuv svým
vé
každý svého boha (anebo bohyní) str žněho, který důvěrou
jest otcem jeho (matkou), který sídlí v jeho těle a sou otci lidstva, vzbuzovalo v srdci B. docela
u n m. Nedostatek bázně boží považován
chrání ho groti
vlivumkrálově,chrám,
zlým, odobněpalác.d
má svéhho
ha město,
m. byl za hřích, který bohové tresta"!, tak jako odmě
ty, kdož
jich sám
bojí. boPoenvadž
král zá
Bohové
se lidem
zjevují
bud'jinými
ve snách
stupcem
boha,se ano
b,yly byl ovínnosti
neb
konstellacl
hvězd,
nebo
způos(nejčastiši) ňují

otec
člověka,
vš jměnath
též jeho___pánem,
jemuž
je
hům __řenesen
něho; mbátí
se ohů
zna
menalo
rle, ina
a naopak.
Základem
povin
sloužiti
(srvn.jesvlastní
eofon'cká,
je 'ichž
ností k bližnímu byl hlubok smysl pro spravedl
I.“-I'
složka ůjedna jest buď běl, na př. ili—beli
l:( můj,bů—

ěe“
jpn (:naeslužebnice
arad (: služebník),amel
lověmk),amal
a jehož se est b ti:. nost,__okteR vyvěral z přesv dčeni a citu nabožen

bot normy, dle kterých jest rozpoznati
Ani králové se neostýchajld vaatt sn ve 5 ch nápi
sech
sll::orávo
spravedlnost“
(měšaruává
u kettu),
ě věkuashora.
Král, kterýd
zákon,dán
jeeyst jsou
zá
hgřoívlastek palich ilani rabote (bojim se velí stupcem boha,z
od něho dosta'v abohové
kých
Bylo
roznemcol
umno bohů
se báti,
poněvadž
v
rukou jejiich
byly
i zdraví,
život
is
soudí, bdí naad tím, zda se zachovávají tresta'íty,
kteří se proviňují proti nim, odměňujjty, kte i se
Svazkem,
který
poutalměstského
onbyvateíetéhož
města,chrám
5byla jim odrobují. Bohové jsou poslední instancí v ro
úcta
jednoho
a téhož
boha, 'ehož
byl první budovou města, pro ně tož vlaslně bylo mě zep ch, _„př_ednimi“ žalobce obviňuje žalovaného,
nimi“ svěd
sto založeno a vystavěno, tak že bůh městský byl „před nimi“ žalovanýs eh,áj
vlastně králem, a král- člověk jen 'eho zástu cem.
kové vypovídaji,
bohové
trestají
l.křivou
jest hříchem
těžkým
(atmu
kb.tu) přísahu,
Nejen město samo bylo po menov n_odle bo a (na která
Spravedlnost
zakazovala
vzpouru
proti
vrchnostio,
Hklad
Níg_pur
slulo
En-li-kí
=ůzemí
Enlílov
vo, neúctu k rodičům, prarodičům, k starším sourozen
rldu slulo
un-kl_
—území
Nun(:
Ea),nýbrž
i jeho
cům, zapovldala rozsívatl svár mezi rodiči a dětmi,
hradby,
brány
(na př: v Babyloně
brána
Urašova,jeho
brána
emamuova,
b.lštařína, byla
b. Bělova,
mezi prátell,
zakazovala
vražvězn
u, ěuvrcívězení,
člověkaurá
do
zadržovati
neprávem
b. Ninibova, b. amašova, b. Adadova), ulice i ka tísně,
nály. Poněvadž bůh bydlll ve městě na ůzerni
žeti druhého a pod. Manželství bylo věcí posvátnou.
jemu
bl? smutku
ochráncem
města,
vrženi
do krvesmílství
řeky. Násilné
smilstvo
otrestáno smrtí,
rovněž
stíhal
zákon
k němu hrazeném,
se 8.3 A.proto
v dobác
utíkali.
Abyb Ci_zoložnícíbyl
se sídlo jejich bohům líbilo, pečovali králové o to, prísnými tresty. Spravedlnost babylonská zakazo
by jim vystavěli nádherné chrám o,patří|i je obrov
vala porušení
soukromého
majetku,
užívání
faleš
a váh,
padělaných
peněz,
řenášení
ským ma'etkem, důchody, četu molotroky a otro nýchm

mezníků, l„zavrhovala neupřímnost, přetv řku, lež.
kyněmi.odoněvadž vlastním krá cm města 'est bůh, V ohledu pohlavním, kde neešlo o porušení spra
rootoťodd
královi
jsou nepřátelé
poddanými
bo a,
jemu
odvád
í poaní
latky
a daně,
města
a krále
vedlnosti, panovaly náhl :dy ovšem v_olné(Meissner
9.1907,L sk.Ro)Rovněrí
'so_u zárove
n_epkřátelíboha, bůh posílá krále do Ass riologische Studien
často na příllinsverbot
š vysoké úroky
(Viz He'ěl,
alttestamentlíche
mLíchte
er
oje,proto
kráčí nábo
s vožekem,
účastní
se boje,
každá válka
jest
nský
ýboj
vedený
za zájmy
boha Bůj ováno
m.čsta Král assyrský nazývá své vojsko „vojskem ethnologjschen lurísprudenz sow e des altorienta
Ašurovým“, své zbraně „zbraněmi Ašurovými", svou lischen Zínswesens, Freiburgi.
ukrutnost Assyrů byla pověstná..
rn___oc„
mocí_ Anšáurovou“, vítězstvtví pak dává rovněž čivost byla s lečnou n'ectností !. íA
od __poraže
, byli poraženi
bohov„Byl-li
teřínáro
bývalí
pako ndevlčení
do zajetíi jeho
(ne babylonská sov pro pojem hříchu:

byl-lliéjt.1).
sochy jejichj
odkuds
sem
ve vtězn
vodu
uzničení),
esevraceli
do sv ch do
zpo_uru prooti bohům, kteří
movu Staří B.eneznalivrozdílu mezi mocí světskou zaslouží býti ctěníuavkteří ukládají spravedlnost.
a náuboženskou. Proto král, který byl vladařem Vzpoura tato hněvá bohy, zvláště boha hříšníkova,
světským, byl zároveň též knězem, rostředníkem který ho dříve chránil, nynívvšak se od noěh od

mezibohy alidem. Slu eproto „pastý em“. Ktěmto

vrací, takv žeuupadá
v ruce Prostředkem,
zlých duchů, kterým
v nemoci
úzkosti duše.
si
úřadům byl bohy vyvo en, povolán, ano předurčen tělesné,

hříšník boha usmiřujeaatím své nemoci se zba
abylo
již zavedení
v životě _matkyutvořen.
povolání
spravedlností Účelem
ve stát ěehoProt
obyl vuje, jest především modlitba kající, jejž typ
ézáme
babylons
ch'
král bohems
miláčkembohů, synemejejich,
obrazem
bohu, lé
ano
a
emu dostalo
s nebes
(Dr.
W. vt.
Cas
sp zv. „kDajíc
Diecchí
Rellžalmech
ogin
nin dena
ssyrísch
moci, moudrosti, odznaků (korun, žezla a trůnu), babylonischen Busspsalmen Gutersloh 1903.]. Heh
Sunde u. Erlósun nach biblischer u. babylonischer

tak
darynovou,
boh Šťastnější
i vzatš.
lení mohly
krále ty_t_o
prinnáší
do u. Nasto
Ašur

banípal
líčí takto
dobu svého
amův 5.1l.
ř.4 no.:)
„Odt

Anschauun, Lips 01903) s__různýmiobř_ady,jakož
m, kteréHři
bělou
velídosahoval
ůroí
anování(VVálec Ras— ízaříkáván
řeno a rozvětveno.
ik pokání A.
čimcí

„života, gokpje a světla“,- stával se zase „s nem
svého bo ,ei hož chvály mohl nyní zpívati.
čz
který nemocn ho očíštoval (zbavov_al neduhu bud
modlitbou, obětí nebo kouzelnýmlsl ovš zaříkává
slul boha
ašipuEa
(:oN;
'ětovatel)jea
své prameni,Robilí bylo pět loket vysoké ve vzrůstu ním, žano
oval iseléčením),
za zástupce
a Marduka,
s_vém,klas yl pět šestin lokte dlouhý, žeň se zda
a,
agiparu přinášejípravidelně ovoce, stromy mají rchžžojméne_r_n
títomu kněz,
ředpovídal
bu
t_obřady
předem-změpřed
rituálem
vyko
slkvostné plody, zvírřata šťastně vrhala,a krátce: _za
doucnost,
aslulŠamaše
barů, aA
t j.Adada
cl„vidou
Vystupoval
mě
vlády
neobyč_ejn
úrodaest jest
skvlůřebytek
Nábož
ženství n,ý
H. a1A. m
ukládalo jm
měnu bohů
krý___p
pozorování
vodve
závaz a též povivnnosti mravní
bohům (k sobě) oleje, jater, hvězd atd., řipojoval modlitbu a o
i k bližnímu. Základem povinností k bohům byla
kterou rituál do nej'menš ch_lgladrobnostík
popisoval.
bázeň, úcta
k nim,
služba
jim projcazovaná,
která ství
Důstojnost
lla dědič úkony
podobně
kněž
ukládá
modlitbu
obět
taslavení
sv: ů. Báz
ázeňtato
u Israelibaru
itů. b ykonávati
b ako
směl
jen
nebyla jen otrocká, nýbrž byla provázená dětínnou ten, kdo u_ebylstižen nějakou irregularitou. K těmto
mě zplodil,

0+

=“—

Š
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dvěma sborům kněží se družii třetí sbor zpěváků a s. 245 nn. Otto Weber, Die"Lteratur der Baby
hudebníků (zammeru, kteří provázeli náboženské ionier und Assyrer. Li sko 190' st r. 8 nn.) Dosud

“est nám známo asi

jedn0r

obřad ek
zpěvem
a hudbou)
a sbor kněžek,
věštky'ň
zpěva
a posvátných
nevěstek.
Důchody
kn ží iínového písma bab.-ass“yrskéno.
)
plynuly z chrámového majetku a z určitých částí 100 označuje „“ednoduché slab ky, t. j. samohlásky
obětovaných zvířat (kůže, kýty, oloviny žaludku a složky jedn samohlásky s jednou souhláskou,
atd.). Tento úřad kněžs _vedl ěze sám sebou b) asi 1 znamének označu'e většinou slabiky
k pěstování různých dm 1: literatury,
' ou

modlitby, písně, básně, osvátnéiežendy,e P
kposvátné
za

,

.

0
c
Jrávnictvím, iékařstvím, astroio í, zkrátka, kněží dlužno přičísti obrovské množství
. Většina značek _jest poly
: lí rvními nositeli tehdejší v dy a slovesnosti. značek ídeogratic
o lltba, tak duiežítý prvek bohoslužb baby fonní, t. j. znamenal více slabik, příp.slov. Značk
..onské,nevypiynuia z formulí ma 'ckých, n brž vy od a uvedené znamenají v některých p padec
zav
ené
slabiky.
Zřídka
užívá
se
znamének
pod
ryskia zcela samostatně z lídsk ho srdce; hlavní

ejí ráz byla prosba.

Z modliteb, které králové

U'

slabik
jednoduchých.,
Skoro
ech značekk označení
siabičnýcn
(majících
více hodnot
zejména po vystavění chrámu vznášeli k bohům vŠuvedených
siabičnych) užívá se t 2 k napsání celé řady
různých ojmů. Poněvadž písmo toto b io.tak slo
žité a tě ko čitelné, pochopíme že z y byly se
stavovány pomůcky, četbu ulehčující. jsou to tak
zv. determinativy. fonetické doplňky a s iiabáře
či slabikáře. Determinativ
sou znaménka ia_dená
obyčejně před slovo (říd ej za slovo) určující, do

za udělení
četného
trvale
vlády, dlouhého
bohatství, života,
moudrosti,
bázn gotomstva,
boží, est
nade vši pochybnost jasno, že modlitba nevzn kia
z magickych formulí. Oběti bohům přinášené
je st dcbře rozeznávati od pouhých darů jím
odávanýcb) měly ráz pokrmu & nápoje chléb ne
k
i), med, máslo, víno, sesam. m éko, me
dovína, býk, beránek, kozel, koza). ldea, že obět
po
zastupu'e člověka obětujicího, byla ve
lice dokonaie vyv nuta. Maso žertvy bylo podá-'
váno místo masa obětu tc o, krev místo krve,
srdce místo srdce. Oběti i dských — zdá se — Baby
loňané nepřinášeii. — Srvn. ensen, Die Kosmogome
d. Babylonier 1890. Tieie, eschichte der Religion
im Altertum i 1896 s. 125 nn. Fr.jeremías v Chan
tepieově Lehrbuch d. Religionsgeschichtez s. 163 nn.

jgstrow,
Religion
of Babylonie
Assyria
ěmeckéThe
nové
zpracování
tohotoand
díla
dosud1898.

chází v Giessenu u A. Tb elmanna. Zimmern, KA
359 nn. Musil, Bab ions á trojice, v Hlídce 1899.
A jeremías,
horme, Choix de textes
religieux assyro-babyioniens. Dhorme, La reli

gion
aris 1910
(je reii
to ions
nej
epší Assyro-babyionienne.
příručka). agrange, tudes
sur les
sémítíques. 2 vyd. Paříž. Maspero, Histoire ancienne
des peuples de i'Orient Classique. Zimmern, Bei
ge zur Kenntnis der babylonischen Religion.
Schrank, Babylonische Sílhnriten. Ranke, babylo
nian personal names.
ehorme Le séjour des
morts chez les Bab ioníens et les ebreux v Revue
biblique 1907 str. 9 nn. A. jeremias, Die babylo
nisch-assyrischen Vorsteiiungen vom Leben nach
dem Tode. Lipsko 1887. Frank, Babylonische Be
schwůrungsreiíefs. Frank, Bilder und S boie ba
b ionisch-assyrischer Gótter. Perr ,
u.
ehete an Sin. Mor ensíern, The octrine of sin
in the babylonian re ígíon.
1905 X.. Die

kterého
jest zařa
diti. (Takdruhu
na p Pojmů
. jeden následující
kolmý klínsl0vo
u ozorřluje,
že
následuje vlastní jméno osoby atd.) onetické do
plňky
slabiky
ideogramům,
aby
ten ř jsou
věděl,
jakou připsané
slabikou kslovo
ideo raíicky
psaně končí. (A. Amiaud et L. Méchíneau, ableau
comparé des Ecrítures Babyloníenne et Assyrienne,
archaiques et modemes 1887. Brunnow, A Classi
fied List of. .. cuneiform ideo aphs. Leyden 1887
nn. F. Deiitzsch, Ass rische esesttlcke, 4 vyd.
Lipsk01900. Hommel, umerlsche Lesesttlcke. Mni
chov 1894. Meissner Seltene . .. assyrische ideo
amme . . . Lipsko 906 nn.) Na veřejných památ
ách od dob nejstarších až do Chammurapiho na
lézáme pismo iapidámí, provedené s velikou pečli
vostí a mnohdy velikou technickou dokonalostí.
V soukrom ch listech a smlouvách doby hammu
rapiovy v ak pozorujeme již kursivu, která nemá
více nic ornamentálního. Písmo toto zachovalo
v Babylonii v celku rysy ty '

dujícich
pokud
vůbecnabylo
klínového
už
valo. potud,
Poněkud
jinýchse tvarů
ísmopísma
toto
v [Assyrii, kde se psaly všecky tex
en jedním
monumentálním písmem, tak že se z e dná k 
síva nev vinuia. Psaní, písařství (dupšarrutu) bylo
výhradu pěstováno kněžími. Písar sluje „dup
šarru' bez ohledu na to, zdaž koncipuje text, zdaž
jest tedy v pravém slova smyslu spisovatelem, aneb

zda
pouzev jakési
text jižcechy,
daný jgalsuje.
or ch
a
nisováni
patmoPísař-i
ze zacb li
oval
názvů: rab dupšar (: nadpisař) a dupšar ša mílti
orientalischen
Kultur der
, , , Berlín ]Rgěgionen
. Martin,v Textes
reiig.Gegenwart
assyr. et (: písař zemský). Psaly pak se jmenovitě vý
babyl. Paříž 1900. H. Zimmern, Der babylonlsche znamnější texty na kámen, jako na mramor, diorít
Gott Tammuz, Lí sko 1909. Combe, Histoire du (psalo se i na sochy, představující krále, strážné
: . bytostí atd.), alabastr (desky aiabastrové popsané
cuite de Sin en Ba _yionieet en Assyrie, Paříž,)1308
zapouštěiy
do zdi),
na stříbrn
skály god
širým nebem,
psalo se nasedesky
zlaté,
, bronzové,
anti
Babylonsko-assyrskégísmo,jazyk
aliteratnra.
Babylonsko-ass
rsk klínov písmo
vyvi monov , na dřevo cypřišové, snad i na papyrus.
nulo se z obrazů. ynalezeno nebylo Semity, o Nejčastěji však psáno rydiem (qtln duppí) na hil
něvadž neodpovídá hláskosloví jazyků semitsk ch, něné tabulky (duppu, mn. č. duppánl, dannitu, ii'u

nšbrž
k povaze
jazyka tamíe
„sumerského“.
na rozdíl
od kamenné
tabulky&,hřibovité,
která slujehranoly
nartl,
( ppert,přiléhá
Ex edition
en Méso
ii, 1859. W. větší
asumětu),
válce, bečkovi

Haughton, h the Hierogiyph c or Picture Origin šesti-, osmi-, desetiboké a pod. tvary. Tabulky ty
of the Characters of the Assyrian Syllabary v Trans byly buď sušeny jen
! na slunci, neb v ohni vypá
actions oí the Society of Biblical Archaeology V1, ieny. Co do rozměru nalézáme velikou rozmanitost
1879 .
. Hommel Der Bab lonische Ur
sprung
der Die
ágyĚtíschen
s. 61Schriít—
nn. .
Delitzsch,
ntstehung uitur.
des 189
áltesten
t. zv. syllabáře (slabikáře), jež možno
tl ve
systems.
Nachwort de 89%
hureau-Dangin,
Recherches1897.
sur i'origine
i' criture
Cuneiforme
sku iny:
1.První
tvořily
tabulky
rozdělen
na tři
sloupce,skupinu
z nichžsn)
střední
obsahoval
1898. Fossey, Manuel de l'Assyrloiogie. ], 1904, čtyři
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kpsaného

perským klínoplsem, skorem pro všecky

slabičná znaménka prav i"jejich název, le
erskou.
s,ch Assyrísche Lesestíicke, značelíyhláskovou hodnotu. Současně dospěl k týmž
kům professor sanskritu
un.v v Bo
onnu
jsejsich
hoarílnoty
výslovnost
sem tso
tr. slabíčnéommell,
Sumeris che
Lesest'u
tíleck
s. 66
ristian že
Lassen,
kterýsouhlásce
nad to jest
vynalezl
důležitou
nn.uC neifonn texts from Babylonian tabletss sv. z,ásadu
ekaždé
při satí
samo
Xi. list 1 nn.) ll. Do skupiny druhé (Sb) jest zařa hlásku a, nemá-lí samohlásky jiné san. Když pk
diti tabulky. jejichž střední sloupec podává ne
přísrěll
různými
drobnostmiWater
k retbě
su Ed.
Beer, _7atqueta
aarg
aard,perských
ky
znmá
mý ledleogram,levy jeho výslovnost sumerskou,
uveřenil
Rawlinsonví, Hin
nápisI':behistunský,
elitzsch
m91|.adnn. (Hommel
Cuneitorm. Texts. r.1846
šravýe ho
se mítskýypřekl
štěstllose
awlínso
oví vDu
XI, 14 nn. Weissbach, mBabylonische Miszellen s. líněajulesu 0 pp e rto vi v Pařížizbývajícízáhady
ma perského
rozřešiti hlmáskov
ha stanovitl,
že pižsmototo
nm) lll.sloupcích,
Do třetí z skupinyd
patří tabulky
nebylo
čistým písmem
m, nýbrž
ně
o27 čtyřech
nichž (SC) obsahuje
ne písm
známou značku, první jeho sumerský význam, třetí
které
značky pokus
mají hodnotu
slabtéžčnou.
— MežŽít
byly konány
rozluštiti
druhou
soustalvu
jeho
název a (Ho
čtvrtý význam jeho. označený
semitským.
strana 83slovem
nás.l klinopisů (novosus ou), která byla mnohem složi
Delítzsch, n. u. mn.l strana 67 násled. Cuneiiorru tější než první. Z velikého počtu různých značek

Textssxíl, 1.29 nn.) lV. Čtvrtá skupina su) se

soustavy uzavíral
Mtínter, že
zde
podobá skupině třetí, tím rozdílem, že dežto této
býti soustava
ísma hlLiskového,n
bržnemůže
slabičného.
ostřehi, že kaž1 é vlastni 'méno
Sc obsahuji výklad značek jednoduchých, podávají (.rrotcfend r. 1
(které hlavně umo ňovalo nalézti hodnotu je notli
výchzznaček označeno jest kolmým klínem, sto"r
značek se lišily poněkud od starých, archaic gh, crm před jm nem. Práce to podporoval jmenov tě
bylo třeba pořídrti pro žáky seznamy značek ste' 'Wester aard, který pnesl ze své cesty,z vý
ného významu, ale různých ty ů z různých do.
chodu do
vropy
K nov
dospěli
Hlncks
r. nov
1
amateriál.
de Saulcy
v mo
ařížíljevům
Takovéto“vlaseográíí—cké
pomůc
lze nalézti v Cun.
Zárv
eňs ypamátkamitohoto
Rawlinson
pomocí asi 50
vlastníchjmen
vyskytu
jících se na jmenovaném
napise
a pomocí jíných40
písma(:pohřbenými
pod zemí
zmizeladobě
jehopodařilo
znalost
staletí Teprv
v poslední
jmen známých
nagžkdru
z jiných nápisů
určilNezá
hod-_
notu skoremvzšech
soustavy.
se úsilí četných mužů záhadné toto ísmo klínové, vlastních
Stl nvýklad
ch. (Homme
el n. u.m
96
CT značek9složen
9.nn) nýc
Poněvadž
pozdější

kte mšisány byly 'památky v jazycrch neznámých,
rozluští Vzaty
by áynejprvehtrojjazyčnétexty, na
lezené
ch staréhoměsta
Persepolis.
Zdet tive zřícenin
all Achemenovcí
vydlabatí ná
isy kli
nové 1. v jaz ku perském. 2. překlad jejch v ja:
zyku novosus ém, kterýms se mluvilo v provincii
ěSusiana, a konečně 3. překlad je' ich do ja“<
zykaé
babylonského.k
písmem
klinovým,k Všeck
vak řitexty
dle zvlá tníhos sy
stemu tohoto písma.ažSousvtava
prvého textu per
ského skíádala se jen ze 39 znamének klínových,
majících skorem vesměs hootdnuhlásek, soustava

visle na Rawlinsonovln určil zdnáhpisu belnistunskěho

tséž spoučasněhodnotu všech těchto značek lon
ssor No rrís r. 1855. Celá ořad

šřrspěla drobnými pracemi, takž

no říci

etba
tohoto
systemu 'est
roz
én.a
— Nepoměrn
většn nid lžedefinitivně
ležitost mělo roz

luštění třetí soustavy klínové, která obsahovala
texxty v jazykub bglon
onském — soustava to, kterou

sányo_byly velice etné památky literatury baby—
asgyrsk . Soustava tato působila největší
obtíže lušjižteíi.
Výtchodískembyla
ovšem zase
jména
vlastní.
Mtin
rr. 1802 pozoroval,
že mnoho
dru éhho textu obsahuje 111 různých značek, ma í značek klinovýcht,evyskytu nich se v třetím sy
cích většinou hodnotu slabičnou třetí text psn stemu ná ísů Achemenovc, vyskytuje se též na

systemem
nejsložitějším,
o němž
řečeno jsou
bylo troj
více
svrchu. Pravdu,
že nápisy
persepolské
le naleziště měl za to, že jsou psány
ja zyčn
ěn, psané troírm systemem písma klínového, Ednoliazy n ch nápisech nalezených v zříceninách
Lazykem východoaramejským, tedy sem
m.itským Dů
postřehljižr.
1788 arsten Niebhuh
rostocký
orientalistaOlav
Gerhardr. R.17318311“
Ty
az, že skutečně ono ísm na nalezenč'ch tabul
jest totožné s novobaby—
že ojedinělý, šikmý, často se opakující klín v prvním kách (starobabylonskéšJsmo
nskýlm
m
) písmGroteiend
písůurčil
Achemenovců,
incks,
v trojjazyčnpodalro
ch nápi
druhu pisma má za úkol oddělit! jedno slovo od lion
druhého. Dánsk uče
enec Bedřich Můnte rdo sech skupiny, ktere dávají jména C rus, ystaspes,
kázal již, žezáha né nápisy pocházejí od králů dyna
a Xerxes,
však ur íti hgdno
jed
notlivých
značek. nemohl
Roku 1843'stanovil
věd srdor
stie Achemenovců a že asr jazyk jejich jest příbuzný Darius
jazyku, kte rn psána jest posváttna kniha perská Lówenstern, že jest záhadné písmo čistí od levě
avesta. Tu iljiž žezznačky první soustavy mají
rukyk
pravé,
a
poznal
snprávnéznačky
pro„
krále"
,
Odr
hodnotu altabeticlrou, značkyd ruhé soustavy sla_ „veiký“ a zanačku prom nožné čísl
bičnou a značky třetí soustavy že asi znamena'r vyšlo veliké množství _různýchprací,opokoušejí1cích
celá slova. Postřehl, že všecky tří nápisy podávaí se ezdaremr ozlušttil písmo toto, tak že at
týž obsah. 5 rávně rozíuštil značku pro a (e) a pro těžko určití zásluhu jednotlivých učenců. Zvl tní
&. Zásluha p a o rozluštění první soustavy klíno
zmínkyvystihl
zasíuhuusLe
angl. všecky
duchovní
dr.
incks,
orem
vlastnosti
babylon
vého písma isluší gymn. professoru v Gottínkách který
ského písma, aěkoliv měl po ruce jen nepatrný
_jířrmu
ř.Grr..otefendovi(1802nn)
Později materiál, a tod řdíve ještě než Rawlinso
on r. 1850
paodřiloBe
se nezávisle
na Grotefendovi tuto abecedu
rozluštiti jindřichu Rawlinsonovi. Anglický tento dů
uveřejnil
Hincks již
1846
uvedl
76 značeksvéoobjevy,
starob ylonských
a roku
skorem
vesměs
stžojlník,sloužící v perské armádě, opsal si r. 1
nich zcela
sla
dlouhý tlrojjazyčný
nápiseránu),
behistunský
(v po
správně určidla
ljímrose262
rovnající
značkys rávně
novobaby
hořli Zagrosu
íh.ozáp deTh
a poslav
jej íonskéa
ronik roku 1849.
zpracovaný do vr0p, obdržel zprávu, že již Bu r bíčnou hodnotu;peeště dále

aLassen

za m daleko v luštění neznámého

O rok později
(i
a kter
18515130
al své objevy
ve
řejnosti
Rawlinson,
se srovnavaly
celkem
psísmaďokročili.
V Evropě
totiž zatímgenitivu
nalezl roku
ště dále
or professor
Rask koncovku
]. a s názory Hincksovými, nammnoze vššak jšte
tím určil dvě dosud neznámé klínové značky. oku
sahaly.
Pomocín
nápisuurčil
behistunského
pomocí
nch nápisů
perských
význam 2001a
babylon
1836 francouzský
učenec
Burnout,
ch slov a z jednojazyčných nápisů assyrských
.znatel
jazyka avesty,
určilEugen
pomocí
seznamuvynikajicíjs
národů,
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sestavil nových 300 slo ,jejichž význam naI.ezl na konci věty — přd.
měno před podstatným —
Proto mohljiž
dosti věrněvpřeiožiti_
delši)na esvému
ís assyr Fe
en před
m sto |jitře
za
siovem.
Ovšem
že
edložek
užívá
se po
ského
krále Salmanassara
II.
ožek
(postsubst.
ositío— stojicic
pojednání z roku 1851 připojí seznam 246eznaček, sumerština yla za prosycena různými semítísmy
ea-sa.l (Viz
jejichž hodnotu většinou s ravně nalezl. Dalši čímž vznikloynářeč novossumerské,
práce zúčastnil se kromě inckse a RawIínsona

seznam
Oppert, de Saulcy, FoxTalbot, ]oachimMé trouazyčnýslovnikvV. R.11 12,trojjazyčnljlit
59: slSovnikpětisloupcový
v str.5
auu57
topově
nant Eb rarh Sc-hrade Veliko
koupomůckoubyly
chumukinl,
až

K(Ássslyšící.Biblsíothekas
XIII.$1892) Weissbach, Die
lze
roziřidití
na čt řit
umersko semitské
nalezené
klinopisné
Slovníčkyl.grokabuláře),
které 1753.
susmerisc
e 1898.Fossey,
d'Ass riologie
o,mmel
Sumer. Manuel
Lesestiicke
ngdon.
vokabuláře,
sloupciequivalent.
slovo su ÁsŠumerían1Grammar and Chrestomathy Paris 1911.
ve podáva'
druhém lCí
pakv pjednom
jeho semítský
—50.
Výslovnost
sumer
&Uveřejněny)jsoul_ne nověji
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Babylonské arcibiskupství
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Babylonské biskupství v Egyptě — Bacchylus

babylonské 'biskupství v Egyptě v městě le
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stud. na jesuli. školáchv Parmě, vstoopuil 1667 do
sterskýbbylyA
osvobozeny
navždy
odezvl.
v vPolsku;
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skladatel v prvé pol. XVll. stoleti; vydal„ acrae konci 11.stol., zúčastnil se sporuoslaveni veli onoc

cantiones, quae(Ben.i
bmís,gemls,
soukrom
mým
listem,
napsaným
concinnuniur“
66). queternísque vocíbus za 'papeže
..r 195,Viktora
v němž ].prohlásil
se pro
obyčej
římský

bacile — Bacon
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městnán
u langlickéhou vyslanectví
Paříži,
aby tak
uv
veden pl
politickou. vZde,
voohnis
spochv
také sv. jeronym
vir.iilL c.der
44,5
nedo
ohoc 0l.Srvn.
dm,lmnr De
Geschichte
alst nových i ei, “byl ve svých názorech ještě více
upevněn Smrti otce, jenž muzzanechal jen malé
kirchlichen L_it.1,582.
bacile, mísa kovová k zachycování vody při
jmění,Vystudoval
donucen byl
B.v
novatl
se
jinému
s největší píli práva, b 1 u povo
věku
proti asaliaslkému. Spis tento, o němž zmiňuje se(h

Bacilieri Bartoloměj,

1842 v Breoniu

(prov. veronská), 1888 tit. bisk. nyssenský, koad 28el t piřjnt mezi mimořádné obhá'ceu oruny &
obdrželptitul
0588). zdekpřlipoil po
byl dorádcemkrálovny
obecných;
se
jutor arcib. veronského kard. Canoss, od r. 1900 volán
khra bětiz Essexu,
morj'enžtěše se přízni krá ovny
arcibiskup veronst od 1901 kardiná.
Alžběty stal se jeho mocným ochráncem a přítelem.

cker de, bra
1. Au uvstin
S. .(.
vnAatverpách,
vstoupildo
ež.11873
v Luttichu) a Alo s.S

.(n. 18

vstoupil do Tov. jesž. |

však hraběB.Esskex
do nemilosti
králov
v Antver ách, Když
niny, vystoupil
jako u oadlodpůrce,
ano žalobce,

1883 vl.. vani



neváhal napsati apolo il eho odsouzení. Než ani
přízně dvora nezískal s nzk m skutkem timto a
bezopový ení. Teprve za ja
ba l. zm
měnilo se jh
postaveni, nejdříveajme
nován
byl řádným
obhájcem
arak
ostupoval
chle až
k důsto konruy
nosti lorda kane
éře
r. 1618 s n zvcm baronaz
erulnmu a viscounta
ze St. lbanu (r. 1621). Téhož roku byl však od
parlamentu obžalován z úplatnostl a po skončeném
procesu odsouzen k vězení v Toweru, k pokutě
.000 liber a k ztrátě svých úřadův. Obdržev však
od krále milost a značnou pensi, žil odtud v od

dali cennéde biblioograficke1dílo
des- zůstal za Alžběty
us“
écrivains
la mpngne eés Bibliothěque
tich 1

—1861, 2. vyd. ve 3 sv.1869—76),

juež

nově zpracoval Sommervogel (v.Jt.)
aiv l-e
tech 890—
—2. ose
,:sšoluigydavatel
publikace„ 1AnalectaBollandiana'](
(Backerl
us,studoval
Bacherius)
Petr
0. Back
Pra eere„de1517
v Gentu,
v Dillingách,
vstoupieldelo"řádu dom. 1538kbylp rot. theol. v 11.0
vani,definitorem
převorem v ůzn ch160,1
konventech,kalodjako
r. hor
580
byl

loučenosti života veřejnéhovvHih hgate a věnoval
livý kazatel; :p. „lin MisollturgosIl h. e. míssae se
zcela vědě a filosofii. Na sklon u života r.1624
osores llbrl duo“ (Gen
ent 1556), „Apologetlcus pro
etunctís“ Antveerpy 1

Backhus us Tilemann Vilém, kanovníkv Bru

gách, býval stoupencem jansenlstů, potom však byl mentě, jejž svolal Karel ]. Zemře 9. d
rozhodným
W“
(19 11022)odpůrcem. Srvn. Hurter, Nomencl. neziskav si gro svoji bezcharakternost nikdy více

)s'B(ace x))joachim,

zUtrechtu,horli

sto
lichocením
Alžb
bět
akubovíl
m 
úct ným
veřejné
o mínění.
SgisayJak
jehoboplývají
nedů
-ovým, enž byl rovněžJ tak originelnlm my
slitelem jako v estranným učencem a spisovatelem,
bla reorganisace celé vědy, ježto to, co pos
v da vykonala, zdálo se mu nedostatečným, ba
tánsku
v. Bako
Backow
(Ba osv
c k o kéašisk
v i ,někdejšítbiskupství v Mul vzeliké části poch beným. Třeba proto znovu za
BaxckPPetr Hubert Evermond O. Praem., počíti a odstraněnm všech ředpojatých názorů
kazatel, uuveřejnil několik sapol
ltogetíckých spisk

)4

lfota E1,10c_>7votářům;
:. 1619

after,

Nomencl.

u. 1805
v Tillburgu
Hollansk
u, vstoupil
prvý
novic
mezi zbylév mnichy
z bývalého
klá tere

vybudována
věda úpln
nve
ěnl:hlavnímsvěmddile
ov.á
svšlak
záměr
hledělB
.uskutečniti
zcela nový
základ
položiti,
a yTento
na něm
byla
e„ln
tonšerlooského, v revoluci francouzské zničeného,
aqna'g z něhož však vyšly pouze
Na opata,
kněz e bp iív
svěcenžlllr. 1 2lmale1u n.tverp
zvolen za
vvy
edl staura_t io

ž.v. t)

knovému 1rozkvětuklášter v Tongerloo

„Ded, ganitate
et augmentis
scien
„Novum
orrganum scien

1arum“ roku
r::dává
Bacmeister 1. Lukáš, luter. duchovní, r:. 1530 rganisační
plán1620.V
všech prvémvspise
věd,
jeenžnový
měl
v Liineburku v Sasku stu
tud. theol. ve Vitemberce, nahraditioOrganum sylloi ismů a obecných
byl vychovatelem synu dánského krále Kristiána lll., principův apriorních, z adní rysynove me
professorem a duchovním v Rostocku, kdež 1608; thody, kterou ovažoval za nutnou pro obrod a
obnovu věd.
části tře , jeež měla obsahovali
(ft.,„iDsputatío
complectens
summam
et ordinem
octrinae in epistola
ad Hebraeos
tradítae,
de sa
cerdotio et sacrificio Christi, instituta, ut studiosi lezy,
samo v .loženi
i jejichh
použití navevyná
podalvěd,
jenjakož
některé
řispěv
své
ad lectionem ejus epistolae invitentur' (Rostock Syvlaasylv arumssive historia naturalis“,
569), „Brevís expllcatio ln historlam assionis, akož i v různ 'ch pojednáních. K těmto spisům
mortis
et resurrectionis
1577,
„Explicatío
Threnorum“ Christi“ (1. 15
2. ZLuká
rmo es
ifindeles
upolitici,
oecono
přinpéojiti?
ještě
lužno
jeho později
do latiny
přelo
s n před, theolo a duchovní luter.,
v RostoŠem—"
miíc,
nte
rer Vědění jimdžspisovatel
snámnejvětší přikládal
cenu
dle B—a,
170
stud.
nejdřve
práva,lŠalom
theologli,0stal
se 1
prof. v Rostocku
erintendentem
jest
bgravým
ditkem
renaissagce,
není
sebeúče
em,
nýbr jest k tomu, aby p heky ho bylo použito,
tamtéž, :p. ,Explicatio se tem sallmorumpoeni moc člověka rozšířilo a život jeho co možnán
tentitalium
et psalmorum
XXI, XXll“
mznilo ,Tanntum possumus,
(Ros
k1603),
,Explicat'lo V,l
typorum Veteris
Te více ulehčilo a zpřlem
stamtentl adumbrantium Christum eiu ue perso quantum sclmus.' V dění dělí se na různá odvětví,

jež odůovídají duševním silám: paměti dějiny,
nam,
sacerBdotiumetFbenetícia“
(t.1
Bacon(B
kon)1. Frantíšeszerulamu,za
obrazo
orností poesie,
rozumu
filosoílile.a Než
filosofiejestv
ou vpře
mslsmy
dělíjen
se
kladatlelmoderní filosofie naturalistické a empirické, opět ve filosofii přírodní, filnosofllčlověka a _přiro
tiLaogtcláýněka
jako syn ne vyššího strážce zenou theolo ii Filosofie přírodní jest stredem
velik
ikélgelčeti
tnika
kuláše acona. Prvního veškeré filoso ie a matkou všech ostatni'ch odvětví
vědeck hoducha
vzdělání
nabylM
niakuniversitě
v lCambridži.
Proudem
nově
dobyu
chvácen stal
se B.'
věkdy,k
předpokládá
však
základ přírodogiis,ttak
v.16 orcoeod ůrcem
mmethody scholastické a po al jako
iná věda
na za
zkušenosti
spočív Ptroo
třeba přesn
důkladně
přírokdy,a “té slze
dosícia jen
methoznalosti
ic kouz
záměrú lněppetvořitižvšechny
záměruchtomu
zůsta
|v,ot i uvědy;
víru veřejn
zá ovšem
ležitolstí. Po skončelných studiích byl po 3 éta za Správné zkušenosti možno však nabýtzltolikon pečlll
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Bacon

jest více na rtech lidí než v srdci, jak dokazuje
vým
pozorováním
věcí a jea ích
zjevů
smysly.
ježto snaha atheistů pro svůj názor co nejvíce stoupenců
pak správné
ozorování
t jest
obyče
ně lichými
obrazy (idola zkomoleno, třeba je o těchto li získati, což zajisté člnl jen proto, že si nedůvěřují,
chých představ, obecných předsudků, jež zdroj svůj a že by rádi souhlasem jiných svoje koiísavé mí
nění upevníli. V Boha nevěří pouze ti, kdož mají
majíhoz (idola
části vetribus),
společnéčgařlrozeností
pokolení
lid zájem, aby Boha nebylo: „Nemo Deum non esse
sk
z sti v individuelní
povaze
jednotiivcově (ldoia specus), z části v kiamech řečí credit. msi cui Deum non esse expedit“. Vyvrá—
dola forí), 2 část v lichých autoritativních do tivši atheismus, konala přirozená theologie jako
mněnkách (idoia theatri), očistitl.
podává služka zjevené theologie svůj úkol. Filosofovati
k tomuto očištěni zkušenosti od nepřislušných sou o tajemstvích ví , nebo je hlouběji chtít rozumem
částek rozličné prostředk a iní při tom mnohou odůvodnitl, theo ogíi řirozeně nenáleží. Víra a
jemnou a bystrou ps cho o ickou poznámku. Než vědění jsou obory
edmětem a důvody zcela
ruzné. Vědění obrac se k přírodě, víra k věcem
methodlcké
'e ještě
to nen'doplněno
ani úplné
ani nadpřirozeným; vědění zakládá se na zkušenosti,
zcela spoleh Fozorov
ivě, musím,býti
expe
rimentem, kterým lze poznati emnéjší vztahy vnra na z evem a autoritě. Víra má však přednost
v přírodě. Po té pomalu, bez ukvapeného zpo před věd ním, a proto třeba rozum nepodmíněně
všechňovanl třeba postupovali in d u k cí k nejvyššlm v1ře podrobili,i když obě zdánlivě si odporují, což
zásadám a k ne'vyšším zákonům přírodním. Když dle domněnky B-ovy v mnoh'ch případech sku
totiž pozorovánm a okus fakta byla konstato tečně se děje. Ano víra stáv „se tím záslužnějši,
'
vána, sebrána a pře edn spořádána, musí se čim nerozumně'ší a čím více
těchto fakt chopili indukce, a to tak, že hled obsah jeji. — V znam R-a, kterj
všeobecný pojem resp." zákon, pod nějž spada i. ným emplrlstou, avšak podceňováním hodnoty syllo
0
ojmův a zákonů takto získaných třeba Op t gísmu a uednostrann m zdůrazuovánlm zkušeností
další indukcí postoupiti k pojmům & zákonům nej a mdukcc &svým o porem pro i demonstrativnímu
blíže vyšším, až se dospěje konečně post pnou oznánl, jakož i svým naturallslickým pojímáním
indukcí k pojmům a zákonům nejvyšším.
ádný lověka a společnosti em lrismu a sensualísmu
střední člen nesmí býti pominut. Ne křídla, nýbrž cestu razil záleží vtom,
e vytkl nový vědecký
olovo třeba rozumu bada'ícímu přívěsiti, aby se id_eál: předsudku prostě a methodlcké zkoumání
naučil namáhavou ponená losti od iakt k nižším prírody. Sebrané vydání 'eho spisů v mstero
všeobecn m pojmům a pak krok za krokem k vyšším damě 1663; nejnovější v d ní od .S' zddz'n a, Ellis-a
N

_

, l_4 sv.,

Lond

11 1854—1

4. ( lil—XIV.

a kto
nejvššospív
im fogmům
Takto _a 'rod
ouze. not a dopisy od ?.,Speddinga.) De Vauselln, Hi
lověk vystupovati.
k pravému poznání
iovék podobá se tu včele: jako včela látku z květ n stonre de la vie et des ouvrages de Franc. Bacon.
sbírá a ak zpracuje, tak také filosoíle sbírá po
. ?ar. dz Maírtrz, Examen de la philosophie de

BaconChancellors
2 t. Paris ||,1836.
7. 661?de
the
zorován svěřila
m a zkoumáním
materiál,
však aby jej
226—433.
uno Lives
is:/ur, of'ranz
paměti
jako mrtvý
kapitál,nenýbrž
ej Lord
rozumem změmla a zpracovala. Tento postup a Bacon v: Verulam. Die Realphilosophie u. ihr Zeit
takovéto zkoumání přírodynazývá B. interpre
alter. Leipzig ] . Lem-on,
cons wissen
tatio naturae oprotianticí atio mentis,t.j. schaftiiche Prinzipien. Berlin 1860. Sýedding, Lettres
and Life of Lord Bacon 7 vols. London 1862 sq.
libovolnému
d e sipředpokládán
ch f). Hmm-kr, Fr. Bacon und seine gesch. Stellung
pojmů.
Od jev okladu
pou šiřírodv
ití slibuje
netoliko ve iké
889. Cl!
muni,
acon, sa vie, son temps,
vědycha pro
novou
éruii ský,
ro filosofii,
nýbrž sa philosophíe. Paris 1853, Kac/mik, Dějiny iilo
iobohacení
veliký pros
život
ježto poznání
přírody smí ýti jen rostředkem, aby příroda o sofie 182—_186.Roger, anglický františkán
pro své vě
drobena byla vládě lověka,
akto B. přípa n XIII. století, doctor mirabilis
vytkl methodu věd přírodních a označil správně domosti ve vědách přírodních zvaný, narodil se
je'ich úkol aniž však sám mnoho k jeho rozřešení mezi r. i2iO—15 nedaleko llchesteru v hrabství
p spěl.
e budovalté filosofického systemu na somersetskěm z chudé šlechtické rodiny. Studia
základě polo eném, ano nezpracovai v celém roz konal nejdříve v Oxfordě, pak na universitě v Pa
řÍŽI.Zde věnoval se studiu filosofie a theologie,
sahu ani
jedné sez disciplin
něhoobvšročtených,
nybrž
spokojil
více neboodméně
rnými po věd přírodních, mathematiky, medlcln dějin a řeči.
známkami. Zejména o praktické filosofii, ethice a Vedle latiny znal též řecky, hehrejs y a arabs .
Tato mimorádná znalost řečí vedla 'ej později k n 
politice,
nepošednal
systematicky,
nýbrž
jen
afori
stlcky. V et ice dle něho muže jen z'evené ná vrhu revrse Vulgaty a k idei srovn vacím bádáním
boženství poskytnouti úplného pouče :; našich
Dosáhnuv
povinnostech a našem poslednim cili, jakož i pro Lazvkozpylným
odnosll doktoraslanovíti
theologie,prvotní
vrátil seřeč.
do vlasti
své
středcích k jeho dosažení; rozum může pouze od (kol. r. 1240) a vstou ii na radu svého příznivce
halití jisté chyby a utvořití si některé pojmy o dobru biskupa lincolnského Boberta Grossetesta do řádu
a zlu, o ctnosti a nepravostí. ještě zřetelněji jeví
Fr nlíška. V Oxfordě stal se brzo slavným uči
telem
uníversítnim
a
shromáždil
kolem
sebe
četné
se dle B-a přednost náboženství řed filosofii. a
tak zv. theologie přirozené, je přesnědlužno posluchače: Než jeho astrologické a alchymistické
rozlišovali — a toto rincípielní a radikální odlu náklonností, jeho oj proti obvyklému pěstováni
čování jest pro filosofii B-ovu zvláště význačným — věd ve škole a příkrá kritika poměrů a škol cír
od theologie zjevené oněvadž je'ich nerozvážně kevních uvedly jej do pověsti bludařství a styku
' spo'ování a sméšov n vede z ':sti K bludn m s, démonem a způsobily mu omezení Svobody, a to
nau ám náboženským, z časti k lantastickým fi o tím více, poněvadž 'eho rozsáhlý st k s učenci
sofiím.Theologie přirozená, akovědao Bohu zdál se | kázm rehoin býti nebezpečn m. Uiehčení
získaná světlem přírody, musí se = JUkU '
- svého postavení doufal dosáhnouti u svého příz
cením atheismu, ježto v dílech Bo
nivce papeže Klementa iv.-(1266—1268), kterému
sice jeho všemohoucnost a moudrost, ne však jeho poslal svá hlavnídíla „Opus majus“ (vyd. v Lond.
podstata. Atheismus však může úplně vyvrátiti, 733, v Ben. 1750, nejnověji Bridges v Oxiordě
VI

ježto jsoucnost
a áprozřetelnost
BOŽImůže
býti ze tertjum“
1897)_ajeho(vyd.
dva doplňky
m inus“1859).
a „O&us
skutku
jeho dok
zána: Zázraků
na vyvrácenou
Brewer„Opus
v Londýně
ež
atheismu Bůh činiti nepotřebuje; neboť zázrak jakmile Klement lV. zemřel, zhoršilo se ihned jeho
světa dostačuje k tomu úplné. Atheismus vůbec postavem; neboí na popud generála řádu jeronyma

Bacovlensis dioec. — Baczina

Ascoliho,
8pozdějšího chovánía
pap. Mikuláše
IV., odsouzen
br.y18roposvé
závadnénaukyd
žaláře,Ive kterém ú či po 10 let. Přímluvou moc

své anpřátel
lické na
vlasti
zeme rogluštěn,forcl
ných
svoa odu
vrágílr se184.
do
oby bez od ornl jedním z onejěznamení
těj ich mužů ystoletí
tíXlí.
největším badatelem
přírodním ve středověku. Naes oko' íl se ouze vý
sledky badání, “ak je předpo ada řec o-arabští

855

V, 51.154; Waddíng, Biblíoth. ord. Minor.., Cave,
Scriptor. eccles. histor. literar. ParsL;

Roger1861
Bacon,
vie, Rog
ses ouvrages
Paris
su:sa
wider,
n,.órdsesEdoctrines,
Min
burg
1873;
Verhitit.gd.Philosophie
I'heo
logie bei
Ro..Po/d,
Bacon,
1893;
mm, Lazur
synthěse

doctrlnale
e R10. ;lderFe
Bacon
v„Arch fílr
der
Phllos. t. XX.,
IdenGesch.
der Gesch.
wissensch.

Studien ím Franzísk. Orden bis um die Mitte des
Aristoteles,
nýbrže vyníkaje
Sl'žlyFreibur
urgl
str.
n,ll
slem emplricko-kritickým
zkoumal
pokud nío
no Xiii. ]
Dějiny
filosofie
169; lect.
Huf-úv,deNomenc
906),
krit'ic
cakyavedl badání samostatn: a dle vlas
—395,
G. Dalomg,
théol. cath. 11,(81—
31.
w/— 3. Františr *
. Bacho. —
empirické methody o jejjiž nutnosti est přesvědčen

badatelé, azvl

těA

dále.
dabu
o cel
století Vamnohé
uvádí pričíněvpřebdstíhl
n
ml svojti
sk ečnými

4.(Baconis,
Bacco,siiacho,de
ohannes Anglicus
n,O. Baconthorpe,
arm.,n. na konci
v—xš

stol. Xill. v Baconthorpe (Norfolk), 5.1346v Lon
objevy
,jaakožZvláště
iiim, co\,jehodiodvsažný
divintatorský
uchvytušil.
s úspěchem pěstoval'
obor
„Doctor
et Averroistarum
ceep,s“zván
stud.
vPaíž reisolutus
byl prof.
v Oxfordě aprin
tři
thueoretické optik, & může b ti v ní rávem po dýně,
važován za pře chůdce Galieova a ewtonova,
ano za jejího zakladatele. Formuloval zákon re krát provinciálem řádu vyAnpgiii (13 m1331),t1333);
byl p(o
voolán
jakož o konsultor
do ínaa překá
1; ky
pežs
ou díspensačmi
moc rozšířítí
ření se
duhy, proveddl lomufaprsků,
dobr
ozorov ní
0 šířenl
flexe
a atmosférického
světli
tvo
se světla, o perspektivě, o zdánlivé velikosti před manželské iuris divini; odvolal však ()totosvoje
mínění. Ve
Hájil
učenfnlosofických
o nepossnékvrně
nnj;
mětůva ozvétšení desky sluneční a měsičnín'N Marie.
svých
názorecho jest blaize
ozboru opsal pe sně mechanismus oka. Sestavil skotistům a nominalístům; Averroem řídil se jen
ve výkladu spisů Aristotelových a ve formulaci
rozličné nástroje optsické; také _vynálezdrobnohledu
a rávem.
dalekohledu
mu spři spěchem
ísuje, zdápěstoval
se
ne některých filosofických problemů. Sp. ,.omCmen
pr
Rovnsže tak
jiná
eu quaest.s
er lV. iíbros sententiarum“
odvětví síky,ějžako magnetismus, zjevy odlivu a tarla vse
ěllšísci a častěji), „Compendium
[eg-ls
hristi“(vlšthn.1527),„
entaríain quaest.
přílivu, d e astronomii a che 111,11
v níž se mu při gišt
písuje vynález výbušné látky podobné střelnemu
Scoti
de universalibus'
(tiíšt.m1111489,)v
Ben.
1483,
1492. Sn!
urler, Nomencl.
"3 (1%
—545.
ac.hu
hemieká formule jest v jeho spisech,
přijal ji však dle všeeho od Arabů.
eněmé Vý 5. ( acun) Rbobert P.raed, bratr nebo strýc
znamn m jest návrh ogravy kalendáře iuiianského Rogera
univ. professuru;
oxfordské, vstoupil
1228 do B-a,
řádu byl
dom.,prof.
podržev
:. 12
jejž
na zdákiad
mání, ježetaké,
rokkjulianský
„0561
ossae in plures s. scripturae líbros" , „Su er
jes
est oučinil
1], dned
el.ší Zajímavo
že poznnal
salterium“, „Sermonum varlorum summa',
ita
slabé str nky systemu ptolomejského. Ve spise

„De secretis o eribus artis et naturae“

(v d. v Paříži 1 1, a potom častěji, posléze
v and. 1859) c. 4. tane

dmundi“, „Lectiones
ordinariaeu.
Srvn.H
Nomencl.““U
,.—-%9
6.
w,ell Sot

ve lu s) Tom
Noriolkský vyučoval jinochy
anglické theologii v Lovani a eydenu,z .1637,
„Regula viva seu analysis fídei in Dei per Eccle
které s je
největší
rychlostí
plují,
ačkolimimořádnou
jen jediný
člověk
ídí, myslí
na voz,
kterés
r ch ostí jedou, nejsouce ta eny žádným zvířetem. siam nos docentis auctoritatem"(Antverp
mož::ností moderní technik.

d

Srvn. Hurler,
Nomencl.
Nathanael
v. 111a
Sou(1927 749. —7.l.pč'South
ake potápěcí zvon a balon náleží k vynálezům well)
Bacoviensis dioec. v. batkov
moderní techniky, od něho předpověděným.
om všem zůstal mužem naskrz orthodoxmm
Ba chiensls
dioec.), snékc:1ejišsí
kuherské
Celé jeho studium mělo jen slouežiti theologii a arcibiskupství (prvniz mínka o něm vsykýta se

Písm
mu sv. The olo gie jest mu králov
vno
bible, která

věd,

řípouštígdvojí výklad, literární “a my r. 1%93),vkoleem polovice XII. stol. spojeno s Ka

stický, a kajálímuž
čtení“v původním
napomíná
důraz
jes
esmt
pramenemtextu
všeliké
mou
dróstirl (Epiastola de lamudeScr. Sacrae), církev po

ocs

...t) Nyni jest B.jedněmDz titul. biskup

ství
ouherských
(srvn.
Tum
„psa:/tg
1,895 u.25.
v Baca
Loisonu,
s. 1892
vl |Lsu
zMikuiáš
veik,
salsujgucíán,
182)

volanouzřízením
učitelkoua lidstva,
papežskáautoritou
theokracíe
nej au
point
de vue
de Stand
lasplete"p
něm.pfřfe
e.k
„Das
Brevier
vom
imk51872,
e der vFromm:
keít
lepším
papež ne'vyšši
a ne'
vyšším zákonodárcem. Cel jeho tilosofie záleí
betrachtet“
sur i'Sacri
cri
ture
sainte' v(2Mohuči
sv., Pa1 ž), „Questions
uDivin
v náležítém cítění a ochopení Písma sv., azjeven fice et du pretre, qui le célěbre“ (1888 vyšlo v něm.
Božího a xřírody, d a Božího. Učelem
cílem
„Das heilige
Miesgggfer
und der
Priester“
všehoVěda
bad má
m jest
řesvědčení
opravěa upřekl.
víře.
býtiodůvoldnění
ves
ěgožské
moudrosti
Kirchheíma
vMohuči
, mimo
to pěkná
roz
ossv dčiti se užítečnmmplrostředkem k řízení církve jímání ro ordinand (v něm. překl. „Die hl. Weihen
a wm O brácení nevě 'cich. Křívdu mu tudíž činí, dees Su dí,akonats es Diakonats und des Priester

kdož ej nebo
prohlašují
za necírkevního
svobodného
myslitele
za ředchůdce
proticírkevních
refor
mátorů XVI.stol. Iavni díla B-ova posud vydaná,

mimojlžuvedená,
„Speculum
alchymiae“,
Nor
imlbergí1541 jsou:
častěji;
„De retardandís
se

příručku pro
semínaristy
„riFe'cenbuh
fíir
vedenou

nru

„

uel biblíque';

Vigouroux

nectutis
conser
sal oddíl pojednávající
SZ, B. vyšlo
oddíl r.oNZ;
va
ndis“, accidentibus
Oxonía
ae 1590; estsensíbus
pecula matheema
& naaodý
sv., prvéo vydání
o1;878
tica et _,perspectiva“ Prancofurti 1614 Mnohé
“dočkali“
na v se kniha ta dvanáctivydání.
zespisů'eho,jako„Compendium theologiae“ dosud
Baezina (Bačina) jan Krištof, mag. filosofie

různé posud
ommentáře
kníyslce
a metafysice
telově,
nevydná
.y Celkově
vydání Aristo
spisů bakalář theol., farář u sv. Šttěpvána Novém městě
„ít-ovýchpřirravují Garyuet a Flemmin. K životo pražském
modl
.1711, kanovník staroboleslav
pisu jeho: adding-Fmaca, Annales in. [V, 264, ský, přel. Balbínův lat. životopis sv. Jana Nep. do
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němčiny (vyšel 1686 v Praze u Karla Jeřábka, tamže r. 1610 prof. hebrejštiny, potom r. 1611dia
konem v Tor av
vé a 1620pastorem a superintenden
znovu Barglzaun',
1722 t. u jiřího
Labauna poen.
a Karla
kdež: 1626;.r
.r).„Arm turaDavidica“
Srvn.
Protomartyr
11,jalna Hraby. tevarímm,

„Explicatio
psalmí XXV.“
(t. 1622.
Beczynskí,
kanovsnlk metro ad1.staroslovanského
kapitoly lvovské (Lgak01620)í)bast
an. Zpravidla
pod tímto
jm
ritu
řec. vydávám
textu Písmas sv., mimo to vydal žaltář v iaz ku nem “Váděsnebýva bastian Fuchs : Badenu, opat
staroslovanském s překladem rusinským a pozn m praemonstr.
kláštera
zvolen byl 17.
červnaLouk , pod
po Znortjmem.Opatem
idruh ho za
kami
BaaroApraktické
Srvn.
tS.lav
ntoriln, užívání.
františkán,
rodemtze
Slavonie, kladatelc Louky ŠebbastaniaFreymtága z epiroh.
kvardián v l..Budině,provinciál provincie kapistrán-I jemu, jako předchůdci, zápasiti bylo i_lporněs ne
, z. v Našicích 1759. Sp. „lstina katoličanska katolíky znojemskýmio katolicismus vůbeca odu

iliti skazanje upravejanža spasonosnoga ži
kár chovní správu
kostele sv.
jehožtten
právo
klášterupřináleželo,
zvvMikuláše,
lášté. Chrám
dal
basítian r. 1590 dk ladné o raviti a daroval mu
stjansko "(Budín 173 ), v kterémžto lilvecf.
amluví
o bludec řecké církve po scchíssama;tu
ajke zvon. Značnou řekážkou v čnnosti b lmu nedo
Bi b1.1.lhrv
Božje, krasljivce'
žOSpOjel naše“
(Pečuhl1773),překlad statečný počete holnlch spolubratří. yl horlivým
zeBaalínasv.vB.ac
raze, endak v domácí, klášterní kni
lílclaar,
jeden
obhájcem
katolického
náboženství, vydávajíRjednak
z Badac
vůdcůc králelabisraglsk
ho jehuXX(4 Baósxág,
Král. 9919;
král lucké
rozličné
splsy náboženského
obsah
13. února zřekl se dobrovolně důsto' nostíuopatské.
mu poručil, abyIáb
uvrhl mrtvolu jorama, syna Acha Mimo ob dlí vyměřena mu pense 0 tolarr.u re
bova,
ábvootho
Badana pole
Mr. Bedad,
LXX Baoa'ó, otec Adada,
signační
istině uvádí
dva řečí
důvody:
prvý, žef
klá
št
teru, pon
oněvadž
moravské
je neznalý,
přeev
jednoho
z králů
idumejlských
(Gen.
1 Par
1'). líké nesnáze způsobeny byl a ještě hrozi, druhý,
Badajáš,
Badaias,
br Béde
ejáb,395,
LXX
Baóata,
že těžkými chorobami je sv r.án Dle všeho z ůso—
%den esynů Ban ovým , kteří k rozkazu Esdrá
ovuJiropustíll
clzozemk.
(Esd biskupství bíly však resignaci jeho dluhy, do kterých k ášter
ajoz (Paxženy
Augusta,
ep. acensis),
uvedl
dávántm
jež jen
ného ov bytu
dojítiná ladných knih,i_lze
tak nepatr
z toh
veB25p5ant':lsku,v
círk.B.provincii
sevillské,
zřízené že různé klášterní stat
když město
dobbyto bylo
na Arabech.
klášter dluhy
zatížil a lesy vykáceí že nehledě k druhému dů
Prvním asi
biskupem
stalose
Petrknéži,
Perez.153Data
stická:
482.k000
.330
fary.statí vodu resignace, ešte na sklonku r. 1599 přallj
Badalíní jan Křt. Ol.- rv. .
v Sabion btzené mu probootstvi praemonstr. v Perneku (Hor.
nettě v Cremonsku, prof. filos. a theol., s. 1730,.r).
ak.),a eknihtískárna klášterní již r. 16082
„Fragmentorum theologícorum moralium seu ca
šena
vládyv
neku probošty
vymohl od(ddpamp.
Pala b lažeZas
právové1pontiikáliíe
rpro
áno
su_um conscientiae
ersorum
collectilo' 2(Siniga
mě 17. dub. 6081) a vystavěl dosud stávající
g'
n.l752).divvHur.
lva (1910,
chrám v Perneku. Zemřel tamtéž 15. října 1608

Badalocchio Sisto, ital.malíř a médirytec,
v
Par,més.Carracciho,
1647v
(ob datajiných
sou 1585)
však Spisavgjehozl „Eine christ.-kathol. Weihnachts
Annibala
dmgn581ádle
Pre
von deer Gehurt
Heilands
]. Chr.“
Typis Lucensibus,
1587 unselrs
(10 vl.V
). 2. ,Christ
nejistá; vbešpečné
vdgtovánau'est
pobytu
imé 1606—
9). Rou 1 ouze
vydaloba
v “eho
tmě
llche Waarnunálríst
mit allcin
etlichen
Ursachen,
warumb
ein
an den
geweihten
Oertern
spoleečně s Ci. Lanfrancem cyklus rytin dle Raffae catholischer
lových fresek ve vatikánských loggiich podtitulem u. Kirchhófen sein Begrábn ísz suchen solle.“ Prag
u-l

„Historia
dal da
Testamento
Vecchio d5pirita
Ro
orna den
nel
Vaticano
RatfaelediUrbino"(
llislů,iriznichž
589(231.le.).
3. „Gelstllche
Kdešssrlllstunng
wlder
Turckenf' Bruck
a. d. T_eya
15
4. „Age
endarium sive Ordor iunitu etceremoniarum
231pochází
B-a) .PoVsmrti
Carracclově
se
1609 do od
Bologn
Reggiu
d'Emilia vrátil
provedl
Lucensibus
1595(127
str.
V.). 5Praemonstr.“
„ententiae Typis
mo
oesral
Bernardi
abbre
malby na klenbě presbytáře v kostele S. Giovanni <ordinis
(„Krístus mezi anděly &allegorické postavy ctnostl“;

malby
tytoparmské
prozrazuiestvliv
Corr
rrežiův);
v obrazárně
Bernhard.
Baruck
d. Tcyau. Seri
1596
vlatae|des
d. ivl'i
[šelstlichecl
kurzverfasste
Sprllch
akademie
jeho
olt riii obraz
„Svatý tentz
6. „Breviarium
Praemonstratense.“
František z Assisi“, pocházející z tamního kanpucín lypis|Lucengíbus 1597 (ve follu). Nákladem jeho:
ske'ho
kostela;
různých garmských
kostelích nalézá
„Scala a.cob Die Himmels-Layter, 1eprediňt
se
někol'
ik jehovobrazů
rvn Theme-Becker
1,330. 7;]merhGScherr..BS|“rucka...1dT

nl.

án,

už,jejž Samuel 1 Král. vulV.).8. „inntre

hertzi mVermahnun , aszdíe

Christen dem Tílrckeri nic t huldíeen so len“ durch
12" v'llřnečisvě k lidu uvádí spolu sjerobaalem
Gedeonem), jeftcm a Samuelem jakožto muže, jež G. SchererS..Bj ruck a. d. T 1 5 (271. v W.).
os átel.
odin jelikož
poslal, všakvysvobodielislidjeho
rukou
nep
dcoův z B—ov
vi
zmínky se nečiní, míní něktkeřiz,
ežeo B. jesst totožný
s Abdonem (Soudc. 12'3), jiníiidentifikují jej s Jai
rem Galaaditským (ib. lg), jiní opět soudí, že B.

Lucens. conventu.

p Lucensibus 1596 (41. v W.).

9. „Natalitia variigrrrls
carmina a ven. fratrum
10. „EinnB.aden“
christi. Pred
g k.a
zum Neuen
Se
bast.v
Bruck
.lT. jahr (20durch
l.v1V..
ll. „Ersoter Theil Aller Schriften, Bitcher u. Traclá 

lein, welche
Georg Scherer
Soc. _lesu
Truck aussgehen
lassen.“
ln. bilsssherodurch
rBruck
an,Xtotožn
catudíž
ben-Dan
nazýval.
jelikož
však den
vbat
ný seprýSamso
m, se
jenž
poccázhel
ze kmene
1599 (663 listů ve fol.l. (Vp ředmluvě| chválí autor
mí.stob'ěesjmt
i vLpřekladu
syrsk m a méo
arabském, dx
jest3apobně
na snadě, Scherer zásluhy o knihtisk, l:)duchovni správu klá
že tu čísti dlužno skutečně Barák (v. t.), misto
šterní discíhplinula pohostinství Badenovo.
vy—
Badan.—
2. synnUlam
a syna Galaadova z poko dáni d
e
dílu, tušíme, již nedošlo V úvojijě
lení aMainassessova
(1 Par
privilegium
Rudolfa ucké
Praha, vydané
16. bř. neměy
1599 po
nhoěžlmih cís.
tvlskámé
Ba ej,Mtlnster
:). „Christozlogíe
(25V
1,852
v.d dele Alten Testasá'm
deset let ? yžádného tiskaře býti otískovány a z ná
aduříšskéykanceláři
ytři dvors
exe k.)
mépláře měly odvedeny
theologie, d. i. dle Lehre von der Gottheit Chrissti" kbýti
an
vCharbó wce 21. června l858
Badehorn Zikmund, luter. theolog, 15.1585 Bade
v Grossenhaynu, stud. od 1301 v Lipsku, stal se : rodiny ipůvodem italské nebo řecké ale od ně
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kolika věků v Polsku osedlé. již v 15. roce svého siancl 12tí kantonův, zástupcové biskupů kostni
ckěho, churského, basilejskěho a lausahnskěho, zá
věku vstoui l4.r.187
do neúnavně
o.v jež.;jako
na kěnze
svěce
Působil
missionv;r
e opata svatohavelskěho,' akož i zástu cové
arciknížete Ferdinanda a bavors ch vévodů. lav
atelem.
kazatel,
1apři
tomb
Rkou
1892
slo il[ velice
professi,plodným
r. 1896spisova
stal se ními řeční
y
r.jan Eck a Oekolampadius.
superiorem residence lvovské, r. 1897provinciálem;
:. v Krakově
1.899. Literární činnost psala
Vítězství
bylo(82)
na straně
Eckově;
these
pode
většina
účasttníků,
ouze
majeho
a část
du
chovních (10) b Ia pro nové u ení. Srvn. Krytá/“ek,
B-ho
týkala
se
různšchrooborů:
dějin,
ha
a
giografie,
cestopisu, zvláště
ak publicistiky a sociologie.
eo.b círk. dě epis 111,1
0.
Na tomto oslednim oli ukázal nevětší talent a
adensko, velkovévodství německé, velikost:
získal sob také nejv tších zásluh. n prvý obrátil
pozornost na nebezpečenstvi hrozící se strany so 15.081 km, obyvatelstva bylo r. 1907 dle 11ábožen
cialismu v Po lssc
prvý také ukazoval k otřebě skéhov znání: ,235.135 (6003%) katol., 787.562
28%)yzprotestantů,
jinšchkkřest.
akce katol.-sociá nl mezi lidem. Sem nálež spisy: 538
6.590
90žídii. H. vzniklo7347
v nyn
jším svém v,yznání
rozsahu
teprve na počátku XIX. stol. sloučením obouumar
Emigrac
a iudu ypoiscy
polskiego vdoSaksonií“
Niemiec“(t.(Krakov
Í889
889),
, obotni
1890 krabství: badensko- bádenského a badensko—durlaš
ského s Falcí, s částmi Hessenska, Nassavska, Vír

„Niedzieia v Krakowíe“ (t. 893,1,Ruchludovy
„

s duchovnimi
ůzemiml: mohučským,
1895), i„Radykalí
(t. 1896),
akovs
ne_dzy“ (t. Rlussgcy“
89.7) Sem
také temberska,
š,pýrským vírcburským,
štrassburským,
kostnickm

apsvatoblažejským a j. menšími territoríenri me a

náleží převážná čásstld
pulracisebraných ve třech svaz tisovaných knížat R. 1803stalo se B. kurtírststvím,
:ích
titulem
kce" ě(Krakov 1898),
akož ppd
i 'veliká
část,.iStudya
článkův uveřejněných
rze
1806velkovévodstvim. Vznikem z různých oněch

součásti v s'větlu e se smišenost obyvatelstva.
;ladu powszechném“,
Jedaktoremod
po t jeehtož
t.oj B.clbyl
dr. 1horliv mrspolu Území nyngjšiho A'
hdáž za doby cisaru římských
jiným pol mprací B-ových bylo studium0poměrů državou římskou, a-atehbylo
náboženských, sociálních a národnostních u jiných stanství. Ale teprve pod vlážiproniklo sem kře
větvi slovanských. Mat rláilk těmto pracím sbíral
bylootu křestanstvi pevně půdy. Přispěly k tomu
na četných cestách Eo echách Moravě, Slezsku, leží
ahvně
veliké
kláštery
tu zalolženě,
,gmž
spoluPan
ná
veliká
zásluha
ao kultivac
zem
1 lidu.
Slovensku, <šužlcí C arvátsku, Šlovinsku, Dalmacii ství badenské rozděleno bylocr. 1170mezi dvě ro
rbsku a
é Hoře, a dojmy í zkušenos tí své diny: badenskou a hochberskou, oba tyto dily slou
?iičilv1ve1,889
splsech:
wyzieczkí na.1892),
Górny„WeleSiazk" čen
„W Z
zerniovcach“(t
byl
krátký čassv rukou markrabětzedK
što zemí
a( (1475-1527)
a sy'nov
vroé zlinie
dělili
hlradzkie
gszjlalzdy“B&DV
1893),b,Miedzy
Slowianami“
že BAlnejeho
ard Ill.dvv(bernardská
boru hagiograiie
a bio si
obdržel markrabství badaensko-badenskěa Arnošt.
to spisy: „s_v. Stanislav Kostka: (amoštská linie) markrabství badensko-durlašské.
886),
Mcczzennicy angiels

Šatfíelvydal 3.

V Ba de suk -

sku Bern

syn

tŠv1888), ,.Kr. Stanislawl Cholonsiewski“ c.?tT
Fillbert byřlpřívrženci Lutherov mil'izavedlí učení
oisy Gonzaga"(
cy Llolola)l“
(t.
přel. dočeKstlnyj.
Tagliafersro
V1Ig04vH
do země
ale vnuk
ernardůvBadens
Filipk11.
s 81893,
01. tisk
arol AntoniewiczT.
'(t.|1896)l: eho5881)
zase své;
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Durlašsku, bylo mu dáno ujištění, že katolické ná
„'Podreczznz:čem
encyklopedya
Košcíelna"
sv. il. noženství nebude zkracoován. V Bad
sko
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ír kalvinlské
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stádu
dozor na
vzdělání
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—Laklášterů,
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exem
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dal iniciativu
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a 1807
ku. v Basilejsku, Thur
urgaua
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ehoř XVI.zavrhl e slavně encyklikou ze 17.května mům katolíků a protestantů zřízeny byly 1809 v mi
1835. Srvn. Xr .i' jak Všeob. círk. dějepis 111,784, nísterstvu dva odbory: katolický a protestantský,
inc/r, Handbuch der ailg. Kirchen
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1843clrkevni
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se katolickou
a evangc
geschichte lil,
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E.—
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vláda bezohledně si vedla; i sám arcibiskup frei v Kurdistanu, vydal důležité dílo „The Nestor-laus
burský Heřman Vicari bylr. 854 po osm
mdní ve and their Rituals with the Narrative of a Mission
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se řeholi.
Stamsu v Tyrolsku, u. 1859v Lermoo
ossuva roo-i

a konvi

sku; :p. „Lehrbuch der Kirchen-Geschichtey ftlr
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se doovlasti
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univers
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29).—2. V D1 sůhen,1historischen und moralischen Predigten“
franc.
kněz Sacrae
oratorián',
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a 1746). Srvn.
1!
.

ailňous „Křesťanské ženy vliv &
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mathematice. Napsal poznámky ke knihám deutero

meniar zu Exodus-Leviticus-Numerí“ (1900f1903).
„Altorientalischer und israelitlscher Monotheismus“
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borrug, „1696 430.„Commentarius in epistolam ad
lan
ista, spolupracovník
osmi květnového
svazcích „Acta
Sanctorum“
tvrtého při
svazku
do
Hebraeos“h(Abo
167
7).ev. theolog, u. v Halle n. S. átého svazku červnového), roku 1688spolussP.
hBruno,

*“
1859,
pastorem
n. S.
1886—1893
sta
tal sebyl1893
soukr. vRoihenburgu
docentem, 1899
mimoř.,

anningiem poslán za účelem sbírání materiálu ha
10 ai'ckého
do zemí
k.rakouských
cestěobdrželi
té po
nějakou dobu
také
v Praze, Na
kdež
gon
:..;
Blbelkritík'l
(181925),vzácné starobylé mart rologíum, tak zv. „D'
ze XIV. stol. (, Codex anicus“), jež bylo majetkem
1893),
Geschichtskon
(189,6),
„Handkom proiessniho domu pražského (srvn. předmluvu k vy

řádnýmfr0892f.SZ
sl
„D eModerne
ŽDas
Heilí
keits issensc
esetz“
"truktion
o er
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Baerwinkel — Bagamoyo

dáníLmartyrologia
Usuardova
v A. ivotopis
s. juni usjeho
Vl, tlskámy Desclée v Tournaio ři vydávání liturgi
L.X). Z. v Antverpách
r. 1719.
ckýchnsknih
Vulgaty
Mlabíllon
Leben
unda Literaturbi
d aus annes
dem XVI
u)í ein

odmViléma
szugeracoa
evstHurlar,
edrru lahrhundert“ (1,892 „Das apostolische Giaubens
ervencpodobiznajeho
.s.S Srvjern.
Nomencl.zlVa (1910),91

Baerwinkel(Bě1-winkel)Richard, ev.theolo,
840 v Dallmin u Perlebergu, od r. 1868 far
v[ Erfurtu, npozději
.r).
Gottes,senior
Beitraa esuperintendentt.,
zur Literatur- und
f(lulměeschichte' (1900),n olik letáků pro evang.
svaz a j.
Bnese v. B aa
Baethgen Bedřich, ev. theolog, 74.1849 vL
"'—

chemu
Hamelnu,
od
1884u m.-ř.
prof. od
szr 1878soukr.
d1888 vdocent
Halle, vodKielu
1889
ř. prof. v Greifswaldě,'spolu konsistomi rada a'
omořanské konsistoře, od 1895 v Berlíně,
čleln
voR hrbachu 11 Heidelberku; .r). „ntU
suchungen liber die Psalmen nach der Peschita'

bekenntnis, seine eschichte u. sein lnhalt“ (1893),
„Geschichte des Breviers, Versuch einer quelien
tlasigen Dars
arstellung der Entwicklung des alt
kirchiichen und des rómischen Officiums bis auf
unsere Tage“ 895 a řadu cenných liturg. a patri
stlck 'ch článku v různých čaSOpiscec,h zvl. v „Ka
tholi“
Studien u. Mitteilun en aus dem Bene
diktine'r-órdenu, „Zeitschn f. ath. TheolJ' a j.

Baeumker (Baurn e.r)1 Klement, dr. fil.,

1853iv
Paderbornu,
1883uvenl. trassburku,
prof. ve Vrati
slavi
, 19%
v onnu,ododr. 1903
_:p.

„Des Aristoteles Lehre von den áusseren und in
neren Sinnesvermógen“
' '
auctoribus Petrarca ln rer memor. llbr. usus sit“
(1882), l,Einige Gedanken ilber Metaphysik“ 1884),
„Problem der Materie in der grlechischen hilo
(1878), „Anmut und )Wtirde in der alttestamentli
chen
Poesie"
angelienfragmente,
der sophie“ (1890), „Ein Tractat gegen die Ama'lricianer
riechlsche
Text1880
des Cureto
schen Syrers wieder
dem Anfan
ndgdeen
lell.
jahrh."
schriftliches
zu
Werken
des 2893),
lanus“ „Hand
(1894),
ergestellt' (1885), Beitráge zur semitíschen Reli aus
„Avencebrolis
(ibn Gebirol)o
in Lat. translatus
ab Fons
Hisvíatae. Ex Ara
, gionsgeschichtc“(1888l
h„Psalmenkommentar“
.
. 1904), přel.k _,hu
job,P1 seň písní a(1892,
Pláč bico
o5), „Dlealmpossibilima
_ler. prooKau tschovu publikaci „Heilige Schrift des Gundissalino, ed. Cl.

Alten Testaments“ (1894, „Hlob, deutsch fiir Un des Síegesvon Brabantt(l
, „DominlcusGundis
elehrte' (1898), obstar druhe vydání Riehmova salinus als p-hilosOph. Schrí steller“ (i ') „
» O lo“
1
, „Die euro P.hllosophie des Mittel
alters" (1 ); společn s Hertlingem vydává od
a řeložil nektere syrskeetexx.ty
r.1891„Beitrage zur Geschichte der Philosophie
des Mittelalters." — 2. Vilém, u. 1842 v Elbber
aets Hyaccint O. Praed rodem z Gentu,d
flnitor Dol. Německa, z. 1731,
„Auctor gratlae feldu,z:. 1905v Rurichu u Cách, stud. v Munsteru
Deus iaudandus, benedicendus, praedlcandus se
a Bonnu theol.
afilolog., 1867 1všgv.
na kněze,
1869
kaplanem
v Niederkrtlchtenu,
2 far.
v Rurichu;
cundum inconcussa tutlssimaque dogmaáa angelícl v prázdných chvílích byl horlivým badatelem v oboru
et
quinti
Ecclesiae
s. Thom
1706.
Srvn.
Huf/cr,doctoris
Nomencl.
W! (1910),“300
l ]. vari hudby::
.Palestrina, ein Beitrag“ (1877), „Orlan
ibl. slovníku
rterbuch
biblischen
Altertums“
(25V„Hlandwó
893—;94)
mimoydes
to publikoval

beetylie, vbiílntyne (patru/1m, pahvloc) v ka dus
ss us, ein
rischsets'Bildnis"
(1878),
menyp
„Zur deGeschichte
der histo
Tonku
nDeutschland'
Beeuerle (B_auerle) Heřman, hudebni skla 18811), roT tentanz eine Studie“( 881),
datel a theoretik,n.1869v
bersbergu u Stutt katholischer deutsche Kircheniied in seínennŠiDng
gartu,husyn
theol.nem,
v Tubinkách
a1895
při des
weisen
vonahrh
den
fruhesten
tom
bu učitele;
od E. stud.
K uffmann
vysv
XVll.
hundert“
(4 sZveitensv.bisv gegen
prv
rvém Ende
vyd.
v Rottenbur
na kněze, 898 absolvoval Habnerlovu
.Meistera,
vv2.5v
1886, 2. sv.
1891,
9)í)41),0d
„Niederltlndische
školu pro crrk. hudbu v ezně stal se 1899 dvor 1862 od sv.
ním ka lanem knížete Thurn-faxise, a vedle toho
Lieder
nebsthihren8Singweisen aus Hand—
schriften des
XV.l
1901 u itelem harmonie akontrapunktu na zmíněné geistliche
řezenske škole, povýšen 1906 na universitě lipske

na doktora filosofie,
stal se
kanovnikem
Baeumlein1&Báumleln)1797
Vsilém
Bedřich
vík.
proatest. 86eolog,
v Langenburgu,
.s.
kalhedrál
estríně;
dílačestným
jeho jsou:
„Mis
ssa vttStu
,175. Versuch
die
Be eutungLud
des
Ave Re navcoclorum“ pro 4hlasý smíšený sbor,
Missa ordis jesu“ pro 4hl. mužs sbor, Missa johanne schen 86Logos aus deub Reli ionsystemen
de
es Orients
entwickeln“
(Tub111W
28), „co
mentatío
de zu
Habacuci
vaticinils“
( aulbronn
841
Č sacrum
convrvivum'
pro 4hl.
smí smíš
.sbor.€2 sbor,
vyd. „Kommentar llber das Evangelium des johannes'
1
), čtvero
liturg. nešpor
ro 5hl.
litanie loretánské pro04 smí. hlasya pro 4 mužské (Stuttgart
Baěza Didakus S. 1.. u. 1582 v Ponferradě ve
hlasy, deset mariánských pisni pro 3—4 stejne hlaisšy Špan., vstou il 1600 do Tov. Jež., s. 1647 eVal l
(2. vyd 1
,Missa ro dhefunc88"' pro 4 sm
ladolidé, je en : nejlepších kazatelů své doby
hlasyy(2.
), .„ ccesmíš.
mhoo“
pro
týdenvydilšg)
paš
hl., (sedm
a vy. motett
1 ), jenž zejménaamPís
sv. dobře zužitkovával; .r).
dáva od r. 1 3"„ýBibiiothekaltklassischer Kirchen „Commentariorum morallum ln universam histo
Alusik in modemer Notatlon“ (dosud 4 sv., vnnich
riam evangellcama tomi tres“ (Valladolid 1623 až
zastoupen Palestrina,
Vittoriowe
aerden'
Orlando di Lassoi); corum
et morallum
sto fi rato inallegorl—
e
1630, Kolín
1
aj.,)de „Commentarlorum
„Palestrina
muss popularer
sleben Busspsalmen Lassos innmuslkphilolog. Hin stamento tomi l.- Vll." (Vasiladold 1632 n., Lyon
sicht“ (1906), „Der Vatikanische Choral in Reform 1644—1653a j.), „Hcistoria evangelica universa cum
ka.thol Kul
locupletissimis..
mmentariís
ad sacros
quosvis
notation'
(t11907)(,l
šáďurgie. Theorie des rómisch— disc
cursus, tom. l.—lV.“
(Valladolid
1623—16,28

Bae mer (Baumer) Suitbert

OSB, vyníkající Kolín 1684 aj.). Srvn. Hurler, Nomenci. 111a(1907),
1658—1659.

iiturglsuta,
:: 1845v
u Kalserswerthu
(v
Porýnsku),
stud. Leuchtenber
v Bonnu a ubinkách
práva a
Bašemoyo (Střední Zanzibar),a oštolsky'
theologii, vstoupil 1865 do nově založeného ben.
vika1 t v dekretem
německé východní
pa
klášteera v Beuronu, 1869 vysv. na kněze, od roku pežským
: 11. kvěnAfarícle,odd
19% oadlenýo.štol
1875 v době kultumlho boje zdržoval se v kl.m
vikariátu Severni Zanzibar“ Počet katolíkůa4.7%
missie vykonává jednak kongregace sv. Ducha (
redsonském
v Belgii
a v kl. erdingtonskéml
Anglii, členů), jednak trappisté (8 čl.) za pomocí dvou kon
1890 vrátil se
do Beuronu;
z. 1894. Byl vrádcem

Bagard — Bagot
gregací ženských: Dcer Mariiných 7 čl. & Sester
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:. 1,620 4?- „De peccato ori ')nali“A(Florenc 1579),

pře
č1..)Prvním
apo t.u ví .ářem stal- le
„De
prraedestinatione'
Apologiasocontra
Conslderazioni
di F. 915
aolo da Venezia
ra le
eFrarahté krve
Xav ogtz
zokn
censure dí Paolo V." (Perugle 1606). Srvn. after,
štolstkém svikariátě
b-ském11est
s15. kostelů
a ka u
11, Nomecnl. lll'(1907 ,5.37
lékárnami,
15 sirotčinců,
6 školin
striálních, obchodních a zemědělských, 71 škola

e75 4

k.y 2ceštaepro malomocnéa 2 špitáiy.

vaancy

kruciflxy,sochy Madonua svatých často

Bag
(Ba
angaaj
n.Ba ara) Pietrooda,
Bagnacavallo
v. Ramennghin.

Ae.poštvikář sídlív B-u, malém pobřežním městečku
řehol-gnín
kanovníkPadově
lateránský,
mallířčinný
kol. 1550
na roli ostrovu zanzibarskému.
vRavenuě;v
v kostel
SG.iovanni
di
Verdara jest veho obraz z r. 1537, na němž nahoře
asn-g César, franc. sachař, 71.161) v Nancy, spatřuje se adonna s Ježíškem, dole sv. jan Křt
:.moru,
tl 09,
žák jacquinův,
četná díla
v mra
pískovcíl
dřevězhotovil
pro chrámy
a kláštery
sv. Au
ugustln; pro kostel svého řá
arla

ln Porto bohaté
v Ravenně
vymaloval
obrazy
eba;
v kolossáiních rozměrech, z nichž však vě ina za stián"a
na figury
„Ukřižován
ánylgáně',p
í
refektář „Zázračné nas cení na pouštti.“ Srvn.
revoluce hbylaBzničen
Tizian-Buber, Ktlnstler-e
,
V ámzku
Bařat
ethen, prvním
jeden z rahu
oboupaláce")
eunuchůkrále
(ko roudnickém chová se od neěhosepiová kresba na
morn
ků,h„vráBtnžchna
ap11u.Adorace Madonny v obbalccíh“. Srvn. dr.
Dvořaák dr. Boh. Matějka, Zámek roudnický
ásverla,mkteří
zavratheatin
ění jeho
(Esth. 231,
Bag ttaaj osnovali
n Bonifác,
z Verony
na

(SoBupis
XXVll,
Bag-napanřátek
gn sv.cO.
Car
1659v Neapoli,
konci
stol., :S.rbis
„Corsofilosofico'
(Verona vstoupil do řádu 1672, vyniklmako autodidakt v ma
667), XVll.
„Admiranda
Christiani, quae adfidem
Christi firmandam, pietatem fovendam obstinatam thematice a astronomii tak, e jako mladý 241etý
que perfidíam destruendam in magno lnque parvo
muž neapolské,
obdržel professuru
univer—
mundo extitere“ (Verona 1683, Augšpurk 1695, sitě
:.
,). mathem
„Veraatiky
mundinaaetas
de
finita et demonstralta“; v díle tomto, jež vydal žák

ství.

Ba
Bagda(dBv.
zestvi ngeBiabvlonské
3,
bisku
Lydii

bisku

že Krist
stus Pán
zemrřel
3 ub 1742,
v33. doka
roce
ioec., někd. lzu
jehio Ondřei
Maria
Coscioni
v Neaďollila

svéholvěku, 2 běžná aera křesťanskáže jest s rávná

sards ou; vam, (

nepotřebuje,3
že od
tvořen
světa
dožeopravy
narozeni Páně
uplynulo 4080
let stv
9m
ěsícův.
—
z rBa.
a9:nyn1 blsk. tiu
2. Šimon s. j., snad bratr předešl., „. 1651v Nea—
el Mich.,
angl. konvertita,
u. 1806
v Bařgs
Be 1|leKv8Irsku
konvertoval
1820, stals se
1834 po , z. 1727, znamenitý kazatel; :p. .iPaneg rici
sacrí e Sermoni' (Ben. 1701—2,2 dtly), „Attrative
vicerektorem, 1
reektorem aqngl.kolleje v Římě di Giesu in seno a
a, Sermoni e Panegirrici“
aopošt. vikářem západní Anglie, „fl ítlals
(t. 17O7ĚN„11Veaolp
enerdil7santificnto
cioě la
Passione
09), „Apparato
eucaristico.
spiBls8405
primátuAdolf
římského
836), cioě Meditazloni di ap7arecchlo alla Communione“
Ba iensld
kněz papeže
poiský,n.(v1811,studoval
naun versitě vilensvké, řednášelexegesivdu chovní (t. 1710), I,Qularesima e“ (t. 1717), „L_ezlonl
a“ sacre
en

akademii t. ne

r

ko su_pp,lentpozději jakos s_lgrai
fattil l\Iitsatridella
2 5 sv.),
di Maria,divina
divisaScrittur
in meditazioni

er'tuttillšabebatidlla
(t 17)s

professor;
kd nášel
akademie
preložena
byla
Pe
trohradu, pře
i tam svůj
předmět
; z.do1860;
after, Nomencl. 1Va (1910),11
. „Henneneutica biblica seu ars ínterpretandi
cripturam sacram“ (Vilno 1841) „lndroductio hi
einnato
Giovanni
Gasparee,archit.z
Com
stonco- critica ín libros sacros ..T'
1844.
od ro
11 1747
byl zaměstnán
při stavbě kláštera
a ski Vojtěch Vincenc, dominikán
vMarchenthalu, od roku 1754 při stavbě kostela
vlncie litevské, z. 1784; zůs

russzew
tiCitronogšaflaeczřliKoplsanie

., sv.

a „Rekopsismksiedza Bagiňskiego od 1747 do 1784

vd.y

tTšszk iewicz, Vilno 1854)

vkah
lzhhingenu,
1756
vypracoval
plány pro
novou
evdráhíver. Sv.
Havln
ve Švýcarsku,
:. 1757.

llaaoorls,
ni Blažejl,
kanovník
kongregace ss.
Sava
r. řeh.
generál
řečenékongregace,

„ICaeremoniae observandae a recitantibus Offl

Baglíosne(2.ačlioni) 1. Baccío d'lAgnoi viz ehm divinum et a celebrantibus Missas Majores'
Agnoolo
iovanní, malí' Íimta
mě ( ím 1610, „OfflciarĚmpriallm
canon. regul. Co
ongre
1571,
at.oli 1644 _činný
hlavně
v
ě, Francesca
čas gationis
56113),„De orationum
vNea
eaop
10), žák
Florentiňana
lraecigduls
Merelllho vzdělal se dále pod vlivem Caravag spmtualium se1rerctltio“(t.113),
S. R. Ecclesiae dignitatibus“ BolognDael
K9)
thBagnolianě
(.
secta
Bagnoensium“,)
větev
g.iovým
načný
počet
jeho
obrazů
nalézá
se
dosud
ru(v.
t.v)
Lom,bardsku
jež
měla
hlavní
sídlo
ve chrámech ří.mských S počátku byl činný při pro
váděni
velikých
freskových
dekoraMčnich:ve
Scala Santa
u lateranu
u(kol.1maleb ,v
S.M
dell'

svěruv Ba

olu; vznikla ve

toel tí XII. a udržela

rto
evy ze života P. Ma e),vvS. Giov. in se do sto XIV. kdy ínkvisicít byla gotlačena. B.
hlásali zmirněný
dualismus,
učíliíePP.Maria
e duše byla
byly
řed stvořením
světa,
Laterano (kol. 1600),vS. Maria Mag ore (kol 1606) stvořeny

měl atělo, nebeské
jlné;h1avní
jehovcchrám
dílo, obsraz Petra,
zkřízšeni
anNovem
Balneum ap
Reu m,
bithy
sv. Petrem“
atek Ta anděl, že cristus
mu papež Klement V111udělil vkříž řáduzKristova, neoregiensis díoec.), is upstvi sv. Sto clubezpro
stře ně podřízené v provincii římské (severozáp.
zalza svdízlavx,.Le
Vlllvittestol.;
J“.nťp_roscullori
dějlny umění
důležitá
de _pttori,
archi
tletti ed intagliatorí dal Pontlí. di Gre orio Řlll. del
1572íflno a' te'mpl dl Paapa Urb ano 111.nell
ě,1644 v Neapoh 1733), „Le
enove Chíese
i Roma, nelle quali si cont
o o le lsótorie, Pit
ture, Scolture e Architetture“má Ríěm 6391;Srvn
Balleonlus.Runstler-Lexlkon
Laell us
Theme-Bader,
"'r Í355—3M.
Florenčan, lekto theol., poslézee rgenerál řádu,

od íma, u Víterba)l, zřízené kolr 700; data st-a
tistická: 26.380k 110řeholmch,63řeholnice.
fa,1ry
oksteltl a Vka 1.11,
50kněžísvétských,
narodil se sv. Bonaventura.
85.089

aga: u

textu

““ sš'

Bay:/mc, 1m!g.„Va ao",

eunuc
Hšloíernův, n.ii_[udith
121013
pers ého
v Rennesu
1 91,(:vstoupil
do
Tov. Jež" 1611, yl professorem filosofie a theo
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Bagshaw — Bahnsen

logie, byl knih
v Římě
theol členy
rádcem ov.
generálovým
censorem
sepsaných
lež.; po náa
vratu do Francie měl na starosti Tkon re ace ma
riánské; :. 1664; :p. „Apologeticus
(2s
Paříž 1644 a _1647),„De poenítentia díssertationes
theeologicae, in quibus ex SS. Patr ibus antiquus
circa poemtentiam Ecclesiae ritus explicatur et
hodiernus vindicatur“ (t. 1646), „Libertatl et gratlae
christlanae defenslo adversus Calviun
um et Pela

menny'ch model v knihovně nassauské nezbylo ni

čeho po

raobyvatellch. Ke kon iXVll. a naaza

čáátku x

století byla strmá úskalíB

úkrytem

bloupeživých
la konečněhord
nucena
Anglie r. jimiž
718,přítrž
ač
námořských,

cránila, dokudza rozbroůs
daly jen lodstvo tsěc

inijtl

pgnďske

.81781pšpanělsko nje taě

jednou zmocnilo
zavedlo svou vládu,
cj_en
krátkýpanstvím
čas, nebna
již2r.
připadlyangli
zase
Ang
|i snajejímž
11.031783
.zavedena
gíum
in Cornelíojansenlo
Batavo
(t. 1653),
Défense
du droit épiscopal
et redivivos“
de la liberté
des kánská sekta, která konečně r. 01861 iblskupství
fiděles touchant les messes et les confesslons na
aiožila. Mimo anglikány pracovali tu také
d'obligation. Contre l'écrít d'un certain docteur methodiszté, ba isté a presbyteriáni na ..,a
anonyme“
(t. 1655,
spis ten
1 censurován allikán
theol.
fak.
pařížsskou
azavržen
na sb romáždění
ského kleru; ale jelikož B. podat us oko ivé tvy
světlení,
neb l7rzzsudek
1. rvn.Nomencl.
Bad:
cer
Som
—74777, rohlášen
,1725, Harta-,

hlavně baptist
získali
značně
přívrženců.
předr
5ně aký
katol.
mission
na Ra Žda
za

IV3 (1910

vítal, nelze dok zatýi. Teprve zmíněného roku za
stavil se tam na cestě : jamaiky kněz Duquesney
a sloužil mši sv. pro několik katol. Kubánců a oby
vatelů z Haitl v soukromém ob dlí. Později i jiní

noši původu afrického, 1000/0
jest Angličanuv a ostatní

nosti

B shaw Krištof, konvertíta, knězaatrpitel misslonářl zastavili se tu. R.1
iázala posv.
pro nám, jeden z vynikajících kněží v době pronan Propaganda
B. o. z &“
urisdikce
biskupa
v Charles
tonu (sev. Karolina)
opravomoci
arcibiskupa
new
sledování katolíků v Anglii, byv zprvu horli
orskěho a eště téhož roku založen kostel svv.
protestantem,
přestoupilna1582
ve Francii
k víře
a rantlška v assau a po výměně několika duchov
tolickě,
byl vysvěcen
kněze,
odebral
se do
íma, pobylk rátký čas v kollei anglické, načež ních : New Yorku ujali se r. 1891_duchOvnispravy
synové sv. Benedikta, kteř1dosud jl vedou. R 1891
odebrran se do Paříže, kdež dos hl stu ně doktor založen nov kosteln os.tr Andros a r. 189311"
ského. Vrátív se r. 1587
Anfglie,byyll uvězněn álka v jiné ástí města Nassau. Při každ
dmé
mz ko
se
značným apočtem
iinýchCl
vahy stelů pusobí blahodárně katol. škola od řízením
podívínské
svárlivé
byl kněž
nepřítelemyljesuítské
strany katolíků anglických, proti níž napsal několik milosrdných sester, které v nich vyu uí celkem
spisů, mimojiné „Relatio compendiosa turbarum, 491 dítek. Kněží O. S. B. naB.o. působ d a, ka
quas jesuitae Angli una cum d. Georgio Black tolíkůjest
wello, archípresb tero, sacerdotibus seminariorum,
ba hem z1 r.
Mach.
135"stčteřec.Mu,
se ve Vulg.
l v českém
překladu
1888m
cožneepochybně
popgloque catholico concívere“ (Rouen 1601), z. po značí ratolest palmovouoze zlata zhotovenou (srvn.
ach
_.
Blizaiíuenaultde
n.1814,Dupanloupa;
spolupra
cov
na literárníchPuchesse,
pracích msgra
Bahia l(S_.Salvador de B. de Todos os Santos,
:). „Catholicisme2présentée dans 1'ensemble de ses provincievBrasilii
S. Salvatoris omnium
Sanctorum
círk.
(v. t.);
zřízen
no r.dlioecesís),
1555jako prvnl
vle Études sur la destinée de"la'hommď (1868) biskupství brasllské pod metro olí llssabonskou,
gareuves“ (1859, sv.,) .,rtL'lmmoalité, la mort et
narimasem
arcibiskupství
výšeno
161.
Arcibiskup
jest
brasil
l
ešení.
Ny
m
arcibiskupství
aBahamské
ostrovy,k za
nejseverněší
skupina
sou
ostroví,ná1ežejícího
ad. lcln
dl; leží
východně
od
dy asseverně
y, 250storvů skupiny ské 9 sulfragánních biskupství, data statisticka:
atlolíků 350 k.,n 230far, 725koste1ůa
této jest obydleno, ostatni“ sou holé korálové skály, %OGOIOOOk
ostře : morev bíhajíci. ři cens r1901 na o aEahija ben-Pekuda, hbr. učenec XL stol. jenž
čteno bylo 5030 obyvatelů z nlchž 800; tvoří er .r). knihu nábožensko—morální nadepsanou „Povín
ce.

Bahir (hebrejské Jáhír=světlo

lesk), název ná

jsou mišenci.AObyvate1ůmaní tyto větší ostrovy:
Abacoisland
3331,(Kočičío
dros (největší
ze všech)
5347obyv.,
npanělsku
ské knihyv)ůříchutíosxkXlll.
abbalistickou,
složené
Cat
ov) 4658,
Elleuthera
8733, božgn
stol., myln
něbbyla

Exuma
Baham
ma 1780, lnagua 1435
Nehunlovi.
ě ,'bersto zvaný),
s rský mnich,
Long Island 3562, New Providencce 12.534; ostatní přgisována hebrejsntémuučenci

ostrovy mají po několika stech duší. Otroctví za
staveno bylol
srnpa 1
kdy naopoeč
tlo se
10.086 otroků, jichž majitelé dostali odškodného
o 12% šterlinku za hlavu. Hlavní město Nassau
eží llna l“ostr. New Providence Přiěpřístavu,
vě.tší B. a. který
jsou

koruna ustanovuje guvernéra,
výkonněh0 sboru a 9 členů rady zákono
dárné, kdežto obyvatelstvo volí si a poslanců.
Ostro jsou skalnaté a neúrodné. Historic
a
matné sou B. a. tím, že jeden z nich, San Salva or,
neusadili
bl
rvní
vninou iž Ko mbus vs atřil
dne
lž řiĚna 149%; přes 'to však

se ni množství
dy trvaleprao
naoB.
si"debylJů, o kde
objevení
od
vezli
b a.,telů
potřebo
vali dělníků. Badatel katolickým

jenž
tradic částečně
odporuj
cích Bředpo
věděldle
Mohamedovi
jeho sobě
budoucí
činnost.
d kře
stanů syrských byla tato legenda rozšířena s ten
dencí protlmohamedánskou. Syrskybyla uveřej
něna v „Zeitschrift fíir Assyrlologie“ Xlll, 189;
arabsky v „Rev1
vue de l'Orient Chrétien“ 11,439
Bah-k, název postních dnů 11Armenů. MŽler,
Kal?
Bahlm nPa,ve1 dr. til., král. vrchní biblio
Athekářv Míinsterun 1857va stadtu v Homím
Slezsku
ku,.qi „eDl Wiedertaufer zu"Munster“ (1894),
„Deutschlands katholische Katechissmen bis zum
Ěnde des 16.
h.“ (1894), esuiten-Dramen der
niederrhein. rdenprovinz" (1 )a

Bahnaen

llém, ev. theolo
og, ».181 vTon

pančlům nepře dernu, 1875 v om. kazatel v Arolsenu, 1878vpastor
v Berlíně 18 generalni superintendent a vrchní

jící
uváději
počet domorodců
hor odvlečených
na
a40.000
a svalují
vinu vymřenídodomorodců
hlavně
natyto. Než nepodařilo se dosud nikomu nalězti

“„Evangelierligredigten“
(1893
, ie sog. Pastoral
, „Andachtsbuch" fůr ev. Christen“
ba vše s íše nasvědču e, že obyvatelův na a . (1898), „Die S ellung der ev. Kirche zur Feuer
lebek
a ka brí
důkazů,tožeikbynebylo
0. B. tehle?rom
tak několika
hustě byly
zalidněnš,
ie
besta
'(.1898)
daleko
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BALDACHÝNOVÝ OLTÁŘ v CHRÁMÉ sv. LUDMILV NA VINOHRADECH.

Bahr — Bach

Bahri.

Florian
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S. ]. provincie české, 11.1706 před Absolonem od Semeje byl pohaněn (2 Král.

165).Leželo nedaleko jerusalema, při cestě vedoucí
ve Falkenberku
zsku,r.1vstoupil ldočinný
Tovaryš
stva
1726, přišelvedoSl iny
jako přes horu olivetskou k jordánu; nepoch _bněnyn.
Chirbet Buquei'a Dhán anebo spíše C'
dvorní hudebník v Pekingu,
jakojaamissionář
v-hPao-sihienupotom
asc pozdáiiw
v ekingu
skosupe
rior tamní koluleje, 17642byl vísítátorem japonské Zamebive Vádí er-Ravábi mezi jerusalemem a e
akěčíns missie; :. v ekin 1771. Bi výborným cBahus Klement, patriarcha melchitský 1856a
hudebm'emk
m; :. „Alnlereueste chines sche Merk 1864; k jeho rozkazu přilali Melchité roku 1857
kalendář re ariánský Srvn.Nillc.r, Kal.911, 301.
wílrdigkeiten und zugieich grtlndliche Widerlegung
B h 1 ] ří, protest. splsov. siovensk,
vieler Erzáh
lrrunElen,
welche
joh. chinesischen
Lorenz Moszheim
in rektor slovenských knih v Levoči, :. v
seine
ung der
neuesten
Kirchen

řeschicchttnc hat ein'iíessen lassen“ (Au špurk a
nšaruk 1758),čínskýfživotořpjs
O » 05
m5 :""
'.—2. ose
dich, sv.Jana
theolo 'Emeomu

.záko
kona a výkla ,slsepsal
vče

ských
bibli Slovákům nesrozumitelných.Sl0Srvn.
janča/ě,v Rukovět
ti. bratranec ře
dešlého, ev. kazatel 4slovenský v erenčanech 734
až 1746, pak v Prešově. Pod pseudon mem Theo
sléze
superintendentem
„Dle7
4
,sapientisslmo
egis eteeívangeli nexu'r"(Lipsko 9)„,
s dorus ab Hybla vydal československ zpracováni
dvou protlkatoiických spisů: „Naučení o původu a
šegschlchtejesu Christi“ St. 1772), „Pa)raphrastlsche
u. 1713, z. 1775, stud. v Lipsku, byl 17 9 jáhnem
v Bischofswerdé, 1741 paastorem v Schoenfeidu,

rklárung des eBuches H ob“ (t.!

Bžh
hra

v.“PT

zrůstu
pa ch
ežstvassůolu
s Obranou
obnovení
církve,
: původn
důvo a svědků
sebrané
a sepsané"
(ve Vitemberku, přek d spisu,' ejž roku 1719 ně

Bahrdt Karel Bseidřich,pověstnýsprotest.
theo . konsistorni
ky vydaairada
Arn a knížecí
alomoun
yprianl, gothajský
„,ennfant
důvěrnik)a
„Srcle
log, „theologicklý
dobrodruhXVto."1
terrible
raciona i,smu"
u. 1741 vBischotswerdě
napomenutí
k vysti'-íhání
k está
lému setrvávání
při luthersse papežského
menuč "(ve a Vítem
v Sasku, stud.
v Lipsku, r.
působilt,jalko
proi vsvého
Lip berku 1745: jest to překlad spisu iutherského boho
sku,
a,Glessenu
1771b zúřadu
pro uštěn; &r.31776 stal se e_reráním superinten slovce Baltasara Meissnera). Pro vydání spisů těch

den em v Dílrkheimu ve Fa cí. Pro netajenou ne— D' 18. 1746 uvězněn, ale podařilo se mu rchnouti
byl sus e,ndován načež r. 1779 stala
do1Slezska, kdež zemřel neznámookdy.
oku 1747
centem v Ha ie, posléze provozoval se slsužkou vydal v Břehu spis „Tristissima ecclesiarum Hun
svo_u krčmznřství. Zjevným naturalismem a racio
gariae protestantium" iacies“ Srvn. ?irečak, Ruko
akož i nzepříkladnýma
životeml_ůzpůsobilv
mnoho pohoršení;z
arusaty
Wollne
nábo
tl, 411,0?a1riožl. Vlček, Dějiny české lit. il. dilu
ženský edí (t (17
odsouzeni.lbyl na
kvdo vě
jan Sebastian, n.21.bř.1685vElsen

zení pevnostního. Hojné spianjeho nemají valné achu,
28. červeence i750vvLi,psku,gest jednim
z největších
umělců
& geniAmbrožbbyl
iních skia
cen.rieíen
jsou und
to: Erz
„Die lungen“
euesten (R ga
enbarungen
Gottes datelů
1772—1775.2
XVll.hudebních
století. Otec
jehojan
me 4
- est to racionalistická parafráze No členem vynikající durynské rodiny hudební Bachu,
vého zákona), „Briefe uber dle Blbeli im Volks
: niž vycházeli
generací
a
hudebníci.
]. S. oaccšest
zhzáhy
osíř čelní
abyi varhaníci
vychován
ton' 17782; podivným racionalistíck' m výkladem bratrem svým Krištofem, stal se r. 1700vokalistou
zázra ů), „Rhetorik ílr geistliche Re ner" (ilaillei, v Ltlne
eburce, kde svoje vlohy hudebni znamenitě
2.v
spředmi. a dodat yood jana Davda vzdělal. R.1703 byl na dvoře výmarském housli
Bílchilnga
y(ř'lallel 7i(Berln
98), „Uber
das „Versuch
theol. Studvium
aut
Universitáten“
1875),
eines
Mtihihúzách.
R. 1708 ivmenován
dvor.
varhaníkem
1704 valrhaníkem
Arnstadtu
(Dur.
), r. 1707
biblischen S stems der Dogmatik", ]. und ll. .=" vst.ou
íEisenach a ipsko
, „Die stimiiichen Reden
esu aus den Evangellísten86
zur2Uberslcht des Lehr
Šlbáudesjesu"
(_Beriinl
2.sv), „Ha
andbuchder
oral řiir den Búrgerstand'
(Halle17_89;
Tubinky
1789), „Geschichte seines Lebens, seiner Melnun
en u. Schicksale" (autobiografie, Vídeň 1790, Ber
in 1791), „Rechte
u. Obliegenheitena
der Religion“
Regenten
urtUntertanen
in Beziehun
ung auf Sta t.u

vým skmý apak 1714 dvommím konc. mistrem.
R. 1717 přesídlil do Koethenu jako kapelník kniž.
Leopolda z Anhalt-Kóthenu,r 1723 ovolán za
kantora na slavnou Tomášskou].školuv |,sku kde

C 'n lecká
zůstal doú smrti,
osledníčinnost
dobu své'
života
skorem
iněz l::.alrativ
B.' eopodivu
hodná. P sobil nejen ako výkonný umé ec, nýbrž

jako
tvůrčí
ovlác al všecky
způsoby
skaladby
a duch
vyznamenaval
se nejen
neobhudebni
čejnou

(Řiřa
„Commentarilus
in MalachíalmcumO ex
ne 1792),
critlco"
(Lipsko 1768),
I- plodnosti,dnýbrž nevycerpateiným bohatstv m své
genis
quae su
ersunt lditomi“
([ubecklo
1763—70), ích melodií ach
živých
a překvapujícíchahar
Apparatus
cutícs
dformandam
interpretatio
stojínytmů
na rozhraní
dvou dob mi

Neue
nem Veteris Testamenlti"SLipsbkosN
1775
)„ Testament
Die kleine

o příkladu
vlašs
omofonnim
upoutatl již drive uvedenými vlastnostmi svých děl.
Díla Bachova náležejí nejrozmanitějším oborům
skladby. Za pobytu ve ýmaru skládal nejvíce pro
varhany (praeludia, tugy ne řekonatelné nejen svou
formální a technickou ům rností,
debnim obsahem, fantasie,tocca
caty, sonáty, chorály,
lín
178%,
„Fata
et
res
gestae
Jesu
Christi
graece
ex lV vangeliis ordíne chrononiogico
1787 předehry atd.), v Kbthenu pěstoval hudbu klavírní
i člověk nadaný, ale lehkomčslný, ptovrchní, akOmorni
(pro klavír
zvlášt.(zDas
Klavier), sonáty
pro housie
nichwohltlemperíerte
rosia
zabývající chvástavostí nedostate solidního vě co
konce
atd. Nejdůležit jší jsou8 jeho
dění, a zvláště voboru sexuelním laxní. Byv zglrvu skladby duchoevn. jsou to ne prv kantáty
ro
orthodoxnílmggrotestalntem, stal se posléze na ra
GlottelsÁdes
Jesu und
Apo
83)„,
usřilhrun
des seiner
Plan sund
Zweckes esu in Brieien' (12 sti, v Berlíně 1784
až 1793; ežíš jest tu líčen jako natura lista a za
kladatel ta nés olečnos náboženské) „cGriehhisch
deutsches exi on liber das Neue Testament“ (Ber

listo.

(na
),Duch.s
patero pklad11,ora
ni, kbr. Bachúrím, LXX Bam;9,114Bagaxlya, test.
toriumbohoslužby
vánoční a psané
vel
e.likonoěni
y Ba
místo v území kmene Benjamin, kde David prchaje chovy se vyznamenávaji dramatickým líčením textu.

Bachem — Bacher
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Pokud se litur 'e katolické týče, neodolal ani B.
Das
Landtag,reussen“,
und Reichstať,
apittelZentrum
íiber dieim
Poiitikm
Strafre c„Ein
krásám katoiic ch textů iituurgických a právě na Ka
ně složil nejveiikoiepější svá díla.
hl. pflege und Poiitik“, Gesetz u. Recht“ Preussen
und die katholische Kirche“ (5. vyd
).
„Magnificat' potommše a sice 4 tak zv. rátké ist dem unlauteren Wettbewerb' inyHandel und Ge
mše (t.j. kyrie egloria, sanctus) ap otom velikou

mši h-mol (Hoe

s)!

žvedle pašd|í lpodle werbeezuugbegegnen?'gg1893š,DDie bedíngte Ver

(2.vy
18
sv. Matouše je nejveiikoiepéjší diio jeho uc ovní urteiiuug"
oder bedingte
Begnadígun
?“edisge
(1 ), Verurteilung
Das Gesetz
rym
a _a_rie,
a instrum.
vložrybekrozdělení
mě poukazuji,
že zur Bekamptung des unauteren \iifettbewerbsII
'eako
to dílo
sp šcccpro
potřebytaku
konceB.tní než
u mnohý
velikánů,
rv liturgické.
doba po aritat m Preussen, eine Denkschrift" (společně
ĚpJIečné
smerem,
Roerenem,
v d. 1910)
„Die
Hankam
2. dl1896,
1899) 3.„Alierei
Gedanken
zdější
pravý význam.tek
1 dila
zalo
) —
dr. prav,
žená v ocenila
Lipsku jeho
Bach-Gesellschaft“
vydala
B. ííber journaiistik“
kriticky prehlédnntá v 50 svazcích. R. 1903v Lip
od r.n. 1889d
advokát, !ustični rada v bKolíně,
t.[18535531]1906
na
szku aložena „Nováospol.
B."slavnosti.
založila Literatura
v Eisen
á B.
yj,eden z vůdců centra,
v sociálních
olitíckých
debata
ch, akož
i v oboruaracdirkevnéživnostens-op(
ého soudnictví
dt,(1850) tvnnikl
úděl jmenujemev

juta (2d. finan nictvi, spolupracovník na obč.zákoniku, .g).

nikii vedle Viil.

B.vy-

nejmladší
nGedensctý)a
Kristian
„.
1735 v jehos
Lipsi!u,
:. 1v782
ndýně stal Bach
se za
svého studia v Boiogn,i kde bi jeho učitelem
P. Marsini, katolíkem. Byl nejak čas varhaníkem
dómu milánského (odtud milánsk Bach), od r 1759
kapelníkema královu
v Londýně. Mimo
ltéž theolog,
m e a u.iavimí
[Mb-.h—
altoi.
1833 vskladby.
Aislin enu
v a
vabsku,v

„Reichsgesetz betreffend die Gewerbe erichte“
(1890

902)
ma—llířlžesy
Z ar.Fii.
šich).
F Wolf v Kolíně_nad3. ýnem,
P., katolickáá
& firma
yEmanuela
založená nakladateis
1818 „Ianem
Pe

sv. na kněze 1

na"doktora
theol.1stai
,1867 mimoř.
prof. a

se kazatelem, 1872
univ.
2.ř
gaedwgogiky a filosofických odborů na theol.
fakult
ichově, od 1881 přednášel také apo
se
a
domácím
praeiátem
logetiku,žsdějiny
dogmat &
symboiiku; r.1 189855900

trem B-em (71.175,2 .1822 v Kolíně), přeš1a11824
na
jehoabratra
Lam'zeb rta
B-a ». B-a
i789,z.
1854n
asyna Lambertova
a_losefa
(71. 8521),
82,1
s. 1893), posléze 1893 na vdovu & dítky joseflovy.

šek a obe
rozkvětu privedeno bylo na
Nynějším maiiteli
synové
kladatelstvi
za Bsižou
eaf B-a,
jenjosefovi
.1869 Franti
započal
vydaváti znám oor án centra „Kalinische Volks

denně
v nkaiad
887m
zeitung'í,
kte žto2 aso.&0exe
s vychálziRamiwm
třikrát
iožen byl nakladatelstvím iii-oxernpčasopis„ Kóiner
Lokal-Anzeiger“, jenž v Kolín
vokolí zd arma
se rozšiřuje v.38000exempi NakladatelstvíB-ovlo
zaaýbvalo se s počátku vydáváním spisů prá
později věnovalo se v hradně katolické

ckých,

b ! rektorem l'"uníversi , z. v Mnimcho
vě 1901; :)..

v tom
„ eister Eckhart“ (1 ) „Siebenzahl der Sakra literatuře nábožžeénské. Prvmm podni
měru velikého
byly dobodb
éimihdyosahi
modlitební
a asketické,
mente“ (1864) „Propst Gerhoch von Reichersb.“ znich
zejména:
„Himmii

(1873—75,nedokonč),
), SDogmengeschichte
sv. scher
.:)Palnóggrten“mppřeklad z acatena), jehož pro
„DesAdelsMlíteíalters“
bertus Ma us(2Ver
Coch er rkiia
o
hiiitnis zu der Erkentnisiehre der Griec en, Lat., dánodes heiligen Messopfers“, kteréžtomicníh
prodáno více ž150.
x., aj. Sc nei
Araben und juden“ (1881), ber das Verhaitnis r. ]
von Arbeit und Bildung“ (re'ktorskář
1899
dera S. j.„ Manuaie sacžerdotum' e(dosud 16 vyd.
v 60.000eexempi). Později jaia_se firma B—ovavy
4.jlosef, dr.Weileru
fil., ředitel
gymtna
naslaroa);.r
v řštrassburku,
(okr.
.„jakob
dávati s isy prirodovědlecké, jež by požadavkům
Baide“ 1885),
„Der hi Rockszu 1891“1892„,
TGrier“ (1 1 M„Die
,
Trierer
eiiígtumsfahrtimjahre
vědy
ovovaly,
a spolu
udii
l iwlĚaM
chašemlž;
tak
vy ano
čtyřsvazkové
rakatoichké
Studien
und
Lese
hte
deem BBuche
der)
níitzl.
der heidn.
tetura lMauřingeMtiber
va
worte Gebrauch
des hi. Basiiius
an dieLite
christi.
ky: diioánto došelo takovéa obliby, že první dva
zečky,zznichž prv
rvni obsahuje řeckýtext,
ýs iíiaatur'Í
kydánvř
byyl
r. 1
ve 12, respektive
11avydán
ch
ostatní
pak
dva
v
pěti,
resp.
čtyřech
výklad
svlatinskym
překladem).n.01fi%ium
parvum
B. Ml.
), „Leonis
MPočmata,
lnscriptiones, Numismata“ (sxúvvodem 1903),„Feier ?dánich. Potom následovala v tomto oboru dila
arlaChristentums.
Bertholda „Betrachtungen
der Natur'
1mLicht
der Geschichte,
Wissenschaft
des siib. Papa ubiiiiums Leos Xili." (1903
903), „jakob des
Baide, ein religiós-patriotischer Díchter“ (1904),u nd Kunst' a „Darsteilun aus dem
ete der
Natur“; také tyto knihyodo kaly se několika _vydáni.
l„jakob Baides interpretatio Somnii de cursu histo Mimo to vydáv. naklad. B-ovo s úspěchem spisy bel
rlae Bavariae" (1
mmerwtihrender Kalender'

iuug“),
odr („Noveiien--Ssammylung"
ro , mládnež
a knihy
ietrisb'cké
Romaamn-S
mm
906),(1„Die OsterfeiŠVltbereBchnunĚain
alter
u. neuer
cit“
—
ic haei
paedeaáog
přírodozpytec,
71.1818vB
opar toi.s.
, ba
školní. Z vyniká
vědeckých
Sjřissůi
sna kanovníka
ladem B-onýmvy
dávaných
obsah
é dilo
ra Du
učitelem na progymnasiu, posléze“ na učitel. semi
der Pfarreien
der Erzdióózese
„Studien u. Lesefriichte aus dem Buche der monta
Kčin" „Geschichte
aspis astronomický
D„ie Sternenwelten',
Natur
několikrát
znovu
„Wunder4
dsevrl1866—75,
nsektenwelt“
(1870, 4.
vyd.1vlydáno);

Bacheem 1. juuuli

sepsal
dr. Pohle.
r. 1880—1905,
práv, justiční rada a Ležh
éhem
25 prof.
let, yvciala
firmaOdB—ova
celkem ted
11

aidvokát
katol. na
politik
a žumaai
sta němv Kolíně
1 n.l:,R'Xáien'í,3
eimu
Ruhře,b

spisů v objemu 16.455 archů a v nákia

501.9000

exempi. Firma má svoi knihtiskarnu sdpersonálem

lcilsouháléta (1876—1891) členem pruského snm o& čítajícím
se stro
rotačními4.strojí,vZZSi-ychlo
lisy a 65480050b,
pomocnými
i.
ege
náileždegeol
k centru
a bogjseza
paritu
konfessí;
Kólnisehe
Volks
spol
redaktor
opisup
va Mína,n
.1870
v olíně 11.R., redaktorka
zeítung“ , vydavatel druhého
časopisu
„KathoÍ.
Frauenbun
lexikon der Górresgeseilschavěd; slovníku
mimo to„Staats
vyda]
her Tyrolsku,
1 Petrs).SUI;reissig
v lnngp
ruku, 11.1857vStil
několik spisů právnických a církevně-politických: fesuav
pVorbiider
und Sym
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ten Jun ran“ (2. vyd. 1903),

Bachja
(Bahia,
Bahija učenec
Bechai)xm
1. ben
Ašer
ze Sara
ossy, židovský
Xlll.sto
.Die Marianische tudenten- onšregation, ihrevyd.
ge .r). kolem
setzliche Berechtigun
und malíř souč.,prof.
(2v na
1 kom mentář k Pebntateulchu(editio
2Ru o,If gnábož.
prineeůs vNeapoli 1492;
toeštgě
několi
át
tiskem
vydáno;
v
pozbélLšichq
ovyd
ních
. . vn'y
' mz jeho
prací
ar
—
ma

vypuštěna
la místa v.prBotikřestans
ibn b akuda
Bahija ben-a ekuda.e
-darský orientalista, u. 1850 v Li tovském sv. Mi Josef
kuláši, byl od 1876 rabb inem v zegediné, od 1877
achlechner ]. „Antonín,
tyrols
1854, studov
ai odmalíř,
1826nna.
_.rof na rabbinské škole v Pešti; s). „Nizamis
' vakade
Bruneeku 1806,Mnichově; rovedl několik maleb
eenb uWerke“(1879,
(1872), l.Sadis Aphon'smen un_d
Sinngedichte“
chrámovgch, zvláště ve fran ksánkém kostele sv.

Anny“vqus te.tertale,
— 2.Jose
f, řez,bářdborlnou
n.
lvBru
absolvoval
školu

amni
' řezbálřskou v Bozenu, studovalv ímě a na
chovské akademii od roku 1
usazen je trvale
.Abu'l-Walid"
Bibeleke ese ahr.h“
vom v Hallu. Jeho diía, hlavně sochya reelie,fy jso
Ananing des 818832111“ie Ěiddle

sehen A'mcčšaer“l (1
8928)99;'D,1,D
naimten“ (2 sv. 1884-—
884—905 LebeenA

), „Die _Bibeiexezgese d. 'tldd eReli onsphilo

sophen des Mittelalters vortMa muni“

díiai
sou:
1chrámech
4zastav
1efu
v mnohých
třllrolskžch
horno1ýdolnorakouskýcl
česoch,ésolnrlfohradských
.nHIav re
i eho
33881

cvhrá
ru sv.se Mikuláše
vkinžš
pruk
řovýjevy
oltářm
tamtéž
skulpturami
znázorňujícím
hlebr. Sprachwissenschaft vom
života Pána Ježíše,
povolání
Die álteste
Terminologie
der jtl1ischen
a mučednickou
smrts reilea znázorňuljíci
b na h avnrm
oltáři
Schriftauslegung"
(1899),
redigoval maďarský
pře ze
“klad
bible v daný
péči uhersko-židovské
literární oltářích
farního kostela
v Kaunsu, sochy
a relieiytický
na dvou
v Untermiemingu
(1911)—l),g
oitá ř
společnosti
898—1907,
4 sv.).
Bach
herius v. Backere.
křidlovýv Hoch allmig'u
(1902—3), „Pietiďvve iran
Baehhonse E., angl. historik, :).
koshele v Telfsu
ra
Earljč:Church
C.Taylor, tiškánském
_.Historyto he death of Constantine“(vyd
co
oval B.
chu X.
staroněmeckého
sohu
ář
kého
na vs duc
onku
ana po
11
V1. řez
století,
Londýnl 81.34)
Bachiar1us$t(Euachines),sšt aněiský nebo irský nyni přiklonilkse více k beuronské škole umělecké.
—3. uoltářů,,bratr
předelši.,
vumělecký
čin
nný vH
Tyrolsku; truhiaář
zhotovial
mnich
V. to.l,
,vvír chrlzavita
tauae dphgosophiae't
keji v
nazývá
uennadius;
ima, nebyl stavitel
architekturu
oněchdoltálřů,jležvbratr jeho Josef so
a reiiefyo
pařijatlvlídněn,
éjel kož b i pokládán" za prisciliianistu; chami
„nepochy
:.
éja ro bis up, požívaje pověsti světce
Blaehmanu 1.hAntonin,
v Mnichově,
nburku, architekt
zrestauroval
několik
iber I:.de fide"
papež
eži na obranu
sv
pravověmosti,
vyd. “sal
uratori
Auecdot.
11.(Milan"

, s r. násl., Migas PL
5—36), „Liber budov chrvámov chÍif(chrámsv. Mořice v Augšpurku,
de reparatione lapsi ad Januarium"O(lžádáo taJa  famikkostel v raunsteoinu)a provedl několrk ná
vrhů k stavbám chrám
necký
„371 naložil s ohi“)ešivs:íilrlne
„PS
nuairila,e,m
abyvy mlžůsrdně
se Alois Josef, 11.1161,0mbylkaplanem v Přepychách
na panství opočenském, od r. 1797 byl aianem
(dPriscillialni
quae
supers
t1889,v Zeitschr.
Berger (Histoire
de la Vul ate
1893)
a Frlisehe
f. kath.
1812 farářtím
Pře ychác
Sttarobyié
vDobřane
ch, odv roku
1809 farářem825
v Mez
',či od
01. 18
identifikuji B-a se sv. bislíupem Pe r.
památ osady řey ské', llí=>oznamenánípamát
rehgrine
po katolicku
kém“, .Kamerálni an
nistickým,jenž
text Písma
sv. Než zreeůnšoval
worthpriscililia—
a With ných v cí vkrkraFcy rudimsk
stviPardubicích.
pardubské“ ;smkoPičyŠRISůgos
těch 478.
ehováV.
Svnr
906,
— 3. víš
an
(Novum Testamentu m 1898) pokldážlajituto hyůtš v
Fr.ant Jul., evan .otlheoogsměru konservatlvního,
thesul
mr
mene za málo pravděpodobnou. Srvn. Hurt

Bachid v. acehides.

71.18321858
v Berlin,
habilitoval
1856 v Berlíně
prof. exegese
SZ. se
a orientálních
řečí
Baehilus v. Bacchylus.
“Baehimont de, Jaku b, zPařiže dr. theol. člen šgRostošku, kdešes. elegán—17913
1 žák
DeemFTlěgiucko
vm
a
engsten
r
ro
,
es esetze
graemonstr. kláštera u sv. Jošta
áji (Jodocus 111 des Pentateuch 1š8„,K Kommentarz. Buche der
emore), Jinak
sv. Martina,
ozdějio
kláštera
'Cuissiaku
a paku Branu,
kone ně
mateoat
skeho
i
R21chter“(1867,1 0),vživotopis Hengstenbgaerův

v1,876 1885,35

dSmal

cha 1

štera v Praemontré. Vyni1ki nejen svatosí života.
ale i učeností kterou obdivovali účastnic koncilů
vří, malíř, n. nepoeššbně
1600 vehojně
Friedbergu
2, provedl
obrazů
ouru, M,iláněLaonua v Pise 0351eté správév vČechách, :. vc Vídn
rkanonie v Branu a l7ieté v Praemontrt: zemřel burku
nalézajícíchese vea chrámech
videňslkých,
Eggen
—
oicla) v Pavel
16. kvtěna 1531. Sepsal řeč, v níž ukazoval na nut Ord. Čist. mag artium, kontroversnista, 11.kol. 14
466
v Saské Kamenici od r.
nost svsoiáni všeobecného círk. sněmu na thema:
tetit in Sygiagog
eorum, in do
media
autem s..t 535, pečoval s velikóu horlivosti o povzne
beos diitudíeat“(
lm 881).10'ž
francouz.
seni kázně klášterní. V četných svých ostrých
„Quatuordecim sermones de ordine habitu et pro
lemickýchs sgrisechvystoupil
proti Lutherovi
a kladl
společně
mserem, Cochláem,mForste
aAltvel
'iebssioneCanonicorum
Praaemon
ns.tr Amati
batis Camerae Fontis.“
Parisiis,
Giles de Fonte,
Gour tem
odpor proti šiřeni se reformace v Sasku. Srvn.
imond 1518 (fol.)

Bae níGisiamerio,

hudební skladatel,vydal

sbírkullmešních skladebv Ben

Bachino, Bacchino Bachinus1Th odor

Harrar, Nomencl.115(i

Bachmatov ivan Jakovlev i,č ruský malíř
činný naakoncl XVII.
století asvatýché
v prv :čKositl-Xomňísto
Man obrazů
BáemhegyeióŠtěplán Pavell' rodem : Tren

tovy,
karmelitán,
hudebník
a sldadatel,
byl 1591
od Rudoi níkajiciovoián
do Prahy
spolu čína, zprvu lékař, z luteranismu konvertovav ke
:s Vincentiem Neritcm.ll ba byli jmenováni dvor
stal se jeho
horlivým
obráncem,
:)
„aOti Báchmegyeiana,
documents
veritatis
romano
ními kaplany a spolu člen hudebního sboru dvor katolicismu,
catholieae forma colloquii iamiliaris inter Luthera
1mho. Srvn. Dlaóa č, Kunst er-Lex. 1,63—65
čem alumni bohovědný 1.
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Bachmetěv — Baiktilaith

866

„Gramatika, rukovodstvujuščajak17ggznaniiu_sla
, „lzi janie
lvanoviě, ruskýhudebni veno-rossišskago jazzyka“ (Kyje

num et catholicumo)(Trnava 1733). Srvn. Harm-,
Nomencl.
lVa (N910)
Bachmetěv
ikolaj

sardca čtu čago blagosdt edinondačvalija,1 už asajušěa

skladat
,a. 1807,jevilj'iž
v mládí
„neobšžgjněmna gosaja,vziraja
iojbujn gaypa
obyod
ydnye
, s slděy mečtanija ravenn
dání hudlební,
sloužil zprvu ve
vojšět
%rlsoku lenlem něskol
na odpočineek s hodno plukovníka, načež žil na
kich
sl poty
yt ch,
kotorye(Ka
ne
tam, izobražežnisjv
gdě dolžno,duševoj
išěut pričim
svoich
bědstvij“
svých statcích v saratovské guberniiŘ.1zřidlilb3i ua 1794); přeložil také do ruštiny kardinála Bon
yl-1-“iosolfii
křesťanskou. Srvn. Palmim', Nomencl.
1;888 bys klada e
lice lodným, vedle světských skladeb jest od něho

101 —1

B
jan (pseudonym: Scholastícus). dr.
t,heol.professor na učitelském ústavu ve ilrz

52B5acho
ladeb(de
duchovních;
Bachone)5.11.F nt,lšek rodem burku, u. 1852; .r . , eN aturehe in ihrem Ver
z Katalonie, karmelitán byl nějaký čnas rovinciálem háltnís zur paradiesischen vorchristlich u. christ

sveho rádu Kat,alonii potom pusobi jako učitel lich-sakramentalen Ehe(1886 , „ ethodik der re
ligióscn Unterweisun in derk athol. Volksschule,
v Paříži, poživa' e velike,slávy a “sa naz„ýván doctor
zum Gebrau ceh fiir eminazrien und ftlr angehende
éčí Františka z Medici šel tiske
sublimis";
;.Jý omment
kniacinu“
rv.n Hamr, Nomencl.
“ (1906),6
— ?. jenž
jan
ruuo als Katechet“ (1893), „&
gde es Rel.
gmge Katecheten“ (1891,2 .vydtell
, „ er hl.
v. Baco
Un.terr im Lehrgllan der ílnger Herbarts“ (1894),
1. Augustin, kněz řádu sv.eBeine Augustínerklosters
895), des
„Zister
„Luther in WilrzguMín QVunb
), „Geschichte
alten
dikta a současný spisovatel,
zlenserabtei
Kloster
Vilerzehnheili
u.
Marlenweiher“
(1 Langheimrm.
.Sail
ers Buchil en
er
iurisoměrům
regularlum“
(New Yor1w3Š;Con,ĚřthllžF
americkým.
— 12. “lt byašvarhaníkem
par,zvláště
skla
dafeol,u.
1697vCury
Erziehunng fůr Erziehher“ (1899), „Ausgrabungen b.
a kantoree;m oblíbenýskladatel chrámových zpěvů:
alten Augustiuerkloster
in Wurzbur“ster1,901)
und"„G
des
der beiden Karmeliterkl
„Muslkalisches Halleluja (1—3h
11.1,
8. vy. schichte
1767), „lrdisches Vergnugen ín Gott“ (1740) „Psal Reuerinnenklosters in
g“1( 902, „Anal se
und Synthese 1mReligions-Unterrgicht'(l
). „Sa ler
men (melodie s e.n bassemá 2. vyd.15917).
in seinem Verhllitnis zur moderuen Paedago lk
k“

Bachone decv. sacho,

BachusBac

on.

AMW ?o slavnostechkjeho

(1903),

W111eusbildung"(1;.2)06),„Methodik des

e

zmínka
v 2 ch,
ach.ubsachaallich
67 ( ide. (vaóatay
když lsvátek
poctě konan
čin

lllggíoóons-Ílnz
nrrltechtsfier
und Mittelschulen“
a lpřírodozpytec,
Bachusův, bývali nuceni, aby břečtauemylkoruno (906
71 v eně 177,nakuš
yl uůbl
prof. lékař
fysiologe
a chlrur
.
váni obcházeli ke cti Bachusovi'); Nikanor vyhro v Alt orfě a ředitelem tamm botanické zahra y;
žmal,
hrám jerusalemský zasvěti B-ovl.
a. t. 1735; po jeho smrti vydáno bynlo jeho dílo:
(2 Vlach. 14 .
Eacbus
ssv. v.Bacchus
stamentum'
(Altdophysico-medicae
36). —
„An
Animadverslones
Novum Te

Eachylus v. Bacchyslus.
Esaianismusv
E'akaib
akov OndřelausApollos,

testantský theolog, n.7v Norimbearc
ce 1647

1695,
na universitě
v AÍtdorlě,
11.1745v Malé Vám
emaru
l667d
osáhl tudoval
stupně mistra
svobodných
umění.

Rusi, studovalv Moskvě na akademii slovansko
řecko-latinské a na universitě (1759—

0

Po dvou
letecha odešel
kdežrofessorem
r. 1673obdržel
titul
doktora
stal setdoujeny,
ur. 1675
cir

kevního dějepisu. R. 1682zúčastnil se shromáždění,
Erlalteramnišství,
stal se 1788
1776biskupem
rektorem orlovs
semináře jež mělo radltl se o prostředcích, jež by vedly ke
nejsv Trojice,
smíru mezi katolí a protestant. Roku1694 po
asěvsky'm,1798arcibiskupem archangelským,k dež volán
byl na nov zřizenou un versitu hallskou,
.1801. Vynikal důkladnou znalostí la,tlnyvyda1 kdež byl profesorem theologie a prvnim pro
mimo
jinéyrukovět
poetiky („Praan
pil kčeskija“
demle. rektorem, následujícího roku povolán b 1 do Vý
1774, 10.
vyd. 1826),bynelčle
ruAské
Z' eho náboženských spisů uvádtme: „Boaoslov maru za dvorního kap ana a generáln o super
s ja razsuždenia iněskolko pri koncě d tskich intendenta; snažil se býti stoupencem vítemberské
razgovor“ (Moskva 17812),
ĚEV eonlt, ili sozercanie kud deismus av racionallsm
jeho spisech ozývá se mpendium
již poně
naturě vidlmych bož hd [“ (t. 1782), l,Věra., orthodoxie,aač
theologiae pos_ltivae, homileusticae,historicae, mo
nadežda
ljubov;
učeniljakbožoslovskago
sostav
(t.
1782; ijest
to krátká
ruk
dogma
a mo raliset exegeticae'ena1,d.2.vy
6911,3.vyd.
rálky), „Chrlstiansklj kalendar na léto 17
1694_,„Collatllo
doctrlnae
pontificiorum
et prote
“(t.
),' „Collatio
doctrinae quackero
sovoku lenlem vaesm nužnych razsuždenij sti rum entm
protesltantium una cum har monla errorum
chami prozojnuadlja
každ enlja,
j den kaklm
goda,
osnovannyc
sv. čtesnlja
anil; nanastav
quackerorumcet
haeterodoxorum
alloru
694.
obraz měitat llsv. Pisanien akažd y den, i mno
—
ar,
íci zlatník norimberský
v xv1.31577),
gich vesma
ljubočitn
lzvaěstl“
1784), „Na v doběřřšokroěile
ltati jestrenaissance
nepochybně
stříbrný oltář pro
tura
i blagodat,
11 chntěko
torya (t.
suščestvennyja
raznstvija meždu čuvstvovaníjam nat-uraluago čelo eoisk ho krále Zikmuda ]. zhotoveeu (dle kresby
věka ičeiověka duchovn o, v razsuždenii věčnago etra Flótneran)r1538 v jagellonsk kapli dómu
spasenija" (t. 1784), „Possanle sv. a stola Pavla krakovského.

k Efes
esseem, s istolkovaniem“St 17
„Dva Řo
alfaně Antonin de, básník francouzský,n
u.
slanija sv. apostola Pavla k Fiagpinsiem lk o :.1530
v přeložil
enátkách,metrlc
kde otecžajeho
byl vyslancem,
1592;
ář,Psault1er
com
lossaem,
sistolkovaniem"
17 ), „Pervloe ivto mence en intention de servir aux bons catholiques
roe poslan
sv. apostola(t. Pavlak
s izjasnenlem“ (t. 17 ), „Dar dla blal o ětele

i druze. sostojašěij v poučenijach' ( etrohra

cDontrelesGPsalmles des haeretiques" (tiskem vydal

D.rE.
1.0ia"b, hu) mólov Baxalat'ů, v hebrejském
Baiktl

osla nie(Moskva
sv. apostola
Pavla
s1786),
izjasneniem“
1787), „lzslědovanl
a atam
knigi textu knihy judlth 212.Holoternes táhna z Ass rie

masouao zabluždeniach i istíně“ (Tula1;jes

protitřech
odbojným
západoasžjským
to spis proti Claude aim-Martinou a zednářům); po
dnech nanárodům
rovinu B.
a polo 11se tá gobyl
rem

Bail — Bainvel
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1685—94).
jak Vulg. dodává u hory Ange (v. t.) severně od cípaux ouvrages et auteurs“ (9 sv.
Srvn. Hurler, Nomencl. lva (1910), 617-921.
bailie v. ba lle
Cllicieá lnepoch bně rovina Bagdania, Bayaóavía
Baillle lexander O. S. B., opat skotského
(Sira)
15) mezi Argaeem aTaurem v Kap
l„Ball Ludvik,n 1610v Abbeville,5.1669v
kláštera v ezně 1642; 71.2 rodičů nekatolických,
říži, dosáhl na Sorbonně stupně doktorského, staal
cestě ];poz.Flranciivaydal
ltalii1624
seznal
víru katollck
kou
anapřijal
mateřským
jazykem
se
farářemNotre
na Montmartru
v chrámě
Dame, krátkýa asodpoenitenckíářem
zpovědník klá spis rotí akaltolíkůmyve Skots
Ba lloquet Petr S. j., 11. 1612 v Salnles ve
štera Port-Royalského, protivník ansenlstů, zvláště

ve spisu„ De beneficio crucis“ (a ařížl

cenné

jsou z ostatníchajeho spisů: „Summa concííiorum“
sv. t.
častěji), „La theologie aíiective,

Francii
1631
Tovaaryšstva
v Bordeaux,
působioldvstouplil
1647
jakodomlssíonář
v Kanadě,
kdež

pusaint Thomas en médltatln “(4 sv., t.1654 a

S.

ezpečlích
912 _n.
illy Ludvík,
stal se kanovníkem
last
nově vydal eolo
v něm.
překladě odi. Anmíitige
Františka Éracovalz;poI'dlouhá léta neohroženě v mnohých ne
israněÁin
nberga(„
:.aattectlva,d
išrkentnisse óttlicher ingen oder des hl. Thomas
dyž nastaly klidnější časy; vrátil se do
von Aquin umma theotoglae“ Kolín 1712) a od
důstojenství
o vlkálře
a vě—
Kempta
(„Die Tlheologied „Sapientia
h.l Thl'imO
masíoris
v. Aquin
in vlasti,
noval l.odmitl
se službě
ve špitále enerálnl
eaunském;
:.
:).
Betrachtungen“1—8€B70),
praedi
cans“ ( arřižl1666; v díle tomto podává životo is
„Theololgia
atdogmatica
et moralis“
(8 sv. 1789,
Lyon
bylo často
znovu vydáváno
a téměř
nejznamenitějších kazatelů od dob nejdávněj ic půl stolletl bylo učebnou příručkou v mnohých se
Hu

o.sXVll tol. a podává ukázky z jejichs olsů),
ZDeoenitentium“
tripllci examinc
ordinandorum,
minářích francouzských, posléze 1852 pro rlgoris
(Paříž
1651 1668, contess
Lyon 1670).
alle (Bailins) Vilém Š. j., 11.v Montrealu, mus dano naí ndex,d oenc corrigatur“„,)1'rcatatus
de vera rellg ione“ (.6 vyd., Dijon71758), T„ractatus
všnikajici
kazatel,
s;162'1
přemnohé z et
jlnověrců
ecclesia“g
rldg (Dláošn(1771,
rí štof 1776,
u. v 1Hiltonu asi 1464,
rátíl k víře
katolické;
.r). fCatéchisme
abrégé deBalnb
kaplan krále _lindrícha víl., stal se 1507 blsku em
des controveíses
ncstre
la Re durhamkým 1508a cibiskupem yorkským,
ligion“
(Bordeauxde
1608,
vlat.tem
p sktouchant
„Catechismus
seu Epltome, complectens tractatus lquat'uor, capita poslán od JindřichaaVll. akovvyslanec do íma,
et controversias
124 rciíaonem
lico
in latinum versus
ab
ico spectantes,
LamormaineeS.gal
].“ odlgultla li. jmenován k ínálem 1511; s. v lmě
Vídeň1626.) Srvn. Harta-,Nomencl. “13.418
Baindt (Poundam, abbatia Bintensis, Hortus flo
( Bailey 1. Anselmm, theolog anglický, :. 1794,
ridus, dBiunde,
Bunde), opatstvíz cistlerc.,
1240
Konrád
em z Wlnterstettenu,
.
',z zal.
zachoval
výdal anál. _FřekladSZ. s textem hebr. pod titulem: se kostel románský, pozděi přestlavěný;v ě
remarks critical
and EnglishticandoHebrew,
ammat
ntheH ebre
ew
stament
with
kdejšlm
kl. mají od r. 1903 antiškánky ústav pro
"C-Y
and
correctuons
of
the
ngllsh'I
(4
sv.,nLondýn1774).
_
Omi č, kontroversista, :. 1657, byls nem
dBaines 1. Petr lAuLgaustln, 11.v Klrkby 1787,
anglikánského biskupa ban
angorského, stud. v
Lamťspn nžu v Hanoveekurs ;
bridgi, kdež dosáhl stu ně bakaláře 1627 a magi vychován v angl.k
po zrušení
vládou
prus ou vr tllpůsobil
se do od
Anglie,
do kl.
řádu
benediktinského,
rokn
stra 1631; po ordinaci yl poddčk anem ve Wellsu vstoupil
1638, seznav na cestách v cizině katolictví. kon 1817 v missil bathsk,é 1823m
jmenován byl koadju
vertoval, odebral se do italie kdež nalezl přístřeší
tak zv. západního
okrsku
u kard. Onttobo a ve Ferrař'e; .rp.„ rtamen re torem
(„Wes tapošDtol.v
iDstrlcit')řeCollingridgea
a konsekroávn
ligiiosum“ (Londýn 1649), „Herba parletls' (t. 1650) jakožtož1
1
staltit.sebiskup
jeho nás
1843;Collizngridlgeově
sobě
sngský;cepo smrti
aŠišnaillarg'eonKarel František, u. 1798,stud. velikých zásluh o emancipaciInkatolíků _anzglllckých.
—
2. (Bayne) Rudolf, tilolo anglický,n . vYork—
theol. v semináři-quebeckém,
na kněze
182, shiru, s. 1560, byl r.oi he rejštiny v Paříži, stal
pracoval
v duchovní
s rávěnavysv.
různých
místech,
vyznamenal se horlivosti a obětavou láskou v l
se 1554
biskupem
krá
lovny
Alžbětyv
však ichttleld-coventryským,
byl sv žen, :. 1559;.r za„Libri
dernllch post
chotlerových
0847).
se o(18321834,
množství 1849)a
osiřelých OVĚŘ!
ditek tres commentariorum ln Prover bia
irských; stala-se 1851 tit. blsku em tloaskkmý a ko i sis Hebraeorum fontibus manantes“ (ař

nástu
cemarcibiskupa
se stal
c.pře „rlma rudimenta in lin uamt hebraeam“ (t.150.)
adjutorem
uebeck 0hoTurlgeonna,jehož

21. října 1775
Z. s poznámkami (2. v39d.1865) a „Recueil visual GiusepěpeA
ímě a ::hud.
21 spisovatel,
kv tna 1844atamtéž,
hu
d' Ordonnances“ 1865).
debnlk
vzdělal se vynikající
v hudbě nej
prv u svého strýce Lorenza

.a kapel. jannaco

Ballle ]. Louls, souč.
QIIlprof.na papežské uni
versítlě
leoninsksbírce
ké; a?. „Science
„Q e-st ceet que
la Science“ r.
ního.
18025
tal se zpěvákem
sa|oOd'
(v
oudově
Religlon“.
1818R.jeho
ředitelem.
Vžil se papínsboru
up

2. (Blaoillie) Tomáš

.

.

Palestn
trinova a v něm takééskládal.n Ějeho s10hl.
Miserere přijato mezi skladbyoAllegrlh a Bajiho,
století, vydal ve Vlrcpurku knihu kontroverstlckou, snim lž v temných hodlnkáchystřídavě se zpívalo.
žlíč škody,Ež
Skotsku
byl způsobenykal
vinisžmem.
S.rvn
rim
Nomenclh
1.059
Zevhláštědůleži
jest jeho _spis o Palestrinovi a
emoríe cls Írico-critiche della vita
opelreFdi P.“
ití-ld
lím 1—Kvyšlotéž něm.)
čas v duchovní vysi-,ávě
s
načež eedelleo
OB
Psali
aberi(l 894K rchenm.us 9.,)
othekářem presidenta parla

Baillet
Hadrian, :. ha
vllle
u _Beauvalsu,
17 ogratatranc.,11.1649vNeu
vyS-v na kněz e
1676, ůsobll ně

meló'tBugstal se igkg"

p

Kagl
Ir.ka
tuLamolgnona; spisy jeho vynikají sice ob Eitner18723583;
alnve
dogmatiky
La Page (Paříž 1844),
l'Schellena(Sixt.
Lpprofessor
trgím nohýmívadamlaprozra
tollckémeIllilstltutuv
současný spisovatel
clrkevni. S. „La dévotlon an Sacré-Coeurd
ésus
Doctrine-h stoire' (3. vyd. vPařlží 1911); „eature
svazkžydán
„La
děvotion
Vierge'
1
,naindex),
„jugements
des
savants &la
surs.les
prln et Surnaturel" (4. vyd.); „De magister-lo vivo et
zujlSV
smýšlení 1janisems
:) Vies des
Saints“
(3
dílocké,
hyperlcř'ítické;
první
dva

.

Baiocen. dioec. — Bajus
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'Taditlone'; „De scriptura sacra“; Les Contresens
Jibliques des rédicateurs“ (Par' 895 2. vyd.; o
taištiny přel.
fielri .l Controsensí bibiici dei
' Dredica)tori';
:.
arie„Lafo
Merle et
de l'acte
gr“áce,de„rteCause
é
foi“ t. 1898
—

dagošl) ues“ (Pař. 1893),„jean-Baptiste dela Sa e“

Baiocen. dioec. v. Bay
Bolal

an

.v Condomu, 5.1650,.r

Zadar,

i neživé _bytosti. které si v tomto
předsta
vujeme jako bytostí rooézumn Dgříopadě st v tom,
že povaha a vlastností těchto bytosti! jsou vše
obecně známy, pročež si básník ušctři zevrubně
charakteristiky osob. Ale přisuzovatí tvorům ne
rozumným, baane živým vlastnos,ti které výhradně

rozumnémlu
etvoru Břináiežeji,
mineme sícepoe_sl
fánní jest
ale hříčkou,
nikterakjižjí pro
ne
srovnáme s důsto' ností slova Boežiho;pročež ba ky

v kázání užíva se nemá,
snad z átio
om ncl.
Šltobireů
Sacréealov
d'Aquitaine“
1644). koptické že eby poučovánídodávalysvěžes, řeceprot
to, tkké ň(Cahors
dat;, jméno
že povzbuzují
k smichu, %viž
z ní spíše
na
ball,zírato est palmová; v cirkvi řecké xvguu m'w škodu
než ku prospěchu.
o sknykpasitei,
ačkoliv
fa1, gššngzl'q
paivcpogoczkvětná neděle. Niller
l

al.2

ona v. Ba.yoon.ne

paraboly tolik miloval, řece bajek nikdy neužíval,

a v Písmé sv.jen třikr te bajka se vyskytuje, ato
vKnizeSo
oud “935.8
(UM
ihaSoudců,
str

Baiso
o.v(Bajtas
Baty ) hr Josef Antonin aMatre : řiše rostlinstvade(ojednamjící
osoby vza
Baitai
mvypravuje
lidu ba'sou
ku,

Dei, u. 1717 v sidu v Uhrách, vstoupil 17 do jak stromy si hled yokráie), ale rhema, o něm
řádu piarist., posslán k dalšímu vzdělání do ma;
jestkrálovské
čistě profánni
ve
kníže Barberini zvolii si ho za vychovatele svých ledná, lze
(149) —
a uustanovení
sv. Pav la krále
(1. or.
1215-21).
Abraham aSanta Ciara bajek však užíval
synů
aBzav biblíothekáře;
vrát'iv
se do vclě
vlasti
řed
nášelB
Pešti chovancům
řádo
dy tiooso
U nás vydaal
bajky Karel
Otman Beredsam
a Vincenc
Zahradník.
yungmann,
Geistliche
tické a mathematické; r. 1749 měl slavnostní řeč při hojně.
kladení základního karneen kpřes tavbě král. hradu

keit,
i, 5tbn.,vKrnkornki, Theol. pasterskaýtkavyd.
1

vpřednášel
Budíně. Velice
zběhlým
byl v dějeeisu,
na savojské
akademii
ve ídní.jejžtališé

Bajkov Alexander Lvovič,

rot. mezinárod

ního práva na universitě petrohracgké; .r). „Sovre

stali od
se cís.
představen
vprovíncie,
povolán
b
Marie mreuherské Vídně,
ab vyučoval
meníaja
papstva
svjazismežčdunarodnajagravosposobnost
čeniem o me dunarodno' sposobn'osti
ekrs
dějinám arcizknížecte, pozděj iho císaře v
109.117.
josefa 11..R. 1761 jmenován biskupem sedmihrad
11,40
s m a roboštem koileg. kostela sv. Martina vo'oššlče“ (Petrohrad 1904). Srvn.

rureěp
obiskup pečoval o utvrzeni vě
z Lotrinku,zvonař,slil
řících ve 1.vířekatolické a ve věrnosti k domu ra Bajodt
zv n Benedikt
ro farní kostel
v Souticích (.pol roku
okr.
kouskému. jeho přičiněním veliký očet nekato
iiků vrátil se do lůna
kato ; s. v Aradu benešovskýg Srvn. Rybička, 0 českém zvonař
1773;
„De vita et gestis Attiale Scytharum

Bats Jakub
1 nácO S. B, u. v Rétaiapa
“gminy
v. Baitai.
regis“
Klideňe1798);
spisy zůstalyv
rukvo v Uhrách 1790, vs ou il 10808do kl. na hoře sv.
pse1.rvS
Scha ]Knémjeho
Leenbsscbe
schreibuugen
elehrter nMariner aus dem Orden der frommen

Martina (sacer mons annoníae); vysv. na kněze
chulen,121—1%t;
,Hordnyi, Scriptores piarum scho rálký
1819, působilorálky
v letech
lmprofessorh
mo
v kl.18211—22'ak
ssypi
v.Co- logía .pa
moralis“a The
olosvém;
ía pastoraiis,
v téTdobě
vzniklé, chovají se v blb iothece klášterní; s. 1826.
iumby (v. t.), poHjeho smrti stal se ánásst-upcem
ajuius sv mě. v Mart
m..p20
„aeRom
gminayopatem k1.
m.jona; :. 599 n.
; pam. sanctorum Líberati et Bajuli“;mosudy jeho a doba,
vníž žil, nejsou znám
Baius v. Baaju

Baithen _sv., irskýmmnich, u. 536,

ua synovec
de By ich
1i1jakub,
katoiiMcký
n.
v Me
Baj To22masso n.r 650v Crevalcuore u Bo theolous'beigícký
.1714 vlRimě, skladatel, bylPneoj: linu ennegavs o), zemřel 'akoalděkan kolleje sv.
siuIs
„Míserere“, které bylo s davě s Miser. Petra
mento vetLova1614;.rp.„
de3sacrificio missae eucharistiaesacraa
libri tres“
;tlíegrio v pašijovém dnu provozováno
nské kapli.mšedrné Miserere vydáno tiskem, ostatni 1605, „lnstitutíonum chhristianaereligionis libriolV“
—2. Mic h,al lameliCký theolog,před
(Miserere, e motetta) zachovala se jenvvruko

logni, s.

prv zpěvákem“o
pap.sboru,potom ktgeimke

chůdce 1jansenismu, u. 1513vM

inu (Hennegavsko),

;sBajaj
nác, Icharv.
náboženský est
na byifo
od ůrcem
umlltřxďso
tl..S) spisovatel
„Vinacandjevskl,to
prof.ord
exe eprofessore'mflfosoiiea
a.un1v iovaňské. B 0:1er
bengáoiubnemsolítveipisme, koje se u raziit itih scholastikžžzuv |tlheologicirýchnázorec
ah duhovn
vnoig í crkvenog obslužalvan a priko losti
bředladosvobodě.
iud oďorvomm
mnívai sestavu
totiž,“čio
ževěka,o
dosavadní
ine molítí
i p“vaíi
mogu“ (Pešta
Ogledalo
11,489.
'1) Srvu
k
nauka cirkve o milosti vede kpelagianismu, í chtěl
na základě Písma sv. a sv. Otcú, zvlláštvě

V.31
Bu bulu"
I.jan

na
Au přirozenostp

okčlově
a aljaltvrdíl,ž
shstem
nový.
se popírauti

dominikánžalský
nálet
ežíkpínn
ebie Abrahama
byskiego" vodní spravedlnost0 se všemi důs1
„Kazanía na pogbeslav,
(1685),.,CongregaooLíthuaniae praedicatorum or tegrítěaapřirozené dokonalosti člověka, tak že
Tvůrce byl zavázán stvoříti člověka ve stavu sva
dinís“ (1644) — 2.
skup cheimens
se r. 177

Ondřej
1712
bi
) od r. lgnác, ».1785,
dožili

rvé o rozděleni Polska, zkdš dlecae

a a přísahu
Prusku;věrnosti
B. teprveá11:0
mno
s ožil
kr

tosti
Z tohoto
B—a al spravedlností.
uly jako důsledky
jeho základního
názory 0 názoru
hříchu
dědi ěm, o svobodě vůle a ospravedlnění. Hři

chem dědičn

pozbyl

prý přirozenost lidská

bajka objasňušžlw
ethickiéz
clgevšakeživota lidského ráva, kteréč]ve&stavu nevinnosti měla naryda
jednajíciminýbr
tvor; Em
m
dyultyto
obdařen,
a proto
nejsou lidé,jakov odobenstvích čí paraboiách,
ůhížpčiov kučiovokpuá
dary, děje
se todává-ll
supra
buď zvířata (bajťy Aesopovy), nebo. rostliny, ba ius naturae, a Ten v tomto smyslu jsou nadpřiro
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Bajza — bakalář

z.eně Hřích dědičný formálně záleží prý ve zlé

ch“ (veršovanáNmravousčná soustava pošlleeri

žádostivosti vůli
(concuvpěíscentia)
zničil tou měrou c ch látekS iN
mavat
svobodnou
čio
,že vea stavupřirozenosti
obnč epišammata"(t 914),„V
Všecky skutky nevěřících venské dvojnáso

a neospravedlněných jsou hříšně azavrženi hodně.
Ačkoli však člověk nutně hřeší, přece je svobodný,
poněvadž k svobodě náleží jen volnost od ze
vnějšího nucení (violentía, ne však
akvnitřního nu
tkání (necessitas). QSpravedlněninedostává se prý
člověkuviitím milostiposvěc ve svátostech, nýbrž za
chovávánímzááknao
naBožiho, konáním dob chskuttků,
které jsou ovocem lásky dokonalé, jež uchem sv.
zo r
-ov vzbu
je viita do srdci
i . —
zvláště
dilyu jiných professorů iovaňskěuniversit,
vznikly
.
mtrakt
áty
apperaá a Ravensteina.
od 5,63:tiske
čeho
„ elibero hominis arbitrio et eius potestate', „De
iustitia et iustiiicatione “ „De sacriticio“. 'BRku
15638 apřitel jeho jan Hessels odebrali se 1: od
nětu kardinála
jakožtodomníva
theolo ov
sněmu
tridents kGranvelly
i(.ému
ranvella
se, ke
že
jich odchodems zavládne na universitě oko) a oni
sami že stykem s členy koncilu sm; šiem svoje
změní. Ale B. a Hessels, byvše přítomni třem po
sledním sezením koncilu, vrátili se, aniž názorů
svých se vzdali. Po návratu do Lovaně vydal B.
1564 další traktáty „De meritls operum“, „De
prima hominis iustit|a et virtutibus impiorum', „De
sacramentis in generre“,„
aabaptismi“. Roku

stelěl7učinky a rečení k sr áveňu trůchli 1'ch hodin“
1795?.
Srvn. ll.
Yin/řek,
1, 43,
Vl
ek, Dějiny
české
iteratury
dílu č.Ru.k
první,
310—
312.

Báká', ur. NDQ'I PQ!

LXX ,; atomů;m

xíaavOyďwoc. Vu
u.!g „vailis iacrymarum“

Žalm 83

(h. 84)" údoli, jímž dleBžalmisty ubírají se israeiitě

vstupujíce
na Sion.
B.jest
vlastní
re
kádai je dlužno
tudiž
„údolíjméno
Báká'“
dlena př
rých nazývalo seudůoli tak die stromů řečených
„,báká'“ z nichž prýští se tekutina na způsob slz
(druh balsamovniku).
Poloh
údolí
toho určili
nelze.
Srvn. Hagen, Lex.
b|i lvšak
.,i 539,
Sedláček,
Vý
klad
žalmů
Baka
jos3,11678
et S.867—
|.,

1,707 vstoupil do Tova

ri,ských
šstva 1723,
školách
jesu
uače
ežpopopět
2) letletvýučsoval
pus011 na
jako
missionář;
dlouho přebýval ve Vilně, kdež r. 1773 byl

tektem konrregace
měštanské,
a katechetou
i ex
hortátoremí
ongre ace
dobré smrti,
:p. „Nábožen
stwo do šwiete o ana Franciszka Regisa“ (Vilno
17
744), Wielki o (roňca upadlej grzeszników przed
Bo
ogiem spra wy“ (tneznámo
55), „Nabožetistwo
codzienne
chrzešcljaúskie“
kdyp
d. vyšlo;
nověne
vydánor.
1808 péčiafas.
sice
řiiiš zdařeným,a
e s Legowiczg.
neobyče'nmýVeršem
umo

1566 13. vydal znovu dřívějšíosvoje traktáty a při
\vsz st 111pospo e
s em
ve
a kantasii nagsajlu „(lllylvóaggitoimierc
bne
pojil
k nim práce
nověv. „
eDatc
ooriginis",
1806y.1807185518).28
vydniechnne
„De charltate“,
„De índuigentiis“,p
De oratlone
pro rem
veeVzaršav
Bakács v. akóc
deřunctis“ Odpůrce .B-ův Ruard Řavenstein upo

Bakač (BakBócz)de Erde d.1 jan.p robošt

zomii
blud„ xjeho.
Papež afflictionibus'
Pius V. vydal, ostřihomský, od 1514 do 1514 biskup záhřeb
1. říjnav Římě
1567 na
buiiu
omnibus
v níž, aniž b B—ajmenoval. zavrhl 79 vět z jeho
ský 39.())“,aroku z|1518 před konsekraci s dovole

spisů (srvn. meingar-b'annwaft. Enchiridlorl _sym ním
x. rekš se biskupství ku pros čchu
bolorum ",.st
29—336). Ale stoupenci B—ovipo
svěho
ímongBak
rvn. do 1543
cln-„sa epřníbgulzlněho
imona,čOd 1518
píralli jednakkidentlčnost
honěch
výroky Baia
jedn kšířili
hy
bnostvěto sv
pravosti
bully
bísku uzáhgřelbx
P
al výmZachráněn
vojske
!. v bitvě u Moháče
(1526)
anebo hleděli znění její oslabití libovolnou inter Ludv
punkci (.comma Pianum' ) závěrečné věty, jež pů
vodně dleezvyku kanceláře papežské byla bez roz poolskěm a pronásledován proto od Ferdinanda
dělovacich znamének: „Quas quidem sententlas
Rakouského.ě Teprve
před smrtí
stanul na
straně
Shrajanem
t>.Zrinjským
vedl
ve
stricto coram nobis examine ponderatas quam Ferdinandov
liký spor ovbiskupské stat , ve kterém nerozho
quam
nonnullae
aliquo
in rigore
et proprio
ver Bacto
orum sustineri
sensu abbpossent
asserto dovala spravedlivost, nýbr síla meč. 2.1 1543,
rlbus intento haereticas erroneas. .damnaamus“ zanechav všechny pontifikalie a a.drahoc nádob
kathedr. kostelu. Srvn. Schan. cla—íimg/11911, X
tvrdili
čárkujednání
za intento“
am
niokiitotiž, že dlužno
sat.“ položiti
Takovému
učinil \Dčkl —3.T om á,š bán chorv., u. 1520,statečný
konec ehoř "sis r. 1579 bullou „Provisimis o- a vítězný bojovník proti urkům, and nimiž zví

tězil r. 1586 a 1591. čímž roslul v celém křesťan
strae". načež B. se podrobila
lůnt
skěm světě, sám papež liment Vlli. vyslovil mu
jako universitní kanclě
ěřr .1589. SP0 smrtí B-ově
uznáni. Bylrozhodným
.
nauku “eho (.bajanismus“) janson
hájili aa r02přáoali
— 4. Torn áš. protivníkem
knálardi, v%otestantlsmu
cz
Korne ius dále
jan— a.
sen
us
v.
e
ran
sis
B-o
jehiuž (d' tultě3 b e
dá
bakalář, franc. bacheiler, _angivbachelor, z lat.

Gerberonovouv
Kolíně
159,623.vy5rvn.D
alum,
Histoire de
Bajanisme
2(Douai 1731, D2:
Bat/telat v Dict. de thěoi cathol, li, 38—64; in.ro
mann. Michaei Bajus und dle Grundlegung des jan
senismus (Tubin 1867
Bzaja osef gnác u. 1754 v Předmieru na

baccalaureus, baccalarius, což odvozujese

buď „bacca iaurea' (_ „bobule vavřínová") a zna
menalo by vavřínem obdařeněho, anebo z „bacu
lus“ :hůl
a znamenalo by vyznamenaněho čest

nou
holí. Bakalářství
stupněm
aka
demických
důstojenstvíbylo
na nejnižším
st edověkých
universi
žŘehoř |x. ve Xlii. století
Pováží, na
s různých
dovai v místech,
Pazmaneu,1827
působil
v duchovní
správě
slta se
kanovní tách; zavedl jejppaěpež
nejprve
universit
pařížské. Tato akademická
nost na
byla
ob
kem kagitoiy
prešapurské,
:. 1836; obšírných
bylp 0 celýsvýchi
život
literárn
čainný
vydávání
spisů obracel nejvěntšíčást svěýchpříjmů, b i prů
kopníkem hnutí René
bemo lák
kovsk hopríh
mezi
mládenca
ríhod katoickými

eně b. theoio
]dodness
osažení
stupn05121)
toho
na fakultě artistické osuklá
dala se po ukonččení prvého kursu studií univer
vyžadovalol
3 ažrobra
43se
andiddabsolvování
át musil prokázati
resíansko-katoiickěho náboženstva, které sitnich,
estry. ehož
znaalost
psikáiních, hlavně Aristo
lidu svému vykládai a pre všeobecn prospech nmýchspisů io
teloo.vých Udě ení
tvi dálo se ve zvláštním
vydal, pjet díluv"I
(Trnava17„,89—%)
ríklady ze slavném aktu, zvaném promocí, jež dle disputace
.v štvero
rádkoch jednako koncozvuč—
), 1Právo
o ),
živeni
(t.
nosti(Žsv. P'eŠŠŠ'rkm
83 a 85)
„Cvifaráróv"
em psobož

870

Bakalář-Srbecký —-Bakov

(rázu jížtjenbformálního) nazývala se také deter
mínací.K
byl schloiárnebo
magister
artium do
sáhl
nižších svěcen
a po šest
let navštěvoval
mohl
se
přednáš

theus vero, quída_mde Bacenorls eques', řec. text.
ooí avš- : u; row roč

voe

dle některých

ležel Dosřtšménooddílu
heus čes. pře.
1888: „Dositheus,
je
zíBnač
vo enského,
k němuž ná
lásití
bakalářství
cké. cvičelní,
theoloo
ogické
a konaltheolo
předepsaná
enlžl zdec bacenors

Baker1.Dsavíd Augustín OSB, konvertita,

žím t.stupněm
této hodnostícursor“
na takneboli
tě theologícklé
zv. „baccaiaureus
„.ó bibli
a spísov.
asketický,
r:. 1575 v1605k
Aberga
",jenž
dvě léta musil pod dohledem mistra missionář
venny, stud.
zprvu práva
v Oxfordě,
on

regenta kursoricky vykládati Písmo sv. a při tom
povinen
býti stáělechoditl
přis
ušných
mistrů, nejméněadv
krát do
dorpřednášek
oka konati
disputacl
aaaspoň jednou míti akademické kázání. Po uply
nutí těchto dvou let a jednoooh roku věnovaného
studiu sentencí Petra Lombarda postoupil b. kursor
na „l:-e sententíáře“; byl totiž povinen přednášeti

veertoval, vstouipil 1609 v Padově do !'řádu bene
díktinského,
16 9 vysvmna
stal se 1623spi
rituálem
a zpovědní
ani.kněze,
benediktinekvCam
braí,1633 ředitelem benedí tínské kolleje v Douai,
1638 pos ánjako missionář do Anglie :. 1641,

z$jehosšisůs sestavil Serenus Cressy ilo nade

ancta Sophia
or Directiondfor
the Prayer
of Contempíatíon“
Douaí1657,
Lon n187
,mimo

neboli čísti o sentencich. Bakalář, jelnž dokončil to společně s K1. eynerem óSB. sepsal .cenné
čtení o s.prvých
dvou knihách,
se „.b
10
or dilo: „Apostolatus benedictínorum in Anglia sive
matus
theologiae'.
Odd néazývai
époi. XVi.
"století

musli ten, kdo stupně ó-e dosáhnouti chtěl, býti disceptatío historica de antíquítate ordinis congre
gationis monachorum nigroru m 5.
in
aspoň
ve („actus
třetím roce
theol. podro
studií,b
mítiseveřejnou
disputacl
parvus“),
bití
přísné
Angliae“
(Douaí
1626).
Srvn. 186
Sralmíc after,
,Lífe
and Spirit
of Father
Backer,
Londýn
zkoušce („examen rígorosum“), hodinu trvající, regno
načež následovaia promoce děkanem Fakulta
1113,214
— 2.1679
Kaaire
i(Davíld'
Lewis)
.,1617
odpraven
jakožto
obět spiknutí
deňská r. 1710 učinila k dosažení bakalářstvi theol Nomenci.
na a.
io 'ckého podmínkou mistrovstvr in artíbus. Dle asn
řá u vydaného Marií Terezií r. 1752 směl býti ke
Baker-City
(Bakerien.
díoec.), biskupství
rovincíi
oregonske',
zříz.1903,číktá
kolmv círk.
4000
zkoušce bakalářské gořipuštěn ten, kdož byl 'iž atol., duchovní správu obstarává 10 kněží svět
podstou ějín
ii oby
zkouškya vz řeckého
zdříve
církevních
a zejně
elokvence
konal d Z., ských a 7 řeholních (františkánů a jesuitů) fran
tací z olemí
Pří zkoušce bakal
dominikánk
ky aškol
sestry lycet.
sv. jménarl
žíš
kandídt zkou en celou hodinu od ředkitele studii tiškánky,
Marie obstarávají
pět
V: lež
nskéa
theol. a tří examinátorů přísežných. Zkoušen byl
reservaci umatiilské jest asi 500katolických indiánů,
uši jesuité z missíe
Mountainské,
z theologsíe
spekulativní
polemí
mikc
k,é spekulsatívni.
am sil vy on
konatí
d sputací
o thesícha ztheologíe
1774 zavedena dva bratři kolštl a 11 sester tracnteíkánek. V dle
Statutem pro theol. fakult zr
cesí H-C est 13 oseit a 36 míssijních stanic.
Bakchíllus
v. Bacch
s. l.0'iReí1y.
bis upem
stal se |Karel
bajaenčtyři ri orosa
ncž dosažen býti mohl Prvním
Bakkanoristé v. Pakklana sté
ó-e nebolíp Iícencíáta) dispputaci („actus
Eubiícus“)
některé částítheologle
ři rl orosech
dosažení: bakalářství
zkoušelo se mírněj,
kdežto
a
proteslt.s kněz hollandlsský.
pří rí orosech k dosažení doktorátu přísnějí. Od
u. 1875 ve
stuscí. arářem
v Leídeenu,
stal se jsest
r. 177 nevyžadoval se již stupeň magistra artium. farářem,
od Wieru,
r. 1908je
ve Zwoiie.
Dekretem dvorní studijní komise ze dne 23. října vůdcemt. zv. křesťanských sociálních demokratů.
1789 zrušen byl baccaiaureat na fakultách svět R. 1902 založil týdenník De Blíjde Wer'eíd'. Sdiii
ských, ponecchán však na fakultách theolo ckých
Marxov ístický
názorynázor
hosp od
dáštské, zavrhuje
materia
svě
Náhledyvšak
své jeho
až dotheol.
r 1821,
kdy byl
zrušen.
mgrvn.
:::/zakkr,
Die
Studien
unduplně
Anstaitenin
sterrelch,
103
dává ve spisech, Het ChrisftellijkeSocialisme" (1909)
Het bestaan
van (iod'I
Tomáš,
71.kol.(190%.
145 vErdóduther
Bakaiřá-Srbecky_|anMiroslav,n. 16.čce.1857 aEtaíííócz
v Srbicích u Kojetína, absolvoval theolo ív Brně,
sku, studoval ve Vídni, Botto ní a Ferraře, stal se
Knorvi
na,1
l
břair..1884 vysvěcen na kněze působí jako ka 1474 sekretářem..nkráieM
n v duchovní
správě, odr .1e887 bylnkatechetou skupem rábský m, 1497 'agerskš00
m a téhož roku
v Břeclavi
nyoníjesttararemář
kme,
jmenován
kar
Agšern
uídVproti
n.ě arcibiskupem
Přispíval do různ ch časopisů. vzvi
tě čiánk
dínáie1507 ostřihoms
patriarchou
záhrřelbským.
byl věrným
š atné četbě, uve ejníl r. 1885pojednání „0 ultur
em \papeže šulía li., zúčastnil se sněmu
nm vnýznamu sv. bratři soiuňských pro" Moravu“ _ řlvržence
aateránskěhoE kdež 1 menovánie átem severní
a vydal mluvnici í slovník volapíí
chodu Evropy k uspořádání kří ácké výpravy
-/ bacantíboi, Baxampaa v. vaca ntív
Bakbakar líbr. Ba baqar, LXX Baxpaxág, levita
kněžstva; slavil diec. synody
1:15
proti Turkům,
Šngečovai
horlivě o vědy a uměn
z pokolení
Asafova
eden
znovuzřízení
města
(1P; ar.obyvatelů
913).V erusaiema
ul. raví

ní,že by1.tesařem“(.cargentaríus"),vtextu

hebr.jestchěrčš
zdá se, žeto ylojménovlastní,
Bakb

(Ceret. od
bakoíiské20
nebobakovskésbískugství v Mul

sgretským a eprve

od r. 1414, po ipřsenesend
níd
ova, b-sk m slulo.
Biskupové b—štapodřlzeníóbleíarcibiskup m lvov

Baqbííq,LXX Bupoóx, Nathínejsk,
kých nále žeio krá
Nhe.
h;7"
srvn. Bekbe
kíáš.se vr— lským, a jmenov ní bísk-upů ó-ský
aSĚrlnošélNpod
Zorobabelem
ze zajetí

Bake (Bakius,
Reinhtard, theol.
protest.,
u. 1587v Backius) rku,z
:p.

m.? olským,čímžs

o,

oPoiák ů

lzasBeak
ale nall_stoicíentom. Binskutpastvi zaniklo
na po r. 1814.
angeiíorum domínícaiium exposltío' l(Schieu stoBIetí“Gomiuiícřunc
v
Spljetu, dovedný řezbář, :. 1793.
,rFraniriu t 1 , 1689
vyřeizávaně
ch jež jsou
zhotovoval
Lipsko
mentaríus exegetíco-practícuszjehodvaře
sílonové obrazy
kostí, svatýc
rzotrouŠeny
po ko
posthumus inB'saltmerium Davidís“ vyd. jeho syn

síngen 1640,Lubek

Arnošt B., Frankfurt 1664 1666, 1

).

steBlícha klášteřích dalmatských a ítaiskýcc.h
sto vikariátu
u Mnichova
Hradiště, fara
diemc.
litoměřickérněve
mníchovo-hradíš
íškěts

Bakn
r,Bamímg, náč'einikjezdectva
judy
Machabejskěho2
Mach. 12",Vulg.ve vDojště
Dosi byla tu fara již ve století XIV. Chrám zasvěcen

Bakowiecki — Balaam

871

Bartoloměi, ap.; bpatronem
jest Arnošt
zsv.Waldšteinaberku. Duchovní
správuhrabě
vy krajiny německé, provádéje gropagandu revolučnich
hesel a %řipravuje všeobecn revoluční hnutí v celé
vropě.Když
va
konává
farář za pomoc
kaplana;
na školách
obec střední
ných a měšťanských
působik
atecheta.
Na osadě
pukia revoluce
v DráĚdčasně v květnu1849
édobě by
vojskem pruským zdolána, byl 3. na útěku pro
'est
l(želkfemae
6224
katolíků.
31
akatolíků,
-3
židé,
3 zn,raze zajata odsouzen k smrti. Protože však
ez
Bakowieckijosef, byl o 16let sekretářemZik také vlády rakouská a ruská o vydání 'eho žádal,
roméněn byl B-ovl ortel smrti v dož votni žal ř.
munda
vstoupi
ldo ráu
basiiiánů, rK.1631rsta1
se
bisku111.,
em
viadilmirSk
o-brestským.
Ka
vdán byl nebezpečnýanarchistalíakousku
chrám o ehnain náspy, aby se mohl brániti přénd .i
kdež
v Praze
Hradčan
hpo 1
měsícůbyve nejprve
vy etřovací
vazbě,nanačež
k doživotnímu

vppádí ovskébiskupství
Tatarův; s. 1650n v.bakoňské biskup

žaláři odsouzen.olomouck
Uvézněn
okovech
vkasamatech
ch byl
do vrtéžkých
1851. Pak
byl
vydán vládě ruské, kter ho vězniia nejprve v růz
ovský jan, farář v Bakové v druhé polovině ných věznlcich a roku 1857 byl poslán do Sibiře.
XVBl.st01.,vydal
r.
5825pis:
„Sedlák
povycvičený
Odtud
však
podařilo
se
B-ovi
r.
1861
uprchnouti
maje rozmlouváni ls doktoreml ékkařsým,ž
oci

řes japonsko
a eAmeriku
do Londýna
starému
1582 edikováno
a Abrahamov
zWar rého
mormáých
bolestí Hendrichovi
žádného nakažení
neni“ ŠvPraze
uHeeerc
novi. Znovu
začal 8. ke
neúnavnou
temberka). identifikace B-ého sja nem Rakovnickým, silou dšiřihtianarchistické zásad a osnovatl revo
luční pikeie. Na Rusi založil nih Iismus, který hroz
měšťanemstaroměstským,
paměti 1 let
1575—1605,ne správ sgisovatelem
rvn71'reťek,Rukovét'l,
n ezi
mi atentáty
se změny
ústavě.
43—
_7. V. imdb,
1901, 1.0
socialistydomáhal
podporoval
B. v olitické
dy nejkrajněji
křídlo raa,diká1ni čímž značně poškozoval propa
Bakšié Petar
sBolgdan,
františkán
kustos gandu
sociálních demokratů, kteří od původních
Bulharskav
XV11.S
. „Bogoljuh
)naa razmiš
ljanja od otajstva sodlkupienja čov1ečanskoga od názorů revolučních p_řešli k snahám evolučním,

besko
Marie
a'ím
sv. Bonaventure“

chtějíce politickým vlivem beze všech nási no
. 1>431votne uskutečniti
své cíle. Roku 1868 byl 8. na sjezdu
„, lagoskrovištž

Bo orodice“ (n6eznámo kde a kdy).

Ošedalo,11,44

v Bernu působením Marxovým vyloučen z řad inter
Elan. LZ'ubič, nacionální demokracie, což posléze řiméio B-a

_ktomu,žer.i

3 vzdal se pinrroz

ení

ne

Michajl,zakladatc1
hnuti anarchisti
c kélakunin
o
ocházel
ze starobylé šlechtické
rodiny vděkem vší veře'né činnosti a uchýlil se do výcar,

kde
6 skon il svů' neklidný život v nemocnici
v Bernlu. es 11tovat1,e nadan tento muž neza
světil svého života a své činnost šlechetně ším sna
hám. Anarchisté (viz článek) a nihilisté ct v B—ovi
svého zalkadateleea čerpají z jeho životních osudů
posilu pro své podvratné snahy. Střízlivějším na
ziránim na vývoj sociálních poměrů a zejména kri
nadobro vojenskéd
abřmo
tickým studiem uveřejněné korrespondence B—ovy
pagaci
socialistdických
theori lprováděti.
mUchýlipir
se se obievilo, že nesmířiteiná ovaha ruského anar
do Mos
oskvy,k
de v kruhu
edních ruských
lite
chistyl nezaslouží daleko to ik ideálního posuzo
rátů a vlastencův osiňovai .svou ducha lnostísa vání, jakoto mu bylo za dob dřív
vh.ějšíc
nadšením pro směléc své "myšlenkyá
tudoval učiv
Kantsa,
manow,
Michailu.Bakunins
wSo.zia1polit 895;
Briefwechsel
A. Herzen
0
w.
Metlau,
ichte a He ia, načežer.1841“ne ýlil se do Německa, mit
;Fydchle
jazyku nech
něm vydal v lpros
v Dra
časo ise „Deutsche
Sozial: Revue
Michael
Bakunin.
24F_obiošr.Skizze,
ne
Berlín 1901,
jaherbticher“
Ně
ecku" dokazprvou
,že svout
jes úvahu
chované oprávněnou
ruské. arodil se roku 1814 vTo ržo ku v gubernii
tverské a napyv vzděláni vojenského v Petr radě,
stal se důsto' nikcm u dělostřeleckého pluku. etbou
svobodomys ných a socialistických spisů francouz
ských stal se mladý důsstojnik přivržencem tehdej
šichhhesel o rovnosdtiálidí, aap ro ohvzndalserlr. 1838

Bálav. Bála
Baal. ]. Izór. Bilháh, LXX Band,
a poměrům.K
apozornost vlády ruské
negativní bořiváyčinnostt
balíšroti tehdejším názorům
(Gen. 299, slouiožnice akubova, semuž
brácena na B-a,žo
odeb se do Francie a jakodo Racheiina
porodila Dana a Ne 1en(G
,3525, , 465,
výcar,
kde zapleten
b dě
11do
pík tiB-ova
tam
ních
socialistůp
roti v1
švýpolitických
vcarské Účast

7“.) Když jakub bydlitiiv Chanaanu, prvo
Ržubendopustil se s 3--ou smilství
oznámena
ruské,a vládě,
tud
když rozený s u jeho
grec
akub IJurnlíraje Rubenovi zlo
neposlechl, zbavila ho šiechtictvi a zabavila mu ečil (Gen. 4 ).—
všecky st.atky B. vrátil se jako emigrant do
Azaza
lobyvatel
Par.50Rub—enlty,é
LXX BvlAroeru
Bam, Gen. 141,městmo
svaz svobodný c Rusů se svo odn
. v.—t.).
pobřeží Mrtvého
později
zvané Segor
ltháiá moře,XBw/iá
, méstovůzemí
fíže
s ky
s emigranty
oiskžmii,
1šalloživ na
Ostráa navázal
jeho řeč
proti
caru Mikulá
ovi vynes
B-ovi vypovězení z Francie r. 1848, načež tento je
toto né
aalapřikázanté)Simeonitům
3. (v.t
krnene
uda,s %ozd.
(jos. 1910;
v politických
pBklaech
kubyla
která
zvalaB

uch'l 111
se ne
Bruselu
a téhož srokur eště
ahy,
k prve
e na do
sjezdu
slovanském

ku
naclzgevemasvou
enému obdivuvýmluvnost
tak že sízvolen
svým
všec

ruhým
yúčastníky

sekretářem
sjezdu.
siceaprokázáno,!vdo
jaké
míry anarchista
B. mělenívliv
avyvo
- toduš
ních bouří v Praze, ale tolik est jisto, že svými
názory značné působil naanez ušený radikalismus
český-yke škodě klidného rozvoe národního. Po
ádu Prahy uprchl B. do Vratls avě, pak do Ber

Balsam, Bileam, DlůB. Balad/z, syn Beorův,
lzžlydlllmá
v Pcthoru
Eufratuterrae
(Num.fíliorum
25“ hebr.
LXX);
super nafiumen
Ammon“,

kdežtom
libr a LX
XX

,u řekyzzemě synů ná

roda jeho'; země ta urč té se jmenuje v Deut. 235:
B*T'Ll OUN; LXX. indi; Maaozotaulac.KB--ovi
pos
osila král moabský Baiak (v. t) 081 , ab
řišei

ing ovvodkud
kS
anům“,vydalo
v němžvánocichlm848anifest,H1as
to i po spojmeívšech sio a zlořečlilsraelským, jichž krsállJe oybváayl p
vans ch národ v a vybízí zejména echosiovany,
akzakáz'al mu jliti.llBalaks
tedy osliai
eiiikjmsii
otnépg81381
aby p ispéii na pomoc revoluci ma
po nghopodruhés
kterýž
ovolii
mu jíti,
vézen z Pruska procházel nepokojný tento duch se
by Hospodina,
jen to konal,
co mu
nařídí.
B. rozkázav
však' jat mu,
jsa
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Mojžíšem
do Palestiny;
obé-
lBakomstvím,umínil
sobě, že eHoospodinn
učiní, co si bude
přátl lsraelšti
Baiak
Pročež rozhněvala
a_něho,
vje se, ggdbude
od nichtáhli
přemožen,
povolalB.věštce
když
bylceena
za
stouuplještě
B ovi
stu, cestě
ale on(Num.
zlobou223).
svou Anděl
zaslepen
ho neviděl; osllce, ež se řed andělem zastavila,

!

Balaama (v. t.), by jim zlořeči.

Balan vůl

Balan'v,synjadíhelůvz potomkův

Benjaminových, otec sedmi synů, náčelníků četných
a kterouž
bitím cht i asem
řím tí lidským
k tomu, (aby
s místa
se
hnula, ozv
v.Petr
ve a mocnýchrodů (1Par.7 0).
Balan Petr, historik a publicista katolic
„.
druhém list
ě svémčlověiim
2" raví: „němě,,(Šjlřii
oddané
hovado
hlasem
l, zabránilo
d
v
Este 1840, vysv. na kněze vPa dově, byl n jaký
nemoudrostl proroka-, sv.
.
čas redaktorem časopisu „Leibertácattollca" vBe
illi placuit ex asina sonaredřeci' stAnděl ho op tně
nátkách, r. 1879 obbržd
ržel misto archiváře ove VVati—
o nemluvil, nežli co toběopi
postavení
setrval
dor ku 1833..
ímévkterémžto
založil spolu
s kard.
Schiafíinoočasopis
aggšmenul jmenem
Hosb požádán, by lidu israel kágě,
Balaka
„a'Auror
odebral se do Bologně, aby vě
skéBmuřlzloi'tečil pronesl r_oji požehnání (Num.
novalmse
úplně oblíbeným
tudíírn
histo—
o
isů jehosvýms
uvádíme:
„l perse
nad, to apřipojil i proroctví o hvězdě, =.
jež
vzejde
zjaako
orudp
ru,tuMoabsk
jenž vzejde
z lsraele
(2411),a
0 př
štích aosu
ech
ch, Amalekit—
cutorí
del eliberalismos
ino a Lutero'l„(13867
|x.,
la
Chiesa
la Rivoluzione“(1869),
ante), e„Pio
i Papi"
ských,
Cineůisvl
ských —
a lsraels
ch (_27l
). Prronášeje
— protiv
nad 11em
israelským
ože eli'0,Ěuropa"
lla (1871
preponderanza
sulinresto
), La Chiesaermaníca
e lo Stato,
re
hnáni, B. vspoluvoznámil příčinu ich, že toti „lld
lazlone speciaim'ente al l'impero germanico“ (1871),.
aprima Iottadie Gregorio IX. con Federico ll.“
en sám bude bydliízlea „en
mezi
po
ení 11rodyn
modly vnebude
jakobovl“
'čtenm N'). 1 navedl žBaltika by pomocí dcer mo
suros temči“(1872
l)873 „Gil Gregorlolx.
assedl dellaede'
Miran
iulio ll.
abských a madiánských svedl' lsraelskě k smilněmu 1871),.Storiadí
pomíšení se s pohany a k modloslužbě (Num. 311'). eGíulio ).','í1|dletro i piu recenti documenti' (1876),.
A skutečně mnoho lsraelských tehdáž zhřešilo tak lMemoriestoriche di Temarola neel adovano“
6, „Memorie della R. Beatrice d'Este“ (1878),
že 24.s000 mrti b 10ztrestáno (Num. Luv) v'bo
„IStoriadella le a lombarda“, „Storia d'ltalia' (7 sv.,
s0sMadiánskými yl B. zabit mečem (Num.
,2. vy. v 11 sv. obstaral dr. Rud. Majocchi:
pomáhal tedyz
protiánsm.ký
lsraeisksým 894—99),„Le tombe dei Pap |profanate dal re
nejenl3");
králi moabskému,
n radou
brž l Md
gorovvuisse vendicate dalla storla“ (1879), „11pa
B. byl věštec ěpohansky, p ece znal dravého Boha,
pato
e
l'ltalia“
(1879),tempi,'
„Storia,Documenta
di S. Tommasso
di
reforma
nicméně
upřímé ho
vůle
upos echnouti
roz Cnanbeto e de'suoi
kaz
zů jeho.neml
Hossdiponot
oto muže,
jenž požíval
tionis Lu herí, eiusque refonnationis historiam illu
u pohanů
k tom
mvůli
u, byieh
ukázal,
že
zloba velikého
lidská nicvěnhlasu,užil
nezmůže proti
s eaztia,ex tabulariis
Sed is secretís 1521—25“
Někteří z novějších kritiků snažili se ukázatol, že celem.
no e1 l'Italia“
84—); (]„La
VII." (1884),
7),PolitPicasdisClem.
„P arpi" (i887).p
&.

(u

všpravování Písma sv. 0 B-ovi vyplynulo ze tro ování Rohrbacherových dějin katolické církve
sl.),
mrti B-ově pokračuje
znpodánsí arého, v němž B. vylíčen (Turin1879a
yl Jakožto
a člověk
zlý, zpravýa
podani v díle tom praot.áKarel onacína
nov
jšího, vvěštec
ně
ěmž pohanský
líčí se jakožto
prorok
Baianaea (Balaneorum dioec.), někdejšíbl
dobrý
ry, apossléze z podání teřtího jež obě předešlá

Lo

v jedno
spojilo;
prývádí
hlavně
ze
vsunuté
částítoto třetí odánt záležíZ.u
se _ skupství
v Syrii,
d metropolí
námý biskup
zu stnil
se sněmu_apamejskou,první
nicejsk or. 325;
Gum, Series 436 uvádí tři další biskupy,.l: let 449
a2553; nyní biskupství titulární.
(2 akožto
etr Z“,odstrašující
epištola ju &říklad
ova v bludařskýchlsvůdců
11,
2“.)
Balaamité, libertinská sektav 1. stol, nazvaná
Balanan '(Ji'i 53.75, ]. syn Achoborův, sedmý
tak dle Apo .",2 2 Pent 215, ud. 11; není jisto,
král edomský (Gen. 3659,1Par.l 149).— 2. Ga der
zda bĚli
obě tyto sekty
hlá (11121127
alidským
omů
salymv
aktotožni
zajisté z: Mikulášenci;
svobodu“
tělesnostl
vůči bož
dozorce Davidův nad olivovím a fíkovím.

Balaan In:-“__., Baladu. kníže horreiský, syn ries)
Balanduus,
bisk.z vletprov. Lydii; Gum.: (Se-
uvádí třiněkd.
biskupy
Esera
pohoří Selr,
usadil syna
se Seirova;u,(laydli13?v
V').prve než

Belaneorum dioec. v. Balanaea.

asv. Alexander s

alaatth iv. Bsaaal
Balač
o ..],at

v kom. ostříhomském, vstoupil 1813 do ben. kláš .
1620v Dubrovníku,ihpiln!
Theofil
Fra ntlšek,n
l795vna káně
d - sv.Balás
Martina
(s . Mons
anoniae), vysv.
hlasatel
Turecku, 5.1676v
ru.kop křesťanstvív
zanechal „_lllyrlcaSymboli
Apostolici ex 1823, působil vletech 1829—54 jaako prof. &ředitel
mnasia v Komámu a Ostřihomě, stal se 1 3
vositío",
„Uviežb
oalo
ričestit
se“. Dahl.
P
éžBvllašsky.
vSern.TĚMza líepoeldcla
ll. 449
professorem
a 1875
řevoremopatství
bakonybél
ského
o; a. 1878;
s dal
lat. irnad. příležitostné

Ballaeus v.

laini.
ers také některé hymny obsažené v pr0-
básně,"asložiěm
priu
BalaFFBaIEeauls), syrský náboženský básník
Bai
To m,áš biskup bosenský (djakovský)
snad krajinský
aleppský
kol.
e ob biskup
ásně d(chorepiscopuss)
dai 00:ch
Eph
hraemi
od
161 , s. 1625;1621—
:p. iz,p'oroía
clero et
osiézepropětikostel
opera selecta“ (Oxf. 865), Bitka! v eitschrlft d. 1613—161,lvácovský
aliis catholicis Hun anae siveošiefutatio libelli,._
mor ení. Gesch. 1873; s.rvn K. Zamrrte'mv „Beitr. cuius
titulus ,aQuaereaHungariae, qui causas belli
Hungarorum
adversus
Ferdinandum
ll.
confixit“
Pětislabičné metrum, ehožB . užíval, naz ase
oněmnní:nís
metrem
deerbalrelíí.ýmDichtung Balais“ 1902). (v_iennae 1620)„, De tldelitate s'ubditorum erga.
'ncipes, ubí de testivo et solemni Regis Hunga—
Balek ???, Baláx, :_králmoabský v době, kdy rorum
Agripp.eligendi
162 et coronandí actu scribltur' (Colon
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Balassa Frant. baron : Balassa GyarmathS. ].,
lobgrlkpotomkem
patricijské
v Hradci
jižv Xdeinly se
byla usadila.
Také
:p. „Casulae S. tephanl, re s Hungariae vera ličné
alsávall komicové z Vorlíčné. Po všechen čas
imago et expositío“ (Vídeňl
byl váženým! občany. Lukáš drželDřevíč, byl král.
Balát oaNarozeníP
zČáslavi, : ;;.
jako Salvatoris
žák latinskou
skladbu
,Cunae
ho pur
urln'abím panství pardubského. Pardubic ubránil
minum lesu Christi" (v Praze 1618). Srvnn. Tru v I. 1618-a 1619 proti povstalým stavům,: rneř[
však v Hradci Král.
1622. Náš Bohuslavz osiřel

hlář, Rukověť !, 85.

aus Hroznata Frant. Ord.Praem.,vstoui

v prvém
roce
života Zuzan
svého. |'Svěřen
jsa
matce už
své,
rozšafné
matroné
z.oV dič
naahStr ov 1712. V třetím roce theologie h jíl tudíž
vnakollejl arcib. semináře u sv. Vojtěcha v Praze kové, a bábě své rovněž výtečné Dorotě Vilzemovské
z Petrovic, prospíval utě eně. Katoli tí kavah'ři,
these
:
theologie
scholastické.
Vylšlš
pak
tiskem
hlavně
Ota
z
0
v
Častolovlcich,
jenž
po
: „C_ompendium theolo iae sc olastícae ad
homae Aquinatis" Pragae, loan. Norb.
Wa tehdystreforma
nim komisařemna
Hradecku,a
ze Schónteldtu
se ho ujali:
proto se

B avenue Aušustin,

podpřevor praem. klá tehdy
Bohuslavat
nedotekla
ani Prodav
zkáza mravní.
téměř
všeobecná.
edům vani rbídcai

šterla sv. jana Am ianského, ŽIlci kolem r. 1646,

43.1
„Paraphrasis
in antnica2.Cantícorum
Tovaryšstva
ležišova
na stavbu
kolleje
(1636C),
0 dstěho
alomonis,"
kterou mystica
prýv dalifranc.,
„Sacra vír řádu
oval se do
astolovlc.
Známo
jest,
že
tutum vltlorumque dueala", 3.
enntía conver v dětských letech těžce onemocněL Než zbožná

matkaa putovala
nímnnejprvedo
u ]
.
nova
potom dos Staré
Boleslavě, Krupyk
kdep ej oběto
Balbatre (Balbastre) Claude, n. 1729v Di'
ionu, vala Matce Pán aBohuslav ozdrav 1 tak, že

divinis perfectiom

pevného
a přežil
své sou
l799v Pařiž
ži,v uos na varhany, od 17 byl nabyl
rozence.
Byltě zdraví
Bohuslav
Balbínvšeck
pos edním,
ale
varhaníkem
kostele
od r.při
1760
ch
hmráěN tl_při
tre- Dame;
jehosv.
hraRocha,
na varhany
boho! zároveň nejslavnějším potomkem svého rodu.

Schon

hlava, vtipnáaarozmile veselá pov
vaha

službách jibudila
takovou
žeeNoels
arcibiskup
dvakrát
zakázal;
vyzdaipozornost,
„Rec
for Balb nova naklonila si všude přátel a dobrodinců.
Na studiích vyznamenáva] se ve všech od ocrech,
mant 4 suites avec des variations pour le clavečin zejména jako člen řádový ve studiích jesuitských,
ouBpianoforte“a
bek v. Baa
které jsou humanitní, filosofické a bohovědné, tak
že ve všem bylsc hopen vyučovati, i scholastické
Balbi obLe_ian
Ol.bP., januensis,
dle rodištěz. svého
0 =“ 0
zvaný
Johannes
1298, ]zanova
filsotsofii
avšak
prouznali
aesthetickon
vyspě
stjakoži theologii:
i klasslckou
latinu
jeho vrc
rchm
za
slsů vyn ká „Summa grammaticalis valdeoznota
b lis, quaie catholicon nominatur" (tiskem oprvé dobré, svěřili mu mládež na vyšších!skolách střed
vMoh
čil461)l);je
eto _ler
jakýsi
slov A
ních,
abytoji bomá
chovávalabjschopnosti
—u?.(B
bus)
ronýmencyklopedický
vlastně Accellini,
byla
vo ba za poměrešiprobouzel.
tehdejších.
básník, humanista a státník, n. kol. 1451 v Benát
Pomocí katolické šlecht a vlády zahajovali tehdy
kách,
ako1 prof.
Paříži doV
a Londýně,
maén vkr á
císařepůsobil
Mamilina
1494 vpovolán
índ , 1 od lesuité školy ve městec větších,z emj
ské Prazieob
agnde. B—ovisvěrena
byla
mládež
šlechtickáaz
nedal si
uniknouti

nastřádav si jakésil Úmění, hodlal usaditi se v Italii,
příležlgttosti,
jí nepoužil,
aby svoua
ale na cestě skrze whízy by1 přepaden a obrán od ani
miloujedné
rnižáde
erá naaby
něm
viseela, přihodami
loupežníků.
bídy
tím,že přičiněnímhlavně
a lechtyZze
Všehrd, zlsekretáře
krále Vladislava, příklady z dě' 111
českých o milé vlasti neuvědomoval
a tak oheň l sky k ubohé, odevšad stísněné vlasti
svěře
mučeského
bylo vych
hování
syna nejvyššího kan
nerozpaloval. Takto získal na sta schopných synka
cI
élřeeno
král.
jana
ze Šelnbe
14
občanských i šlechtických pro své zájmya snahy,
gišel
Prahy. kdež
pobyl dvě léta,
omě do
předmětům
humanistickým.
Ztévyučujelsou
(1500) které všeck směřovalyna záchranu národa českého
v jehojazy u a katolické víře. Po skončení studií
Pochází
skladba
„Bohemiae
et procerum
eius filosofických bylBl.
audes“, jeho
ele le
ded_lovaná
Bohuslavu
Hasištein
neboli
na doktora filosofie.
.
ském
mu, v ní
echy a projevuje své podi-n
vení nad tím, že Bohuslav vidí ve své vlasti samé svá studia bohoslovná dokončil, pokoušel se také
špatnostl. Tím popudil proti sobě Bohuslava, jenž o missionářství v kraji královéhradeckém, na Rych
mu vytýkal život nemravný, nevérectvíbezchara novsku totiž a v okoli žamberském, po dvě léta, tak
že se mu podařilo as51500 muž
ksám pravi, zí
kternost a lpovrchnost.
opustil
Prahu a uchýlil skati katolické církvi, anižb yujakéhos násilí aneb
vstoupil doB.stav
vu kněžského

hrozeb užíval. Avšak z vůlešředstavených věnoval
se B. zúplnaOd
výchově65
pracím
rokul mláde eve
žrpaškolách aopět
roboštem kapitoly vácovské a prešpurskě literárním.

1515, 1 22 biskupem kerckým (Gurk ), vzdal se školách až do roku 1662 celkem třináctBlet0l)načež
1526 důstojnosti tě a z. v Benátká 11.1535 Spisy uprázdněn jsa i ve školách věnoval se svému za
jeho vydal los. Retzer ve Vídni 1791—92 ve 2 svaz
mětu všecek až do své smrti, na
cích pod názvem „Hieronymi Balbi olim episcopi milovaněmu lj.))ředm
půdě
českos spisovatelstvím
vanské jednak se
knihy
alistiny _sbí
O era poětica, oratoria ac poiitico--moralia“; obsah ra
e, jednak
zanášee.

vecka padesát dvě léta řeholního života byl 8.
b sní B—ov
bývá rozpustilý a lascalvní; jehov
neustáletaké
pilen,
aby své vědomosti obohacoval a ěl
spis„ Deecoronatlone prlnclpumf (Biologna
) dán _potom
u latn
nain evík,
x16ll. rSrvn.
Tmhl
ř,
— ani únavy
I.lnedbaje
překážek
ani 0ob_
tí
3.1..
1604v
Benátkách
mtnlc
h fran
o kudkol
A kdanižm
namltáno
, že
tiškánda skladatel. Působil veBenátkách a Padově. marně jest asi jeho úsilí tu ím horlivéji síly své
Vydal s Oabríelim roku 1591graduál a antifonář
a scho nosti vynaklá
a na ínal,čabyb alespoň
ký byl do
Ecclesiastici
concentus
s motetta, tahl. Te Deum, v písm za'Íhováno bylo, cphl rod
Gar ana. Na
apsal mše,
potomstvu
ya?aměti bývalé
n ohuslav Alois,"kaši“ řádu Tov. jež., kázal,,takč
sláv echie. t,oto hledal
ito sesobě
mu Bl.
poagaátele,
řilo.Ajež
počiv
11.13.prosince21621vHradcl
Králové,
z. 29. Iisto. mezi
bize kvgřáci'podobně.
vPra
kde v kostele
sv. Salvatora
rné přátele své muže mocné a charaktery
krypty uloženzbyl. Otec jeho Lukáš Balbín z Vor šlechetné a vlivu plné, tak že z nich dobře sou
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díme na charakter B-ův a vážnost, jaké se mu do
zstávalo
cizinMarci
Na z přKronlan
vzácn u, Pešlna
echordoma ivUD
první
biskupovéolitoměřickýa královéhradecký, arcibisku
pové
esEražštt,
Weis Zítavský
a mnoho
se šlechtředitel
a intelligence
duchovní
1 sv "iných
také.
Přátelé i nepř telé— míocnzobou san — obk|o
póvall jej a střežili kroky jeho. Než B. opatrně
sobě veda postupoval pevným krokem ku ředu,
až šťastně vydobyl si sv0u dráhu, spoléhae dle
hesla
svéhona„ln
srlentiooelt s yltě
e estsobě
fortítudo
mea“
s důvěrou
pomoc
vědom
při svém obětavém zápalu nehledá než větši čest
slávu Boží a záchranu vlasti a národu svého.
A Bůh požehnal práci jeho. Množství jeho knih,
na sta vzácných do isů, také z veliké částí tiskem
vydaných, hojně ru oísů, které nejsou dosud ti

přáním. S velikou radostí slyší zprávu, že o žl
votoplse
se pracuje.
(a
y. císaře
a toKarlalV
si vV.volil
sepsatí [ gřispíval,
ívoto ls

ra ského, slavného Arnot

B.v
prvého
arcibiskupav
: Parduc.bí
ech spisech svých vystu uje
jako bohonadšený řečník spíše nežli jako kl dný
zpravodaj; tím se porozum
rni jeho slohu ! obsahu
toho o em se rozepisu' e (Víta venerabilis Amestl.
en espořil chv lou při všem chvalitebném,
bylo v jeho t_endencl. O cílech prací a snah B—o

lze zkrátka říci, že duch jeho byl záhy probuzený
a k pozorování nemálonn.adaný Proto uhnětený

stav vlasti
jejsrdce
na vlastní
oči během
věku
XVI. avínároda,
napl 'ak
ovval
jeho žalem
rávé že byl katolický kněz, viděl, kam ubohý národ
eský zavlekla odchylka od pravdy."Následky odboje
protlkatolického ro zemi a národ, pro jeho po_mě
štény, množství
zachr něných
knih
listinpipřed
zá politické, hospo ářské,esociální, kulturní a jazy
hutobou,
edvydává
svědectví
o ajeho
né práci
mocněa dojímal
h.o Znárodně-kultumi
té příčinyltbyl směr
snah
raci o-vých spíše
ne.
aoideálních
snahách.
aby zanechal
po
sobě mrtvo
ou památ nepsal žjen,
pracoval
za tím
boli historicka-praktický,
Slovy
žha
mi ton načil ve nežli
své Ryzehistorický.
pologií (Dissertatio
účelem, aby doutnající jiskra lásky k národu

nlínguaSlavonlca,
pre efue
szkémunevyhasla ale rozdmychala se v plameny. apologetlca
mica), kteroupro
napsal
na žádost nejvěrněj
ího řitele
éčjěřičlny psá'val latinsky, aby, co napsal, se svého Tomáše Pešlny. Sledovaltě události sv dob
atzakté
na roli
tlo dédlčn
a to intelligencí, muži totiž evzodězlanými
aB.mnoho
příčinách
a účincích
jejich uvažova.
vnikal o'ldo
duši svých
vrstevníkův
a jejich
mysl odnášela jeja k ne beštanům, zejmhénazk sv. úmyslů, načež netajil se upřímně pronésstl vé ná
patronům českým přede všemi k Matce Pán ě ata zory, zkušeností a do my. At liči vylídněnsí země
místech
pkde se zvláště
prokazujeb
mnoc
nou. poutníckýcah,
Jsautud žvroucným
ctítelem
mariánsk m, násilnou emigrací, vál ou, hlaadem, morem a jin ml
napsal
čtyřisiBsy:
Slezanům Diva
Wartensis
5), pohromami,
rotežování
cizinců
v úřadech
a hodnostech,
at zátopu
cizích
dobrodruhů,
at 0 ha
avanům
iva Tuřanensis
(1658),
chům(1 iva
nelibost, po
Montis Sancti (1665) u Příbramě; Stará Boleslav
boa
ne ř tel
neesnášelivostisc
jazyk
týká od
Eaak byla přede všemi do srdce jeho hluboce vryta.
vděčnosptijl věnuje Epitome rerum Bohemícar
národňování
šlechty,
vyšších
vsůbec,týhospo
dářské
bídy stavu
u, měst,l
lidu, tříd
at prozrazuje
obavu
seu historií
Historiaboleslavskou
Boles aviensis,
7výtah
dějin
čili
(177)
B-oví
se českých
zžele 0, prřed vzrůstajícím absolutismem a centralisací po
že mužů tak výtečných kteří byli chloubou a slávou tlačujlcí svobody a práva národního, at vytýká so—
vlasti a církveeka,tollcké nevšímáno. Tako
,eb zcharaktemost zvrhlých vlastí synů, po
řede všemi druhými otec vlasti Karel ].
lži-politiků:
eho
živ z'áem
o v cvšsuedeproniká
eevthdy veČ zře
ch mě
ch álo
Arno t z Pardubic. Vyhrabati je z prachu zapoašetilých
menuti a postaviti je na svícen, bylo jeho vroucným Pr vě železná kázeňc
silného
vla
steneckého ducha řeholní ktvypěstila
t,erý e nic
nehledal
s.Obeckého mohl bezovhledně jíti za m šlenkaml
svými, třlbiti je a průchodu do srdcí iných jim

zjednávatl.
niti
žrvotem
jehoLáska
se t k vlasti' a národu
Tím se byla zlatoupro
postrádají díla jeho jakési jednolítost, skritičností,
systemu a method v našem moderním mslu.
8. to sobě za jedíný'cíl v tknul, obránitt tosti pří
tomnost
i mínu!ost
nároa probudlti
u českého,národ
jeho Eovahu,
jazyk, kulturní
snahy,
životu
nvoěmu. Proto vyhledává kde jaaké zbytky staré
šlechty
české vlivem
a in ellígence,
aby je ziskal
národu;
mělít zajisté
svým rozvinouti
noyýž
lv,ot
novou politiku, nové národní sebevědomí. .po
učuje schopné syny jak rodin šlechtických tak
občanských, kterými vlastnostmi se stali naši před

kové slavnými,
abyÁ usilovněshledáváam
ovzbudil a rozohnii ke
skutkůmo
podobným.
minulosti národa českého, aby je zachr nil řed
zkázou a zapomenutím, abý byly odkazem veli ostl
alikým
statečnosti
slavných
8. ve
budítelem
česk ředků.tTak sesstal
mělo hlavně
napomáhatl nejznamenitější a nejob emnější dilo
B-ovoMíscellaneahístoricaRegnlBo m.Mlae"
žnmoo úplnýssborník na zachování
všeho amátného země české ro budoucnost. B.
tukla ezáklad a shání materiál ke stavbě llherár

ního díla histor ekého, jemuž tehd ytl“nebylo
rovna.

Roztřidlv celé dílo na dvě dek

. Obr. 3.52.Bohuslav Balbín.
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Balbína — Balbíny sv. coemeterium
etHa chorogra
hicus
1681, fol.
Kniha lV.
'ograph cus
čili(místopis)
Bohemla Sanc'ta
(o —
našich
týc
a vůbec o.
v pověsti
zemřelých
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.Parochialis
a sacer
-dotalis (výtahy z Libri Erect.) 1685, fol.—- Kníha Vi.
Archí_episc_opalis|(o arcibiskupech pražských) 1184,

ižzraku I_ubývá..
ten sedmý
kří
přiblížilatsese mi
brzyhlásí
poslední
hodinka.
Umírající P. Bohuslav b'. byl zavčas sv. svátostmi
umírajicich zaopatřen a tiše zesn
snul v Pánu v osm
hodin vcčeer dne 29. listopad u r. 1688, obkloopen jsa

kspolubratry.
v kollejí
svatoklímentské
vmodlícími
Praze uvseěkuG7let,
v Tova
aryšstvu
52, od slavné
,fo. i(nčeSchllti' rofesse 34 Iét
„O vaze našeho Bohuslava
to |.
oKnih
:lákRegalls) (_opanovníc_ích
albína,“ píše Ant. Rybí ka, nelze jinak nežli se
.s
stal ruko)st_átoprávních)___l
em. — Knih
XBo
Epís_tol.arsisr
vugšbízrka_ulllstín
K16_88,
to i. vší poc
ochvalou a šetrnoati mlunv'ili;nebot byl muž
hemlíadocta (Čechie učená) vse3 dílech: a) Tractatus
histor. de Carolina Unlversítate Prag, b) De viris v uměních llterních zejména vjazycích klassíckých
tak
výborně uvycvl
že semohl
svého
času sne; i
vzácnějšimí
věcí ený,
té muži
porovnati;
doctis et líteratls, c_)De bibliothecis et manuseríptís tom b ] paedagog převýbomý a přítel mládeže
codicí bus_. Vyšla
-_t_>_vě
dvakráte
nemal vůbec
, nad toooRravdově
.nábožný,
po
volání
hor ivý, při tom
všakmve_svém
rnýa sn-á
Ungar 1776—1780). —
-edch a úřadech zemsklš'cim vy'dal Jos.

(Materialien
Prag
u. Leipzzur— Statistik
Dekkád v_.Bdhmen)
Kniha !. Prooemlalís ,

šelivý, nanejvýše dobrosrdečnmý,béd a strasti cizích

velice citelnýa

předem národu ajazyka svvého

Zpřlmně milovný a o zachování jeho velice pečlivý.
a tou příčinou dostalo se inu také přes všelíké
l —Kníhali.
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rodopisu
šlechty
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jeho učen
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ch lásky
i vzděa
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Tovarymšs-vo _ležt ovo vážílo
ohemíae. l ,fol. — Kniha lil lstorlcaKexcerpta svého P. B—a,o atkomdává ve snromážděni akade
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Historica
et genealoet aalia excerpts .Geogra phica mické kongre ce mariánské při v so ch školách
svecěd třeclíte jej jesuita, an
llias,contínet lurlmasceaistolasad aBalbinummissas. pražských r.
niha
hronolo ca. Notae et censurae cri o něm latinskou chvalořeč učinil, v níž se velebí
tícae in ll. histor
e osbervatíones in all vPánu zesnulý
doktor krásných umění
a filosofie, jako „slovutný professor uměn, spiso
rum ll —Knlha Vll.Archivalia,Privilehgia, Bullae etc.
sar
BBalbini
relationes.
— Kant
. De vatel, jenžLvše, co sepsal, dovedně napsal, vlasti
de iorum
Ordinitšus
et monaster
ís.i
Kni
aVlail.Adver

íjest

leíem.

školám středním Kvíntiliánem,

Magistratíbus. — KnihaX)(.Historica sc.l“Bohemiae
.sanctae et impiae exempla et alia religíosa. Kromě české šlechtě Suetoníem, sobě pak Tacitem" (Srvn.
uk, P.sv.
Bohusa
vBavlbín
T. ]. jeho.)život a„práce.
Pro kopa
Prazel
dvou prvých knih dekády ll.nebyla žádná dokončena. D díctvi
Balbína sv., řm. panna veil. stol. (5. kol. r. 130),
Rukopzísy
chováspisovatelské
bbliothe ka činnosti
kanonie 8.strahovské
vPra
Výčet
B. podán
byla
dle le endární___ŘgraávyI
obsaž ené0tvemsvým
.Passio
Alexandrl'
I,s377)
esthBíbliothě
ue delaCom
pasgnie
dejésus dítíon
ar les
eres Aug. etA oys.
de Backer
] Nouvelle
Quirinem, řlmSkýmStribunem, a .anýmio ocdm
sv. pa
Alexandra
pokřtěna:
dlepohřbena
sro s.
Herme
Bar
Carlos
Sommervogel
jakožLegatlo
i Stanisl.
Vydry peže
albins
Leben;
uvádím zeS:.,j
'ména:
Apolllnis
is“ (Acta
S:. Martíus
ili 898)
byla
v ka
coelestis ad universitatem ra ensem, o korunovací takombé Praetextatově, kdež hrob jeji r. 1866Ros
m.l.3 března. Kostel sv.
Ferdinanda [V. na krále česk ho (1646. P—očma sim byl nalezen. Mart.

Lucae. Brunae _(1 ). — So Alard,
- na Hist.de
Aventíněper51205.Attributem
připomíná se již r. 595. Srv
jejím
dalis aria.nus Olomucii. Aang-13.16.53
653g—Elo ia jest řetěz, srvn. Deml, lkonogr.
tiše)4se ulcr_allaFerdin. lV. Rom
hem., Ung65lšegí_s Balbíny sv. coemeteríum rozssáhlé, ale dosud
málo prozkoumané pohřebiště starokřesfanské pod
zemni,kousek na jih od známého kos elíka D 0 min e
6.
ex —
graecís
fontíbus.humaniorum
Pragae 1663—1687,
v,adis mezisilnicemivia Arsdeatina a via
trojíadditur
vydání.
Verisimília
disci li
ppía O poloze tě tokatatakombpanovala
aod
narum. Pra ae 666, vyd. 2. vLipsk u 1687, vy. 3.
de lma in_eB. V.

.
l. — Auxílía
Pragae 1
Examen
mellssaeum
seu Bočtlces.
plgrammatum115,quibus

v Praze
17 l. —víta.1
_OríglinesComit. Atlas
de Guttensteln,
beat.
Hroznatae
Marlanus objevení odzemního íma až doanovějších dob
úplná nejstota;
nak zněl_yp
s nimiž
P. Gumpenberg 1672obsahuje mnoho článků z péra operovali
starší jedna
datalé,
prillš l'neurčiytě,jednak

B—
-ova. — Quaelsíta oratoria
eloquentiae
katakomb
y samy
žá
Teprvca nKř.
de Rossi
dovedl
ce.pta
vyd. seu
Aubgsu
u.l7llprae nepodávaaly

Brevís tractatiol de ampliflcatlone oratoria. Herbi přesně určnítimfsto,k de je asi tře ahledati, a M1
» 5 chael de Rossi je objevil 13.ún. 1867.Cho b
pot
.
aze
—
Spisu Díssertatio A ologetica zmínilí_jsme se již coemetería sahají na sever téměř až ku zm něnému
kostelíku, na jih až ku katakombám sv. Kalllxta,
še. Více než igicet s isů B-ovvých které s nimiž jest s ojeno. O době založeni nelze
by
zasluhovalb
vyd u být
tiskem,
jest dvorní
dosud dosud mnoho ícl. Dříve se tvrdivalo, že sáhají
vruko
isech niversítni
knihovna
pražská,
videňs á, kanonie strahovská ř. praemonstr., česke
museum pražské přechovávají množství rukopisů fgivodem
do počátku
se za
omělo, žeažjsou
nazványli.
postol.._poněvadže"
b,dině řimu
B-o c.h B. onemocněl již r. 1679. Dne 23. dubna
rozpoznali lékaři zá
pohrudnice, tak že bylo
obávatl se konce ivota. Ale ozdravél a pra
coval usilovně dále. Než v prosinci 1682 porazila
jej choroba opět a začátkem roku 1683 ranila jej
mrtvice po ravé straně. Nezotavil se více zůplna.
Avšak v prcri neustal až do smrti Ještě dne 6.
a1688 psal příteli svému do Žitavy- „Tolik
práce jsem nlkdyn měl.“ A poslední naňdopis

čedníka tribuna Quirina a(-|- znač.ll. s_toletěíe).Ale

roku 1866 nalezen bšl hrob Quirinův i jeho dcery
Balbíny
v katakomb
Praetextatově,
bylavvůbec
ani ve spojení
s coemeteriernktseráne
v.Bal
berny; toto leží na pravo od via Appla,s ona na
Coemeterium
bylo nepochybně
deleojiné
Balbin,h1aj_tedy nazváno
nám ne.známé
Nicméně
lze nejstarší č sti klásti do "století ll.ll—l. Di
Liber pontificalis o papeži Markovi (1- 336): See
ulus est in coemeterio Balbínae, quod ipse in
zesazí
dne 20.
„říjnamne
vyzněl
dostinaposvůj
Balbínovsku,
an slstens fecít, míní se tím nad coemeteríem, tedy
naložlte
vítězn vůz,
protože Bvšude samé vitězství slavíte.
ně už coemeterium samo jest hodně starší. 0 výzkum

Balbis — Baldad
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eho získal si
„11 amasa
err.t Po

slední dobou nejvíce zásluh ]os.

šejí se s církví reformovanou a užívají katechismu

ařilo se mu stano vltí_, že krypta heldelberského, důraz kladouce hlavně na lstotu
ta sv. mučednlku
kuv Marka a spasení“ na záklladé víry v
.“Í' to ji
ny

stoty s asení, t.j. svědectví echa,s
ožím, domáhají se modlítbouv

24 sester,
této jistotězvláštním
také spočívá
odpuštění
haříchů,
ožněm venabývá
pocitem
určitého
vě
domí. Mravní názory jejich jsou přísné, vracející se
ve mnonhěm ku přísnosti Kalvínově; balcarákům jest
Z maleb jsou nejcennější:
zapovězeno chodltl dohhostince, kromě nev hnu
Kristus vyučující apoštolyt zl. po. 1V.st. (Wilpert, telné potřeb na cestě, hráti v kar , chod tl do
Dle
Malerelen
177
že doby v(lwtě rtevan
elistů:
Kristusobr.
učící
čtyřievangelís
obr. divadla, tan íti při zábavách, ití p lenku a jiné.
Balcar sám člena, který přes z kaz chodil do ho
62);v tlu
kryptě
Marka
aMareel. chlebu
.po0.1
V.s to.l : stince, v loučil ze sboru. Tu žší tato kázeň budí
Majžíš
ena sv.
skálu,
rozmnožení
obětAbra
v nich uchovní pýchu; vynáše'íť se kázni svojí
hamova mučedníci vycístupují poožebříkuku
nad ostatni evangelíky, ale obzv áště nad katolíky.
stovi,
Mojžíšpřřed
keřem;obr.
zakladatelka
krršťótš' Pro kazatele nějakého zvláštního vzdělání se ne
mezi sv.
muče níkyhoyř.
(Wílpert,
149,3; 214—
žaduje; bohoslužba koná se každou neděli a spo
sgrvu.R
zvl. Leclerqv Diet.d'arch. hrét., sl. 137—157. č vá v četbě Písma sv., jeho výkladu nebo četbě
Balbís v.
nějakého nábožného ojednání. ve zpěvu
v

.

mu:, RomaB
So
aogernr 4n7n.)
Balbulus v éNdo

Balb

d.bisk v.prov L clií; Gam- (Se

dlitbč;
vsv'. msv. e()vyÍkIádati
každý čl ka
'ehož k Písmo
tomu Duch
vítí; jest povinností

dého v neděli „chodltl oclo shromáždén|“, t. )( na
bohoslužbu,
hpráce odpočívatí.
Nénera
oli
kráte
do rokaa řisn_éod
onají „h
a s ce
Balcar Fr.?nat. kněz a spisovatel českým. 1838 ději ve svátek katolickéhoCl

nsuvádBí:
v.
ríes 130%
tři biskupy z let

—458.

v Rychnověsv1863
n. lČn., na
studoval
7v Hradci
Královévy
kněze bohosloví
byl!
alap kterých ze svvátků marlá ský

scházejí
sjíždějí se z daleka každýd
a požívajísvé
přimož
nich
nem v farářemv
Lužanech Lužanech,
(okr. jičín.),
74), spol
potom
kdežvyJičlině(17872pussobil aždo smrti
něapokrmu,ježssebou,
své; a. 6. čce. 1906. Přispívalpracemidhaomiletickýmí

do „Posvátné kazateln ;osobě
„Umučení nosti, přinášejí, přístom se modlí a zpívají, a tak
se jako a„abratří
strív“
Kristu navzájem
po
Pána našeho Ježíše Kr sta. Seddmero apostních ká znávají
ve vzájemné
áscev utvrzuji.
K pobožno
stem se scházejí v modlitebně, anebo také ve pří
Sedmero
postních
ká
ztánli“ v Prazee1879), ptsk'.
„Devatsero
svátečních
kázání“
bytku
některého
a. rozdával
ory
rozšířití
ztánlí“
svém (t.
ronižším? fodkgř'zal1.000 K na chudobinec ve _příležitostech
esnažili
rozličn
ml traktáty
ySvé
, ježnázo
rřlkvšelikých
pro?olubratr
ávali
nebo
jako
na ř.

Balcarálcíl jest lidový název pro evangelickou 'í
ím obchodě i udělování almužny.
sektu založenou janem Balcarem. jež sama se na
mž účelem vydávají také od r. 1882časo is „Be
áčesk ou svobodnou evan elíckou reformovanou tanie“, dříve vyB str ěm, nyní na Král. Vino radech.
Též filiálkami spolku křesíans ch mladíků“ snaží
cnarodil
rkvi nebo
krátceecírkví svo voHrrinm
odnou.. janRadech
Balcar
se 27.
hově se získati vyznavače -z mládeže atolické, ke schů
uNáchoda z rodičůnkatlolíckých,byl zednikem bez zím svvým |e pohostinstvim vábíce; vychováváni
zvláštního vzdělání. ale jako „pismák' zabýval
sirotků
mápodporam
rovněž jeřich
počet Poněvadž
rozmnožití.svobodná
Udržují
horlivé četbou Písma sv., jež dle svého rozumu se
hlavně
zclziny.
ku uznána není, a takéaani
vykládal. Styk s evangelíky v sousedním Prusku tato církev v Rakousk
naň působil tak, že se stal r. 1855 evangelíkem zákonu spolčovaccímu nevyhovovala, bylo jí v dří
reformovaného vyznání, a příčíňoval se pak o přís vějších dobách snášeti některé oblíže se strany
nější kázeň církevní. Později připojil se k jake'
musi Haukovi ze Stroužného v pru
ruskkém Sl,ezsku Ěolicejní moci státní, které však nyní již přestaly.
narození,
sňatcích
a úmrtí
kona see
který od roku 1865 na Novoměstsku a Hronovsku u ápoisy
pol tickŠích
ho úřadu,
před
nímž také
manželství

uzavírají, ovšemž ekřest a sňatek jich církevní

slovem
i tisko
snažilbse
lidem
.bratrstvo
ber isy
kové“
nebo.,rozšířovati
berán “.Pomezi
Haukově
odchodu založil Balcar svůj vlastní sbor jako če koná se v modlitiebně. — V Praze jsou v řátel
skou svobodnou reformovanou církev, k níž se ském styku s lrvlnšlá ng.
mb.
Balcea
n kd.jediného
biskupství
v MaléChry
Asii;
Gem:
(SerSBalcia,
es 444) uvádí
biskupa
Eřidali
evangelíci
vyznání
reformovaného;
atolíkůhlavně
přihlásilo
se k němu
jenom
velmi málo,a saíia z r 431.
Em

Balcetus jan, dr theol. amedíc.; :). „Theología

to ještě nejvíce
z ohledu znapodpory
hmotnouposk
pomoc,
ltům dostávalo
tované
sives'l'emplum
divínae
iustítíae
Deo Patri
iure,
veritate,
innocentla
et
ejprve sídlll Balcar ve Rzechu ového rationalís (De
Hrádku, pozděi v Bystrém u Nového Města nad alíisliuattrlbutíss Dei.)" (Lu
ugduuni 1664, 4605 r.
Balcewicz František Václav, mědí 1ttecpol
Metují. kdež s vystavěl hlavně z peněz z ciziny
došlých domek a modlitebnu (lidem obecným„ bal
skš' ve eVílně okolo _poloviny XVIII. stol. byl snad
carovnou' nazvanou), a působil tam ako kazatel ře olníkem); zhotovil mnoho Ratlinsvatých (Mater
tétohsvé církve aždo smrti dne 25. ístošml888
pulchrae
dilectíonis,
sv. josef
sv. jan Nepom.,
ystrém. sv.
Antonín
ad. aj j.)
Po Balcarovl bl V
trěm kazatelem sboru
hovánAnt.
jest naažkatollžzkém
hřbitově
v
Baldad 73.531: nama, Suhský, jeden ze tří
tkadlec
Josef
Kostomlatský;a

kdyžntento
sellPresté'hovalna
Král.Vinohrad
jim
í býv
hlř Melichar
.Oprav , jest
ch přátel ]obových, pocházející z krajiny_171W (Šuach).
stoupenců nem la tato
Jelikož v Gen. 252 mezi s

y Abrahamovýmie aoCe

Gse také „yšuach'J
osyje
mnoho asi přes mo. kteří jsou—ro?tšr1enl v Orlí turínýmí
ech těchuvádí
v Gue
že Abrahařnra.oddělll
zí Bystré k straně východní",25e tam hledatl krajinu onu,
tak
je to Buzola, o nížz
telskou stanici v Hradci Králové. Věroukou sná jinak
m1
uje seneznámou
Ptoloruaeussna(V, 15, 26), východně od zBa

ÍHŽhM
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baldachýn

taneje; anebo snad kra ina Suhu, kterouž Deiitzsch
klade mezi ústí řek
elichu a Chaburu Při ná kříže, ale nestavi se tam nikdy křížčoltářní nebo
ostatky svatých papežským
(aut. dekr.č .7264
2854,
vštěvě u joba B. krate ual se slova (kap.8 obrazy
76).—
Ca—)nadtrunem
a)Vkapii
18, 25

a hájí míněnmi, _že

obry bývá na světě

.šfastnlldachýn
, a že jenz
je
ět .
v litlurngliitbaidachinum
seu umbra—
culum, umbella, peristroma) jest č řhranná hed
nebo
řenosna„
na
ěn.áemB. anaz
aež
rdíuci
ývai
vá ná s
ha, bud' vsiíc “%dvolt
trůnem
se he vábná látka ziatotkanáp z vBaldachu, jak Bag-

_Sixtinské jest dvojí ů. téže

odoby, nad trůnem

roltářem. Za stolcem (cathe ra, sedes) trůnu pa

pežského jest postavena
astěna

(postergaie, dos

seilo, dřevěný rám látkou potažený), na niž est
nahoře upevněna č řhranná stře
coe um

ciello);
se střechy
vis z ředu
a pocstran
ch ob
noik
ový
závěs sametong
s třepením,
zlatem
le
děl

movanýPod
a dvlerozích
znakem
panujícíhoi?
dadu v středověku
„říkali,a
křpozději
i střecha
z ni peže.
hotaovená
nad trůn
ny a křesly
velmožů
věšená
doby zdobený
církevního
roku závěs
est uď
nebo nad jŽjichhlavami nošena. —i. B. závěsný:
z červeného nebo fialového sametu a st na jest
dle toho buď z červeného nebo fialového hedvábí

A) nad
Biskupskýpředpis
ceremoniál
(lib.naadi. protkaného zlatem lama d'oro rossa nebo pao
cap.
Xlí. oltářem.
n. 13; c. XíV.
rsuje, aby
oltářem volně stojícím i"ke1stěně přiléhajícím byl
nazza) fialového
obroubená
irokým
pruhem
z červeného
nebo
sametu;
jsoou-ii
roucha
bohoslu

ó. čtyřhranný
formaeroucha,
quadratae),z
lát téže
rvy
jako
bohoslu ebná
a tak veli
,aby baakryl

barvy
bílé, jest
stěna a stříbrem
střecha b-u
trůnniho
:žebná
bílého
hedvábí
rotkaněho
(lama
d'ar
stůli oitái
stupně.ale
Biskupský
ceremoniál
ooltářní
hlavnim
sbor; obřadový
(aut. mluví
dekr. gento) a vyšívan ho zlatými květy. Střecha b-u

Obr. 58. Malý trůnní sůl (sala del fl'ronetio) v soukromých komnaiách papeže Pia X.

č. 1966 a 2812) rozhodl, aby 5. byl nejen v kathe

nad oltářem jest vždy jenom z červeného _nebo

dráie, Pred
nýbrž isv každém
nad každýmo
oltá fialového daamašku naastěnu b-u oltářníhoese za
řem.
však sekostele
neujal,a nýbrž
všeobecně
(„ubique, e iam Romae“) u adi v zapomenutí, jak věsí gobeldinový obraaz( razzo) který1:_Eředstavuje
výjev z připadajíciho slvátku. Ř. nad
nemi
est
au entické sbírce
boru oznamenáno
obřadové o r.i v1901
mii výnosnř
Bai— sti-mani
msundav
eřnal Vel
piaký
s b—em
od
se, ás
zem
pe .átek;
b) trůn
Slouží-ii
papež
dachinum“). V ímě za apo ltlólské visitace r.1903 pontifikální mši vbasilicepvatikánské, staví se dvojí

y byl 6. -onad

hmlavnním

na

trůn, jeden

zb—u prot terci (trono di Terza),

nedaleko papežskéhoo také druhý hlavni (trono
oltářem,kde se
Svátosmt
Liturg.1908
str.chová
186).nejsvm
řemoltářní(Ephem.
6-0ornvý
principalen) naproti a lžsk mu oltáři' s velikým
nheád
m, éjo
střecahzlaté
jeest šňůry,
zdobena
zla
nebo ciboriovým nenit třebaltáb-uzávěsného,
xjak
mi so kami and
lů držícich
keliě
ea
v_ýslovně
bisk. nejsv.
ceremoniálvá
(l. o::. iVy taru papežskou. — Mimo svatyně jest &. na
B)n řípominá
vystavenou

trůnnem pa žským:c) ve velikém sala deiTronoe
stavuje-_lise nejsv. Svátost (at 3k50 bohosti čtyři
místozříse 'tizadní
stěnou
(sala delsále
Concistoro);e
ve
malém konsistorní
sala del Tronetto)
nnim a dšve
cetlhodinné nebo vkýratši,jest
na oltáři
trůna advoraně
dvvaora,ně kde pa ž na Zelen
ný čtvrtek myjen
b-em rimě ených
hýrozměrů a bílétibarvy, třeba třinácti duchovn m, stavvi se trůn s ó-em jehož
oltářbpěl
ó-ový
n. MS);
dekr. Sg. obř.
sv. (instructioL
V prem.LClem
iturg.tma
1910str.
závěsyJsou
— obyčean
Z'emře-li
pod b-em na trůně vystavuje se též ostatek sv. stěna
papež,i byva
m ola zdobeny
vystavenagobeiiny.
pod b-em,

výstavni.
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v trůnní síni papežského

baldachýn

trůnem bísku ským pls

lace. — D)!i'

na

zdi, na niž baldachýn jest zavěšen. — b) druhý
z červ. sukna s ozdobami ze žlutého hedvábí v pred

sluší(1.1
blsk.cdšžcesnímu, síní; pod b-em na čalounu jest vyšít kardinálův znak.
_jakpředpisuje b sk. ceremoniál
mn ayb také nad oltářem byl
&. ste'ný nebo skvostnéjší. y_lest podobně zařízen Zemřel-ll kardlunál, vystaví se mrtvola v domě (ne
v koste le—
ako
papež.
v kapli'éSŽíxtínské(odst.
C.a), čejně v trůnníam sálu
est .nutrů
hranný.
z hedváb
bít žeb rvy jaako boho
saldu

služebná
kromě
barv? se
černé,
kterouaut
se
užživá 6-uroucha,
fíalového,
nezdob
všakpro
zlatem
dekr. čís. 289, není--li biskup kardinálem.
s b-em mbábis up v
dlec
ecesí pouze v kathe
drále; v jiném kostele jenom tehd, koná-ll slavný
úkon liturgický (aut. dekr. Sb. ob. (1212x může
jej postou íti cizímu biskupu, hostovi ne však
svému sv tícímu biskupovi nebo títuiíárnmu bi
sukupu, kterrý jest v jeho dlecesl kanovníkem; je-ll

—)ůpod ó-e-ní oby

F? Ošpatů
ma'í-l-í vy
ontítikalií (v. ltl), př slu a. bez oz ob zla—

jich
č. 873trůnem
ajenv pvouzev
en, kie
tých kostele
aut dek(aut.
kr. č.dekr.
13 )čnad
pontifikalií smějí užití; ale bez zvláštní výsady
apoštolské nesmějí sí ponechati trvale &.s trůnem
opatském kostele (au.t
jiným hodnostářům

r. č.

b. s trůnem ne _řísluší, b

rné—lí

výsaduepontifíkalií
|x. de
roto.n
aposc.1_905).— (Motu
Mprocpr.chrlám
užívají
ó-u
v trůtnní,tsíni, podobn

jako kardinálové, vyslanci

apežského dvoru (zavěšu'í však pod
biskup kardinálem
postoupí trůn
b—em
jenom
kardinalíoví
(aut. dekr
). sTrůn
sopět
0--em
pří sv ho panovníka) a ze šlec ty papežské římská
knížžata a někteřimma,rkýzové zvaní Marchesí dí
sluští diec. biskupovi také v kapli „secretorium“
Baldachíno,
Soderíni,
(v. t.),e kde
obléká mezí tercí k pontifikální mší jakožto.,
conk nimž družíl se rosdthrabat&.nad
kře
(autid ecr. cs.e1465,
,
mimo presbytář
1m,istě 'e-lí
biskups vá
řítomen
kázáníínmé
(aut vhodném
dekr. č. 17.46)
Ie zvyku
trůn slem nepřísluší světským hodnosstářům aut. dekr.
císaře rakouského.
—
17,92 i:18'31),vyjimaic
některé
semó- tžé vhlavní kapli biskupského paláce. — č.
katolické panovníky,
jest věšeti nap
b. v kos tel e nad mrtvolou
E) Kardlnálům přísluš 5. nad trůnem v titul Zakázáno
ních kostelích a mim
im ve všech chrámech nebo tumbou, aťjsou obřady zádušní za kohokoliv,
(rozhodnuti Pia X. 2.20 prosince 1911), kde slavné
či 3500.
des.
enosný
dfebbísku
p
nevyjímajíc
ani P—
ap eže, kardinálů
a biskupů
(aut.
atrůnu
kardinálova
zdobí se
ukon7y
06konaÁíls
neboujím
assistují
(v. assistential.
2.
ceremoniálu
I. c. XIV.pn
e1) hedvábná
jest dvo í:střecha
A)ó
zv.(llb.
(„nebesa)
jehož
zlate7ma est blar
rvy jako roucha bohoslužebná, má-lí vlastnět.
kardinál asulí nebo luviál; jest bud' zčerveného se nosí na žerdich, počtem čtyř, šesti až osmi.
anebo fialového hedv bí nebo sametu zlatem zdo Nosí se v slavném průvodu a) nad ne sv.
tostí po kostele i mimo chrám,barvy b lé (b. ce
vka
uď červenénebotlal
ov.e—Vkonklave
benéhoě e-li
kardinál přítomen
slavnému úkonu
rem. l. c.)a |.dle
po nun bisk. zlatý
ceremoniálu
(„per—
11.3)
m a stříbrným
nad eslem každého kardinála vísí &.fialový nebo „pulchrum'I
zelený. Kdo byl jmenován kardinálem od právě vyšíváním ozdobený. .—b) dle obecného zvyku (.,to
zemřelého papeže. má &. fialový,
lové jmenovaní jeho předchůdcem maji &. zelee.ný lerari et permítísívpotest — aut. dekr. gen.

nad ostatkys

říže nebo nástroji umu

ně (nasvatých
př._trnové
koru
“y), ídna“sou-lispo
jakmile
papež
přJme
volbu,nového
spustí pa
se ěeenl
eny sPá
ostatky
(„dum
íat seorsím
všech ny zvolený
ó-y kromě
lo-u na
křeslem
eže
obr.
— Mírn chrám mají kardiná
et dísiunctlim
a Sanctorum
barvapátek
ž,je-ll mžn,o
červenáRelíquiís“);
nebo na Velik
&.z
damaš
ezla obydlíznad
clobami
ode fialová (dekret. Sb. obř. 16. ledna 1907).
ové červeného
av v „trůnním
sále“ svého
trůnem
sochy a obrazy svatýcha an_anny Marie nebud'tež
dne, kdy dostalí ve veřejné
konsisltoříclkardinálský
klobouk,b-pod
kdřeslem
visí obraz anu
pod
dó-em nošeny, nehledě32808).—
ani na zvykcn)
aniana jiný
důvod(autd
pa
Licího
Křeslo
rlurčené
výhradně
pro papeže,
dyby papeže.
návštěvou
kardinála
poctil,
obráceno
jest ke pežem. Dokud konával papež slavné obřady,
_.

Obr. 2M. Vnitřek sixtinakě kaple po volbě papeže Pia X.

baldachýnový oltář
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býval nošen na řenosnémtrůně (sedia gestatoria)
nejsv. mjest
Svátostivssalvnémprůvodu
(dekr. Sboru obřad.čestné
11. list..
bíl m na Zel. čtvrtek, Hod velikonoční, bratrstva
904. Za
ožíTělo,aHodvánoční,okorunoova(:poi(
oterci)apřl
š. hodnostářům církevnímisvět— „
místo aatřící
ej ( panovník, kardinál, le át, me
slavném prvním vstu u do arcíbasuiky lateránské, ským.
ó-emnkrá
bisku- .
o kanonísačních
mimořádnych
slavnostech,
polítaa oštolští
& biskup,protonotaři
jsou--li řítomní;
p)
čerrven m &jinčchšto
na
vání P. Viarie,
Květnou troové,
a papsvětle preláti,
neděli a sv. etra aPavla. 0Pěšíky přlch
heáz na první
sou-li čeny
nepatří
dokapituly,
ka ltul jdou s ostatními
m; kanovníky;
přísu il- li.
neděli adventní god &.bílým a na Vel. pátek pod místo zla b—em_ anSstářúm z úřadů světskjch
b-em červeným. nad papežem nošen (byj)již v do
bách
rn(appula“
Ordo
Ro jšíou
apošt.(autprotonotáří
a preláti
před- b-eem
před.
&
apitulou
dekr. č. 1129
V Rakousku
přís
manusStÉCh'XInazýval
!. nebo se
X.Il„rn
stol.), „am vpa“
(Ordo
rvnl místo za b-em úřadům země ansky'm (místo
Rom. XIV n.
n% ze XlV. stol.), byl : oben vyší prv
držitelství a okresním _hejtmanstvm) dle dekretu 
vanými obrazy (diversís figurata lma
aginibus) a měl dvorní kanceláře z 2. listopadu 1821 (Mayer/w err- &
původně
jenom
čtyři žerdip|zdobzent':una
obrazy čtyř
evangelistů,
jak
raandvrchu
my
Handbuch fůr
deen polit.úředníkům
Verwaltungsdienstčí,
] 14).
Vzhledem
k ostatním
budiž zachován
stický význam
b-u ca
vykládlajicíholy
Dívinor _ zvyk a nařízení bískupovo. —111.Druh .přenosnji,
officlorum
l. IV.
 (Rationale
2. vyd. Benátky
15688 ..Grat Per acínlum. Nosliči sluli ,mappu
o němže mluví
biskupskýPceremoniál
(l. c.n.1), desi-;
na '
„um
mbella“.
Pod á se velikému
larli; a0tvořili sbolrz(a„schoa map ularlorum“ ).— níku o jediné žerdi a nosí se nad nejsv. Svátost ;»

mXil.a
Po isc()„Řapežl
Žer aproto
má ohnuté
barvy bílé,
z látky
možná
hedvábnéských obřmadůroku'
1516 po prvtě013
vydsasnR
ltuum jest
držadlo,
abyconosič
vzadu
jdoucí :
Ecclesiasticor.
aerempniarums
Libri tres nonas. 'se.iCat:
ed. GreegorRiide Gre umbellou k lhlavu kněze nesoucího DCÍSI._S
tost. Umbe Ia nosí se nadnnejsv. Svátost
Epei-usum
Benáotky)mluví
"gify—vů
Xlíi.) již o bal dach' |onu, b-u, hlavně v krajinách románských, jde-h kněz“
elm ud)n
magnícl
oblles sive
tores)nnadpsapežem.—
add niecesnímbiskuu
kžena
nemocnému,
vnější střecha umbelly
pota-Í. 
koží nebo nepromokavy'm
plátnem býva
vos tovym,
m: a) vstupuje-li onprvé do sídelního města;
jd_e(dříve jnaezdíl
lac od -e v pluviálu a Lítumrg.1908,sr..188
aby chráhila před deštěmvnebo sněhem
říkrovE(phem
na tumbě .
nuietř od lbrán
o athedrály
cere
m.anllál
.c. i.mensatskěn
n. 2. a.4):
navšt bísk.
vuie-li
po

TadruEdy b.(též bands-=
vjezdu do' sídla í “iná čelnám sta v díecesi; jde nebo marách při exekviíchvslul

lišynus
,haccho,pallium). (Srv

,nCaeremo.

. ca Řomae(:.Xil
od b—em
vka
(nec. vu.pluviálu),jak
ustanovu oe
Commentaríls inllusltratřímw
11456
bísk.
ceremo
oni l (1.
);
přlchází-lí
..le Ant.Tom
lll.c Tom
.XXXIII.De
vydímde Rlubels,
]
e'rdš,Praxis
farnosti pars
konat111.
generálnímvísrtaci
y(Ponu'ficale
manum
0 ad vlsítandas
par ocahís )Ro— Pontificalis, Lolvanii 1904. Tom. i. c. 11.c.)(
.c.

e) nad legátem
ežský ěepříchází-lído
bí- Tom
lil.1841.
c.33. Moron
Merapi,Dizíonario
Le Cappelle
Pontificíe,__
skupského
sídla pap
bojínehoč'
neho města dle
Venezia
di erudizíone
pontifikálu
řmskéh
ho (i. c. vel
Ordo
ad recipiendum
Storico-EcclesíJa/stlca,
vol 4 usaeí
vol. 81ltalící.
(Trono) Ordlnes
ap.
abíllon,
om. ! ., . —
processíonahter
Praeiatum
Legatum);
podobně Romai
ll'lnad kardínnlem, metropolitou, arcibisku m, nun
1912),2
1724,
5,„Br)aun, Handbuch der Paramentík (Freib. ,
ciem, nebo b--sk-upem-vlsltatorem apoštolslgm, kteří Paříž
v pontifikálu (i. c.) se označují slovem .Praelatus'.
baldachýnový oltář (clboriový oltář, v. ko- .
ad poan vníkem ne
ríum) jest
oltár, nad nímžíseaícvznáší
strechac(bal- '
o phanovnící
ubí-' dachýn
tají-linse v církevním průvodu doc
hrámu, jak usta
umbraculum),s
í na čtyřechslou
novuje římský pontifikál (1. c. Ordo ad recipien
pech. Éisku
kugsklý
cererííonítálíd
předpisyzmínku
o bal
dachýnu
na
01tářem(
)íčínvaje
výslovnou
dum processíonal. lmperatorem, Re em Princi end-| o pevne střeše : kamenet')neb
magnaeEotentiae,eimperažricemvel
m).
raví, žeje-línení
ozávěsn
ho :
panovní
nese seknížaty ke
bráně kostelní
nadtřeba
oltářem
„cibo—
pont
l.f l.em
c.),u
církevnrníl
až ko (římd.
t,řt Bai„ciborium“a bného,
rum“
i idachýnu chedvb
..n 13.14.); dovoluje též na ci
kde se chová neasv.
Svátost
c.ll.n.5).—
retížerdi

bisk.
ceresrnoníálollib.l._
-u jestče

ným úkolem. Nad papežem držívali žerdi
b-u reláti referendáři signatury,n

papežského trůnu nebo a oštolšti proto
notářl. Nad isku eru ne o jiným kníže
tem církevním
' žerdí ó-u hodnostáři

ešlechty

nebo z úřednictva, jak b vá'

kde zv keambísk.
lib.l.c
n.1.—
t.ed
kr.ceremoniál,
č.1 1908);je-licesta
dlouhá,
noslčlilŽv-u
(b. cerem.l
Nese-ll strídají
biskup se
nejsv.
Svátost,
drží v ...c)
ko
stele žerdi ó-u beneficláti nebo, je-lí zvy

kem, kanovníci kathedrální odění pluvíá—

lem; všjde-llpprůvod : kostela, jako na

BožíTl
hodno- '
stáři
svě tiřejmouvenkužerdib-u
ořádku ustanoveného
v
cteremon
álu (i. zvykem
c. al. !|.
c. 33
n. bis2k1upan
52
oustáleného
a před
písem1 lskupa, jenž rozhodu' e také, na
stane-lí spor (bísk. ceremoní l.c .n

aut. dekr. č. 2341 snrně trident. See
e.ss 25
de regul. cap. 13),není- lí světských hodno
stářů, mají výsadu držet žerdi b-u členové

Obr. m. 'h-ůnni sál v bytě kardinálova.

Obr. 256. Baldachýnový olláf:

.2.v5.Prune-10.4;
1. v 5. Donum vvhal-h

vkoitelo
S.Marin
vŘímě.
vub llioe
osu.
Pavlain"lh-Imm
v Římě.

baldachýnový oltář

borium zavěsití lampy, které podle předpisu hoři
vaji před oltářem hlavním nebo oltářem nejsvětější
Svátosti,
slavnostech
nzdobiti
květi
nami (l.c a "o 17.).
—
ab—éhociborium
o-e jsou různá,
mimo .ciborium' naz áe se též íastigium, umbel
iurn, umbracuíum, cymborium, coopertoríum tegi
men, tegurium,
turris, východní
arca (X. staví
ordo
Romanus
.8),lo ;ecuarium,
earium. Církev
také nad stolem oltářním baldachýn na sloupech,

881

vpřvedu_
a bývala
na sochami
koncích archí
í trojhranný
na vrcholuštítštítu
zdobena
nebo
umělými květinami. Na př. střecha b-ého o-e late

ránskéhho cis. Konstantinem postaveného byla zdo

bena 18 stříbrnými sochami, a.p Lco íV. postavil
nový
&.o. upozlacenými
sv. Pet aa ozdoblvr
cohiIíbe
jeho ěž.kýmt
střechy
stříbrnými
liliemi 1606
Střechuvěžovito
měl b. a.c
mjustinlánem
postavenýv chrámu Boží Moudrosti v Konstanti
vod nopoli. V Římě se zachoval nejstarší č.0 estře

jenž slove mýto!wc,

.:rug yoc, ovl/'.
chou plochou a tilem u sv. Klementa (z lsX.nebo
b-ého
a-ekterá
odvozují
někteří oci9
baldachýnu,
stříšky,
se zavěšovala
nad
sochami ochranně
bohů ve XLstl.)o), mimo m v Ravenně v baslllce S. A ol

výklencich (cella) chrámů pohanských a později lingrečin
(|x. stol?;edsehradbami
střechou(zr
věžol 1tou
ěu Classe
sv. Vavřincep

ahrobžmu
če.dniků
jiní
naproti tomu
právem
e první
křesťan
ésesevavaroali
všeho,
co

Giorgio
ln šelabro
(XiL stolse v Ravenně
věžovitou
mimo
ím setkáváme
bylo spo lečno kultu pohanskému a hledají jiný pů aSan
vod zastirán
b—éhoa-e.jestitm1isto,
že oltář starokřcsfanský
o
,kdyžsesestavilo
tajemstvi

oelětt Zákona ovéaho,ilze důvodně se domnívati,
z potřeby
lituraglické,
vadž orovstal
byo liturgick
m příkazem
za alovati pon
oltář
při oběti nejsvětějš. Kolem oltáře byly vztyčeny
tyče nebo sl0upy a mezi nimi zavěšeny byl
ogganytyabyl$oltář prachem nebyl znečišťován, p 
byla
uměnízdobíti
křestanského
bylo arclhitekto
onicky Ukolem"
vypr
to, co

povstalo
z |;;.otřeby
litu
turgické.
'Negmceb-o
c o—ů
e zachova
ove staroby
ých chr
ech v italii;
ve
panělicha v severních krajinách méně se vy
tují, ač byly stavěny ve všech dobách a slozíc.

Mnoho původních b-ových o-ů bšaouizničeno; bylyt
ze dřeva aje hlodat
na které
nich zub
nahraditi
novými,
se stavěly yloranutno
nebo kovu, na př. papež Sergius (z.701) nahradil

drahými kameny zdobené adly čassto za kořist
loupežícím rukám v bouřliv ch dobách válečn:ých
na př. Gotové vedeni Alarichem oloupili stříbrný
Konstantinův &. a. v Later
kte potom ob'novil
pa.p Hadrian. — Baldachýn v starych římských ba

silikáchŽgočívaina
čtyřech sloupech,
dvodně
dřevěný
ozděi mramorových
nebo stb mbých,
skvostné z oben ch v starés bassilice vatikánské
Bostavil Kons in(330) č.0
lozupy rípoyru.
„postranního
oltářejest
sv.eslou
Kří eu (lšdlcolaldel
aýjímkouz
dobyipozdější
šest, jako
Crocifisso z Xlíl. stol.) v patriarchálním chhrámu
sv. Marka v Benátkách. Někdy spočívá baldachýn
z dobya reunaissanční na dvou sloouecp vdopředu,
Lav
pnřlpev
něnbud'
na trámy
stěnu. —(architrav)
Nahozdobných
lavicízchd
lspočívaly
nebo
okblou
arena)..rl
nesoucí střechu. Trám
si;
střechu
se
stropem
vnmý
oblou
tvořily uvnit
klenbu. U skvostných ba dachýnůu _bylčasto
každý
oblouk
kabtdvěma
gammadiem
m
i
(celkem
osm
deskám st t'nými, podobajícími se řeckému .

Obr. 967. Baldachýuový oltář v chrámě sv. Petra v Římě.

stolu,?] is v toletí)
Bari (Apulia)
Nahoře
sloupy
kovooskvostn
výml tyě v
vekostele
chráměsv.
sv.Ducha
MikulálX.
e (zač
a v ne
čemi a unahlavichbylysel
nich
ely
na spojeny
oužctch
daleké Barlettě v kostele S. MartasMaggiore Xll.
opony (vela,
tetravela,
cortinaeě)
jimiž seo obou
oltář
zahaloval
ze předu,
směrem
k v řícim
st.ol), v Monte Ver
vrgine
u Neapole
v kapli nejsv.vD
Dvál
rogiru
(Tragurium,'i'rau)
bocích.
Uvnitř
se
stropu
střechy
visely
oruny
macii
(z
XIII.stol..)
B-ově
o-e
slohu
románského
magi
(coronae, zlatték ruhys
meny k okrase
oltářea rista-krále připominaící,i komuni s vic n , ravldelíiě střechu nahoře rovnou, nesenou oblo
em
,na
př.
hlavnío
ltář
u
sv.
Marka
v
Benátkách
lustry (tarus) s lampami (de phmi), nebot nebyo
jestě svícnů se svícemi naooltáři. Drah cenné ko a vlivem benátským v kathedrálách porečské (Pa

_runyozdobné isvícn

býval

nováno

i císařů. Vonp
ontífikářusv.čttynožz Xi. stole?) je

z ni 3277
vdlstrii,
v zaderské
(XlV.s-tol.)
vrenzo,
Dalmácii
v grad
ské Ora
. Zvláštní
je ro

áns ký &.nado
o. v balsilice
Miláně
se
omam jestsiad
umbracuu
formulář, ak žehnatie
&. q. sum
tegimen
altans střechou
kouemS.neAmbrogio
rovnou vnýbrž
spíše
pertinentlbus vel ab ipsnodependentibus aut eidem
( ůvodlněářzeIX.
v nynější
podobě
Xlllls.tolš'—
b-éstol.,
ustupovaly
od stol.
X.
suppositis“). Střecha baldachýnu byla na zevně zvěžovitou
šek buď plochá nebo věžovitá. Plocháměa a Xi. oltářům jinéopodoby, totiž olářtlm retablovým
56
Ceský slovník bobovědný i.
_.

Baldamerus — Balde

88?

(retable v. t.), se zadní kamennou nebo dřevěnou

899,.Herder A. de Waa!, Roma SacračlL
Mišn
ke 
oltáře
na začátku
nízkou
stěnou,
k oltářipresbytáře
přldělanou,iakNestavěly:Dse=“ chen, 1Allšvelm.Veriags-Cíesellschaft (1905)
[mu/td
1883, Morel!Laeury,
et Cie Messe,11.vo.1 (Clborla),Paris
Baldemerus v. Baldcmetní-.us
ĚasiIikách
čelem
k věřícím,
tak ggvstávasly
jiné
oltářů.
Ale nebyla
úplněa vytla
na vzpomínka

Baldassanl 1. Anton

na
nichž
nebokteré
anděsFlo
vébocích
se svícny
stály,
po
b-ěho
o-e;
sloupy
oltářů
byly,a
kládati
lzesvíce
za
vzpomínku
ho
o-e;
střecha
nahrazena bla baldachýnlemzávěsným z látky

.v1646 Reca

nail, vstoupí do Tovaryšstva 1660, b 1 kazatelem 
oenitencíařem v Řím a v Loret, po 10 let

„Recaa i,kde z.;l724 :p. c_e
enná liturg.
díla: r„La sacra liturgia dí ucidata, in cui con chiara
z bíléholp t1n,a dlakLpředpisye některých syno dottrina e con scelta erudlzlone si splega cloé che
z XIII. stolp nasvěč
byl šavk i dále
concerne
114divlno
Sacnficio
della messza"sv.,)
(Forlí
stavěny a áme mno o dokladů z ob goticého
697—1700,
5 v.,1703,2
sv., Ben.17232
„
sacerdote sacriíicante a Dio nell' Altare con lal
slohu. V l.lgímě zachovány ajsou gotíck
v kostele sv. Pavla přeehdpos
(z r. 1285,nád
nad norma delle Rubriche cioě ii Sacerdote reso esperto
sat?ami
nbyl
a.), 1v arcibasilvice lateránské a S.
Ceremonie della messa“(Pistoja1699);
mimo
bedin (Xlll. stol.), v Geroně (začátek nelle
to „lstorlacompendiosa
de' ncili Ecumenicicon
D

Xlll. stol.) ve panělích,,6ět postranních ó-ových 0 la
d'alcuni concili
vNazzíonali e 4sv.,
Provincialí“
(2 scelta
sv., Benátky,1708
2-51713—21,
„Com
v urku
dómě(Hes
řezsenskím,vvekostele
ídní (postranní
v Mar
sv. Alžbětyo.,)X11Lst.),
v Dinkelsbtslhluk(o V. 5t..ol) Přechodniho r zu z go alle tlne|11.de11as.1_..iturgla“ is ojal
vite di špas; ím417w,171_63:
tutti li autori
do renaíssance
je &.o.vrenaissančním
Luceře v jižní
ltalií pendioso
La(laanícitic
Agnus
osacir_istrettodelle
d'oro
cheDeisi dilucida“
benedícen
(tilďtV.s
1).. Také vsslohu
stavěny
della RQuaresima dal 5. Pontefice'

(eBlenÍ1
1709

byly
vsí ostala
dobu o-eob-é,
kupole, jejaichžstřecha
'mě vkpravidelně
ostelích: po
sv.
Nerea a Achillea (z r. 1596), sv. Praxedy koncem 11Palllo a ostolico' (Ben. 1719), „Compenldiosš
lŘistretto
vite dicelebri
personaggi
alcunl eD
ilDlsmiper
sv. Chryso ona za T1berem(1 ).s
la Sclenzadeeddealcuni
per Santitá
p._Pavla V. z r. 1615);

renci (16001608

s

s

uc

(Foli

v Krakově olatářsv. Stanislava (z r. 1624. Ale také

1724). Srvén.Hurřer, l.iNo

—az.

jeho vylíčení

filhrun und Geíangenschatt Pius V1. (1798—99)'

stavěny
byly v“ sl_ohu
renaissančnim
se
echoup
onap
ř.nad oltářemso-e
v.jana

i(Baldassinus)l .jeronym, rodem

Křtitele vlz'dóměudanovskémp.(XV1.stol od Giacoma

della Porta, S.

o 1711 Elenlát

m.enc IV“
pegeólP
0,1)

Pía Vl.l_vydal „Geschichte
tarbářélšrarlt. der
X. Ste
od Caaccíniho), v kathedrále vzajeti
přek. německemz
Weg

1780, kommentátor Klementinek, a to jen
iccolo in Carcere vŘímě, v atríu těch l.lkapltolsbírky tmě,jež obsahují konstituce daně

na sněmu vlenneském r. 311 a 1312. Kommentař

kého oltář Madonn
ny dellasca
sent? (Ca ten vyšel r.
ín 40v mě pod názvem: „Cle
gella
aZeno Vliv
1501—1515),
Aquileji starý
ol veř nejsv.
vátosti.
b—éh
ho a-e vshledávaji
mnozí
slou mentls V. constitutiones inl Concilio Viennensi in

.ni auctÉe, str.
.
pích,
jimiž zdoben
soké zadní
siěnykoltá stratae.
Gallia editae, notis completatae,
et imig
mstavěné
v 510 ujsou
ren ssančním
1barokovém,a
vzpomínku na střechu
ho o-e vidí v závitech a
— 2. Tomáš, oratorián,is.116303;.r£a„l.a vita dei
P. Gio.
Mařnanti'(
_lies (Bologna vitta
ozdobách
sloupsůěuích
Sloh skovovou
barokový Suor
stavěl takénad
ó-é hlavicemi
v-en aechčtyř
Maria
elíce Spinelli“
1692, della
Ben

i Cltta di esin“
střechou, napodobující látku třlásn mi zdobenou,
istoricheudellare7,53 Huf-fer, ] NQ
es 1703 . rvn.
jako na př. hlavní oltář u sv. Petra v basilice va 1752),1.Notlzla
tlkánské (po r. 1632), jenž se stal vzorem ó—ových mencl. IV (191)

o-ův skotele S. Maria Maggioreo rpuený Bene
diktem
mimo

sv. Kříže
jerusalemského
rnV.)naa př.
hl. oltáře
v basiliceS SvŘím é, a

Baldauf
Ignác, malíř fresek, dvorní malíř
biskupa augšpurského, u. v lnchenh
hofenu v Hor.

purku;cproved1
fresek
vBavorsku,.v..1783vA
různ ch chrámech"l avors
' řadu
eff.
JP
arr- u. ek-anat Amt mit seinen Rechten
und Pílichten in den k. k. osten. -deutschen Lan
ibyly
v nových5kostelích.
Vo
no
Kých
kostelích
pražských
postaveny b-é o-e
ar11n,ěna Vinohradech, dern“ (
tz, 3 sv. 0 6 dílech 1836, čtvrtý 1847).
na Smíchově ve farnímv sv. Václava a klášterním
Jan b do8. .. n.11604v
16245Ensisheímu
v Balde
Elsaaku 1.vstoupil
tudoval od
sv.
Gabriela,
ravněž6-éo-e
nový jes&.a. ěm
v kostele emauz
ském.
Renaissančn1
1622 v lngolstadtě, působil“až
jako prof. rhetoriky
. 1628 v lnšruruku, od r. 1632v1n olsatdtě,
na př. oltář ne sv. Svátosti v arclbasaillsceuaterán

o.u dosu
tav
nare in Classe
v Ravenněí a “v amčastodÉAPĚH

O,“l

ské (konec X 11.stol.), zmíněn oltář Madonny
della scarpa v kapli kardinála ena v dómě e
nátském, postranní oltář v kostele sv. Vincence
v Avlle (Š aněly); někdy mezi zadni sloupy b la
stavěna
st na, na nížb jáldasněš
kýoobraz,
na přík adD
v
kostele
ass
u Bibienny
v A1vemil. —Sran.Dl.ir. Adna'raa:Schmid, Der christ

stall se vdvorním
kazatelem
r. 1638
nichově.
Neuburku
na Dunaji,
kdež: v. 1668;

pollšhistorem
a jedním
z nejlepších
latinskýchbás
nlk
vůbec jehop
řečetné
básněeepické,
satyrlcké,
dramatické a zvl.pi rické vyznamenáivaji se klas
sickou formou a h-ubokým poetic rm obsahem
Lyrika jeho vrcholí v písních mariánsxých.H1avní
jeho dílla jsou: „Poema 'de vanitate mundi“ (1638),
liche Altar und sein Schmuck,cšensburg
R
1871, L ricorum libri IV“1645—
Pustt.et _7.G. (]ohann Graus)),
boriums-Altar Íl
), „Urania victrix“ (1663) ;- sbírka jeho prací
v časo ise .Dcr KirchenschmuEkš, Graz (187
vydána v Kolíně 1660 ve 4 sv.., úplněji v Mnichově
V1.);iboriums-A1tar
Alte
Clboriums-Alláre ininBari,
Unter-itallssien,(ibid. 1Bog
2
1729 vHiosmi
eho
nově
ler svazcích,
1856 a
He básně
884- lyrické
některé vydali
"eho
(roč.x111.);
bKunstbetrachtun
omrius-Altáre deeen
r Renaissance,
ib. U' ásně p el. '.do němčinyuHerder,
884 r. xv.);Clb
aut einer Reise
884Šchliiter (. a
nach panien Genua, Avila),
888 (roč.
ríengesělnge“ 1857), Schrott a Schleich (1870) Srvn.
_eLr'n
lder aus der GeschIchte der alt Watemayar, ]ac. Balde, sen
eben und seine
christlichen kunst u. Liturgie in Italien. Freibin'g Werke (Mnichov 1868), Smmog!
1. 816—27,

Baldelli — Baldi

883

Hut-fer, i\lóomencl.1V3(1910\,315. — zjindřich
segganýmjedním mnichem řečeného kláštera, otištěn
8. 1.71,
n. 11,66401/peY
619vvaernu, nvstloupiido
.vTovaryšstva
Germ. 1,098)řeče
lscript.íV,n„ý Rubeus“
—.b4
ku;
,z. 111
ježišov
1690; spisovatel
aske noyonský(od
čtyři listy k biskupu arrasskému Lambertovi
anejvětší obliby l'lzlošel jeho
Waerheden" (přečasto vydáno; přek adí atinský
„Veritates christlanae, uae modum exhibent bene vdMi )a„PL CLXll,663). — 5.b
pkšpýrs ý
301197113
Sáckingenu,
byl
\rychosvánp
v
klášterní
kole svatohavelské, jako biskup ši 'l vzdělanost:
vivendi et moriendi“ vy el mimo jiné také v Praze
Baldelli
., 11
1573
v Corton&,
1720118
vně m.Mikuláš
překladu r.S1842).
Srvn.
Sommervogell,
vstoupil do Tov.
1569, působil v Římě jako
prof. filosofie a theeožlogle;posléze jako superior
domu professniho, z. t. 1
v.„ Dis utationes ex
morali theol103111"2 sv. fol., Lyonl
a 1644; od
sv. Alfonse označen jako „auctor avls et roba
bilista“. rv.n Sommogelif, 827, 11,1732, urler,
Nomencl. 111131190.

Baldemar,Fabri z Peterweilu, kronikářka

k eho podnětu jeho žák Valter pýrský6 se sal
'1'83
rl“.— 6. snad
re
sk, Vita et passion
Freio s. sChristop110
v diec luttišské,
mnich
službách
pa
peže
eEubenediktinský,ebyl
na .; arcib. 8nejdříve
irevírsk vle
Albero
povolal
šel 1147 do Trevíru a sv
uříze ní dómské
koly;
bšl od vrstevníků pokládán za jednoho
V111,život
24311.ásl.
zl_ůnej(učeněj'ch mužů 1). prostěipt.a živé
Albe

)

derm.rchr
Hurtar, Nomencl.
líš
utrechtský
(od r. 917),
?ustošené vpády Nor

111/1“
na t.ICL1V,
1307—38
).
4.1 7—.
biskup
A

:. zřídil znovu biskupství

novnik u msy.modanglomějáe
Frankfu (v cil.s
'M'é
n pops n1vll-_:
rankturtu
n m.“

mannů, byl vychovatelem runa, pouz. arcib. kolín
překl.
?ultšl' 18g8).
y
„Si1 mu
Baldensperger Vilé111',evang'.t_heolog,n. 1856 ského podporoval činnost“vědeck

v Mlihlh usenu v Elsasku, od ..r 1890 soukromý do
cent ve

llaldesanns Gui lie

vin utum adolescentiaet
[642str.],
1614[

m.č.:o„»0111ae 15915

l(.“,hruistianae“

traDssbuSrku,od 1892- ř. prof. SZ v Gies
Esaldeschi 1. An elu s, výtečný právník, pro
senu;
.r'p..DSelbstbewi1sstsein
jesu
der messian.
Hoíinungen seiner Zeit“
(1 im,.2Llchte
vyd. slu k, žeebyl naz ván „iud
dícum doctor et praxís
goa,) „K.A Credner“ (1897
er Proolog des4
ci.—07 Bal
Evangeliums" (1898), „Das s) átere judentum als pater“ ,ebylilprof. cívl. právoa,:. cca 14

d

d

ba lid s (Bai odegli1 Ubaldi), bratr

př.,edešlv n.1:<l_119
jiných
cca 1'27)
v Perugii,
aVísitatione)B.VMn1-iae,
Vorstufe des _Chpristentums“
8900)
5.140)
Pav Biyl(dležáke
em slavného
právníka
Bar
piarista, u. 1741pve Slezsku, vstoupil do řádu pia tola aFederical Petruccla. stud. v Perugii aPise, do

ktorem se stalr. 1344v
ristského 1762; půtsobll v různ ch městech jako
lo
ana jin ch universitách, patř1mezi nej

rofessor
mathem
v raze,
as
ředitelem
sirotčitnce, u z.v1
sv. Jana
K.řt byldněíglšlý
sv super
dob y. Lib.í
Dílla jehoetmllljíDec
velikou
superlorem v Brandýsse, od r. 1804—1
praese větší kanonisty
ectura
14 6—78, 1491, Benátky 1495, c15l1),
Lyon 1514, 1543, 154
dv traktá
.De schis
mate“ na obranu volby rbana V1.. „ dditiones ad
1815r grossen
v Bruntále,
1816 und
ve doppelten
Staré Vodě,Buc
v dal:
Arilhmetik
hal- Speculum iudiciale Durands“ , „

sem
Éra
tem seminářev
semináře aMlkulovících,1812—13
ředitelem norm. ško iybylp

Repertoríum super
tší? rgraktischer
Auszug..
Stadt lnnocentium“ (abecední indexik hAppairátuv lnBeno
andschulen“
(Praha .zum
1790).Behufeder
Srvv.n Hardnyi,
Scriptores piarum scchol. [, 1

ouborně
dány
1572 (7lV.);s
sv.),
a"
vyBenh15
1575, 1580
Balderlcus Balderich I. Cantonn. v Cambrai cence
tii serho
rv.n,consil
Schultz,
Lehrb.ošgisy
s.K

intro . 111 . . ., 1
Hud
(odkudž zván mbraisk m, Balderlcus Cameracen
sis),Iepůsobil
od r. 1094Pjakožtoo „cantor“ existuje
při ko 115705. —3. Mikuláš, z Perugie,
ste
v Thérouannu.'n1énem
kretálů na unlv.pe1'už ijské, a
konsistorní,
auditor
Roty
1464,
žval
veliké
u papežů
Cameracenslum
d. Colvenc Pia 11.a Sixta lV., teří mu důlež přízně
kronika biskupů cambraisk ch oóčies'tadpontificum
té práce
svěřo
.mimo jiné„ Tractatus de suc
rius, Douai 1615, nejnověji Blethmann pod titulem vall, :. o.
ta.pontif Cameracensmm' vMonum taGee.rm cesšíonlbus ab tntestato clericorum regularium et
šc11p1.v11,393—525
Smedt v Paříži 1880), saecularlum' , „Tractatus de canonica episcoporum
avšak jest pochybno, zda jest skutečně jejím auto et paroc
ocho rum“ (Řím 1474, Toledo 1519). Srvn.
rem; mimo to připisujesse mu také „Vita s. au Finder, Nomencl. 113,1066.— 4.Petr,
bratr Bal
dňv (sub 2), doktorrpr rv,á pr.of na un1versité pe
grid—693.
episc.rvCamerc
(v A:!as:.13090
"Au ),1069—
stus 11., rujské;ododmésta Perugleněkolikrátv sián k pa
mHur-ter," Nomencl.
2.(Baudrluvs), blsku
olsk
v Bretagni, 11. pe i; pro učenost nazýván „doctor vertatis“; .r).
kol. 1047 v Meung-sur-Loire u rleansu (odkudž .De beneficiorum permutatione“ (Bolo a 1489,

nazýváse také B Aurelianensis),

byl opatem

bened.k1. sv. Petra v Bourgueillu. stal se 1107 bi Turín 4902, „Compendium de unione eneticio
4(Pařžl 1154) aj. Srvn. Hurter, Nomencl.
skupem doíským, plodný a obratný spisovatel pró rum7'1
lsBnlciewín v. Bald
'
sou i veršem,
jeho dimlo: „Historia
Hierosoly
Baldi 1. Be rnardini. nmathematika theolog, u.
mitana“
(: hl. .po
'pravěkké,řížov
se
lv553 Urbinu, z. 1617t., stud. mathem. & ozdéji
psané
poýr.
1107,
na
základě
anon
mniho
spisu:
lékařství,
zab'v
emimo
to
studiem
jazyku
klas—
Rvsám prav té se nezúčastnil, a e dal spis svůj
prohlédnoulii 11 stníku výpravy

tak že v pravo

sických
professorem
ma
th
em. v i výc
uastaodních, b '1 r. 1580nován
arciknězem
vání jeho jest věrohodné v.dyd
vyMi
v
: PL čLXVl);
dále: :). několik životopisu svatýc („Vita s. Hu službách
(opatem))guastallskr
rn, resign.e1610,
1612
byl ve
v vody urb nského;
:. básně lat
i vlašské
gonls
rotomag.
e , „Actia
ta.b
Roberti de
Arbisello",
Vita s.
Maclovi“
s. Valeriani
M.")
a Car
(„La Nautica“, „l..e egloghe“, „ dllle' , „C_ento Apo
mina et l. de visitatione intirmorum“ (spis ten b ]
loghi', „ll diluvio universale“ „Gli epigra mmi“);
594ěpře
el. oznámky.
: chaldejštiny
Onkelův
Targum
a při
dlouho„Přifisovřn
132.3
AS.rvn
ugustinovi.Mmench
115rčinlilkn
1147
Hurley-,
mu
Srv. Iren.
Aja, Vita
dlBemar

(1 ), 40—41.—3. biskup luttíšs ký d1008

atcagniní, LaVitaeleooggre
nástupceeNotkerův, zreorganisoval školu při dómě, dino Baldi( arma,1783 Za:
edite Gherardus
ed inedite adí Bernardino
Baldi (Parma
B. Gherardesca
0. Se
e1rv 3)
založil klášter sv. jakuba; ». 1018. Jeho životopis, —2.

884

Baidingen — Balduin

propracov ni
10
B.
1660,svého Ch
času
svyunikaiilícaítml
theolog,.rp.
licaV. monarchia
hrist
vyšel„Catho
ouze obra u.
rvý díl ve 4 částech, v Pise 1645—59
edná .de Verbo incamatoo,“ 2. „de szi'rintttate
deque creatione rerum “..3 „do sacramesntis“, 4. „de
fide, spe, caritate et gioria“.
kan vník
poenttenciář oslmský, ap.„ Vite degl' lnclltl Martíri
eCorona di s. Leo
opardo Vescovo e degli altri
Santi, che stanno sepolti nelia chiesa Osimana“
%nkona 1620). Srvn. Hurtar, Nomencl. 111a(1907),

Baldingentv.A1win,
Meie
ra (v. t.

Baldínger

ernardin

pseudonym P. Gabriela

a Karel, :). „Dispu

tatio, in qua realis praeisentía corporls et sangumis
Christi contra73Stucckium et Heide eruml pro
plugg'natur'L(167

Srvn. Hurler,

v

omencl. iV'

Baldlnucci 1. Antonín, blahosl. kněz profess
obra
19. června šáůlmlboum

zTov. jež., vynik.m sslonář VI

1665 ve FÍorencii, viastoupíl do Tovaryšstva

učoval zprvu grammatice v

ernia

681. chtěl dáti ráz

ím

_fbt_

řotom
působil jakos missionář
sive
lkou hor71ívlostia
neo byč. ve středníaltalíi
chem, z. na miss
sli
to.p 1717, u příležitosti jubilea v-y

Obr. 258. Bnidovínetti: Madonna.

svžceni
tářblissktópství1893
povýšenvpaci).
Lvem
X1 1. líkou láskou
ke ctio na
svícení muži
sta
uch.
issv.,ět

knížata ocírkevní i světská vystavili mu dle vlast
onpoznání nejkrásně'ši svědectví o ctnostech a
svatosti života jeho.
reve beatif. pravi „studio
píetatia, innocentia vitae. modesda et uae est cu
stos vírtutis
verecundia
ěrně Anto
nápo
dobil
sv. Aiolslaz
o.nzpr_aeclarus“.
2. Fil p, otec
v, vyni
nikai jak uroze nosti a zámožností tak
učenosti,věh1asným jsa členem_proslulě Akademie

della Crusca založ.vve Florencii

dle skutečnosti
a dovedl
jím vdechnoutí
půvab.
Srvn. Titim
e-,Becber
Ktlnstler-Lneobylčešgš'

aiddredua
. n kdtler61l443aieareikll1
o
15 193-199.ký
glasgovs ,
ažB400
Muf/rar,sv Gřsch.
:. kol. 607; pam. 6. ezna —
herus),
kněz-poustevník northumberlandský( vaVili. stol.;

. 5rvn.A
vBalde
aostrově; :.:n.75$l 757, p
6.
l582,m
jme ovitě žil' na aralnatěm
Baiduinul. Brandebursikýun.Brunšvický,0. S.Fr.

pro svůj vybran vkus ve všelikem umění těšil se

velike přízni ve kověvody Cosím
unix lli. (1642—1723)

ve XIII. stol., byl pokládán za autora spisu „Hi

a mocného
kardinála učencí
Lipoitaažde odnes
edicí.vdobrě
leho jmeno storía provlnciae Saxonlae“; je to však jen pře
jest
mezi vlašskými
mětl
tízejména pro dílo: „Notiz e dei professori del pracování kroní Šordana de jano (v. t. o usí
dlení
sedřádu
franti kánského
v Německu;:
vydaněd
ilo „Summa
ln decretales
Gre ori IX.",
dlsegno
ara
di Filěnpo
Baldlnuccl
tio
oren
ennotida,vCimabue.
němžza Olše
menal
sv ědomosu
hhi
Bad.
aiduin,
arclb.
srvn. Michgelglgšsch.2des
Volkeslil,
26, canter
Hunter,
stortcko-uamělecké dle pořadu chronologickěho odie Nomencl.
burský,T
s, “11v Exeteru, byl arcijáhnem
století.
ototo zda
chválí
pro v Exeteru potom nlmchem a opatem cisterc. kl.
uhlazenost
|iíeočia
il historlkvTirabosch
r
úsudku, časem
vzrostlo z půvvodnich 6 svazků ve .
ání až fordskěho, stal se 1180 biskupem worcesterským,
1184 arcibiskupem cauterburským, zúčastnil se ta
na 20. Veškeré spisy Filipa Balldínucciho zauušímajaí žení Richarda ]. do sv. země,
By
21 svazek ve íolíu Být/W
ake mal
horlivý a zbožný, ale příliš shovívavý vůči osobám
E.
ccl J (Srvn. uszu/e, ivotopls bl. Ant. Žalm
kreslením.
vy ím. blahoslaveného
moen0.1 cisterc. 16.
přířnominájeeoh
se psam.sipeího
llmB'aiclo egii Ubaldi v. Bald es
jakožto

Baidock de Radulfus

(Ralphi, prebendář

<“

M'g—n
CCIV,
401—774;eucharistiae,
z"nichž nejdůitlaDžitěl
ší
sou:
1.:PL
De ss.
sacramento
2.D
ectione Dei 3. De salutatione angelica 4. De vita
coenobitíca,Š. De perfecto mo
onacho, 6.
commen
sv. (franc St. Gal datione fidei, 7. De sacramento altaris. Srvn. Huf-tn

v Hoibomu (1271.od od1294
děkan
chrám
mu
sv.
PavlavLondýně
1306biskup
lon&)i
ýnský,z.
1313;
.r).Baldom
kroniku ranglíc
kou
e(Eialdime

1 . 15 ,s.
Baudouin
František,
mier, půveodně zámečníkmvs yoně; opat kláštera v Arrasu
v Paříž 1573,
předn rálvník,u.
rávo
seznav
svatý
Bzgůsobži
\gta,usta
dal Vicentius,
mu cellu v.
klášte "eho
e, v nížB
li docela v Bourgesu, trassburku, Heldelberku,
říži a Angersu; :p. několik právnických děl Š po
od světa
odloučen;
později byl
na pod čátku stál nerozhodně vůči náboženským novotám,
jáhna,
:. kol.
660. Mart.oR
. vysvěcenZobrazue
se v rouchu jáhenském s kleštěmi alnářadím
později klonil se ke kalvinismu, ano
i r 1545
mečníckým;
takél|,19.
obklopen ptáky, jež krmí. v Genevě nějáký čas sekretářem Kalvínoovým_; od
.Detul, někdy
lkono
o.gr
roku však 1 1 přilnul upřímně ke katolicismu,
vyaaCassandrův spis „De officio píi et publicae
“ll-Baldovinetti
Alesso,
ital. malíř, 11.
Florencii
1499. Ne
esjstarší dochovavší
seve eho
dílo
mantis
n hoc religionis
'eszt5fresko „Narození Páne“v vpřeeddvo chrámu tranquillitatióesvere am
dissid
56,1) čimž vzbudil proti sobě hněvoKal
Annnzuíata; provedeno bylo v letec h 1460—62. víncův;
i v1jiných svých spisech („Respo
ad
Calvinum et Bezam“1564a
hájilúls pěšněovíru
Zrpozd
ajšíchS. praci
uvádíme:
obraz
Trinlt 'eho
: nejsv.
Trojiceoltářní
se světci
a katolickou proti Kalvínovi a ezovl.
lavni jeho
andělcy( 1470—1871,nyní ve tlorenckě akademii)
a(v Madonnu
s ditbk
.em258).
a s B.krajinným
pozadím
Lou
vIz
byl přívržencem
reallstluckého směru,r jenž kladl váhu na kreslířskě

srlsy jsou: „Commentarius ad edicta veterum prin
um Romanorum sde christianís“ (Basilej 1557),
„ onsan nus atque
., ecivllibus“
eConstanlini
legibus
ecclesiastlcus
(t. 1556,ígp.
trassburk

Baldung

355.

612
dal také některé 5 is 0 tatov , Viktora přítomen posledním zasedáním sněmu tridentského
Uticěhok
vy aMin nucia Felixap ySrvn
p %);-ten No a zúčastnil se diskuse o dekret „siTamet “..R 1570"
menc1.hllls (1907 ,89-—
předsedal prov. koncilu mechlínskému, na němž
vriclrich protlest. přijata byla snesení sněmu tridentského. — 13. Nl
exegeta a homiletr'k, 11.1575_,z.1627,by1kaza
rof. theol.ve Vítemberku;.Ret1un
seiner novský, člen praemonstr. kláštera v Ninové ve
la einischen Oration de Synodo generali vange Flandersku, žijící v XllI. stol. (a. kol. 1294). po
ory nedal prý se vysvétiti na kněze, zůstávaje až
licorum
doctorali
anno 1614,19.jiu1l.,
welche in . promotione
David Garaeus,
Professor
zu Heide
do stáři
jen „Sacrae
jáhnem.a mugo
v
něm
le
nlángst anzustechen sich hat gelílsten lassen. svého
SPIsu
rquitatismon
onrnu
ta“(S ti(Vitemuberk 1616);
esponsio ad antitheses
va
ii, (jes.
Charllot
1721) qchválí
ho jakoenhistorika
lan
erských
nejpilnějšího
a velmi
obezřelého.
apologeticas Christophori Pelargi, professorisz
Sp. kroniku p. titulem: „Chronicon Fratris Baldujni
Francoíurt.,
quibus suam
pristinaarius
et
vera
fide detectíonem
ita apaldoactrina
ut eamccarl
Diaconi, Canoníci Ord. Praem. Abbatiae Niniveůsís,
a Chr. nato
ad annum
perductum“vslydw
Erodere
non Abrahami
possit( (t. 1617),
3. |Cirt'lndlicherGegen
ericht aulf
Sculteti
vermeinten Bericht Germ.
Script.
XXV,5 11293
556).
Srvn.
rler, „ilo

von Gótzenbildern.
.sampte
inem Bedenckenvon
IP,423.— 14.d5ěkan
kapitoly ,dal
olomoucké
—1201.uspořádal
chrámovýz
zhoto
den
Bildern H. D. Lutheri
(t. 1620);
4. ldea dispu mlencl.
tatíonum biblicarum, qua ratio tractandi textus bi viti chorálni knihya
prý také bylvskladatelem,

blicos in concionibusadIwo u1um)pr5aeceptiset

Srv. D'Elvcrt. Geschichte der Musiik nMáhren

Einen-, tí315.
.
skup
exemplis
de
casibusmonstratur
conscientíae(t.(t. lGŽswegas
ačas „)Tractatus 11
1 70;
—37p
mělen— cisterc.
klášterasemgallský
au1n_s_kéhor
mentarius in
um, Zachariame ttčiilíialachiam v době Řehořetl1x. byl legátem v zemích prl mon
(t. 1610),7. Passio Christi typica,comp1ectens per
biskupem kolín—
Š' m,.slm
vn.Berličrz,Lemoine
sonas, res, historias Veteris Testamenti, in quibus Baltickém,pozdějliZŽISrsvětícím
Baudoin d'Aulne (Lovaň51889). — 16. Tom
ventus
risí'iChristi
typicuspratefilgurzšbagtur
Com
mors et
passioCljesui
(t. 16141,
Il. canterbursklý
sub"2.285
— 17.1354,
arcibriskup
trevírs
(1308—1354),
rci
tsariusvin
omnes epistolas
(Frmank
furt 1646,Vit.emb
1655a apostolí Pauli
a,b od
1213
saře Jin
řicha
Vll.1ucemb.,lgšiv285jehožvolbě
(1308IV.
prof. práva v Bologni; sta se 1 apoule
estou re jakož
i při
volbě
Ludvíka
(1314) a Karla
publikyjanovske3.1;115:p.„Libellusinstructionis = 346) značný měl vliv. V boji Ludvika Bav. s pa
advocatorum“, „De primo et secundo decretorum , pležem stál na straně císařově, pokládal sesazení
.De remediis contra sententiam,“ ,De confessioní
císařovo papežem
za neoprávnlěné
zasahování
ve
urfirstů;r
28byl
zvolenza
bus.“
B. |., krá jerusalemský 1100—111 volebníp
brat
atr Bohumíra Bouílnonskěho, zúčastnil se ]
arcibiskuě;
vmohučského,
|,ale lagež! administr
jmenoval to
in
: irneburgu;
od r.1
prvniho tažení křižáckého,vvynikl udatností a obe dřicha
U!

zřetnosti, stal sel
knížetem edesskxm, 1100po rem biskupství špýrského, Odrr. e1332 vorms kého.
Bohumirové smrti králem jerusalemsa ým, dobyl jehoa'5 is „Balduineum'vyd.ler(1
řečen muu
„Grri trassburku
n“, malíř ném.,
n. koli.unĚ
14% Heanvs,
Weyershe
z ro
1101 Arsufu
a sCaesareje,
Ešuypa
“ty u Aska
lonu,
pdoodlehl
ice u Ram jací-lalzil
ez zvíaězil
op ět diny pocházející ze švábského Gmíindu, :. ve Štrass
Arršin "l;raíole,pBe
ni
'
bur
1545; vzdě al se vletech 1505—7u Dlirera,
11051,18
dObĚ 1 Alkonu,a
Sidonu;

13.1 8král

jerusalemask (1118—31) syn _Hu

onŠLÍ. z Rethelu, zúčastni se prvév

cké, od svého strcýeB

11

ravy kři

jmenován

nástupcempjeho v Edesse,104—9 byl v zajetí
pe,rském
puštén za veliké výkupné; stal se
1118
8králemr jgrusalemským,
orazill anithu1119.
asiho Ma
ridinskěhoa
ogtekinaD am skéhou
byl nápomocen při založení řádu templářského.
uštěn na svobodu,

71.

1162,
kým 1143,
rvu stal
až doser klrllemp jerusalems
oručnictvím
matkyvládí
svvé
zelisend,
zličaslt5ni21
se 1 48 tažení Konráda 111.a

Ludvíka II. proti Damašku, dobyl 1153 Askalonu,
porazil 158 Núreddina u ezera Tiberiadského,
:. 1162 (nepoch bně otráven . — 9. B. lV., kráÍ
jerusaleímsk ( 174—84, zvaný „Malomocný“, sy
novec přede |., s n kr le Amalricha, u. 1160, jsa

te
ervpetrináctilet,
se králem
m
, lodě)
poručenictvim
Rajmukdaž stal hraběte
tripolsk
ho,
porazil 1177Saladina uaTemll'l-Dšczer, nemohl vša

triápen js_achorobou, rzabránití vzrůstu moci Sala
.
33—86),
syno iléma
z H.V
Lanquespee erusalemiský
a sestr B-a 1(1111
Sibylly,
11.1177, již za života B-alV. 11 korunován; byl

rovněž
Rajlmundat
Tri olského,
jenž
bylpod
se poručnictvim
Saladinem uzav
el čyrlet
mrí. —

11. Lucemburs
v. trevírský
sub 17. — 12.
Martín,
vRyt ove v Brabantsku, odkudž zván
„Rythovíus“, první biskup ypernský 1562—83,byl

Obr. 251).Balduin:

Mučednlctvi sv. Doroty.

Baldus — Balik

886

1509 zakoupil si měšťanské právo ve Štrassburku,
1511—17 prodléval ve Freiburku v Br., kde ž ro
vedl hlavni své dílo, obrazy na hlavním otáři

které dilo vydalo Družstvoh lslv.
(t.
R'řlchystalpro
tiskpozději
téžk vyšuiave
čbai
Ěronyima
1870).
otného která
Vídnigot
1 bas"od

lejakl, 1,910
Prilozi
tamním dómu.
Zr. 1516zpocházrzšgho obraz „Mu Za
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nl ita y(v.Sab
tisku svazku druh h,
assertum et vlndlcatum" Řím 1870).
načež B. a de la Rue za
. —2. eronym &
omenci. 11120
l-t!

S.

s Panno

e,) byl
71.1802,
vstou
1817,
,.všlsv
kněze
1826,
vletech
1 ildo
—31 kl.
prof.
mor
ky na
a pas
sto

Petr učeníbratřl,n

dšijero

.ve aVeroně,
starší ve
Petr
16%,
azv dělalise
školách

aultskýchz svého rodiště
sLečně

se kněžími.
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těch hlavně
obor dogmaticko
et"_quo modo sacramenta o erantur" 1861
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Lip kualuterský
Gotlnkácbl
h, Summorum
elN coiai dEdlngeur?

liber una cum vindlclis auctoritatls
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em, 1859 arcibiskupem mlláns
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von Joh.sFriedr. )Markus" (Dresden
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techismus ro s_vojldíecesl; přlpisu e se mu také
sněm
,1891lenem
—19038člen
prusképanské.
sněmovny
od
movny
lestposlanců,
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Balmerlnock, cist. opatství ve Skotsku,:a 1229
summam _atque compendium positivae theologiae,

fere omnia, quae in 3. Scriptura tractantur, attin Esmengardou, vd0vou o skotském králi Vilélmoví;
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sidio ex licans“ (t. 1617). Srvn. fÍuffzf, No

Balmes Abraham v. Abraham ben Meir

mencl.
Baile rO. 907),77
S.
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svým bisku
na universitu
Cer epodporován
kde o
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mu missie Prairlebur, la
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hájil tura lÍarlls'tyy.
1840 ..
katolickou
šekPu. Je téžxford
literárně
. Srvn. česko
: lýrní

ac 0 e
oprálvněnost
majetku církevního ve spise„ 0 b se r-
Ballonové (Ballon) Louise Blanche, za la- ca
oreb lo sib enes del cleroT všgísem—
datelka bernardinek,n.1591vzamku Vanchiu

českého tisku echův
v Amercle
m'clnt,Děnjly
amer.,7;366 žných, Padesát let

nevy, zal. 1622 kongregaci nazvanou „Bernardines tímtos založeil silávu jména I_svěho vea Š an lsku
r. 840do
(m.zya
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španělské a pouto, Ile rozličné kmen oioostrova
ak slovem „balsamum 'překládá
ulg. slovoodovzd
51.0

pvrenejskéhom
národ
je pečivo; někteřínavrhujíčtenípag
g;:
vněž
proto neůna s ojiolnv
s
bra bratrs
mpérem,,a ahájil
to tím
žedoním
míněnjménem
siovem
mněv Svirr."W:
jakýv nnkýnení pochyby,
nžěm pod
staří spisovatelé řečtí i latinští nejednou se zmi
b udy.a nevěrou. Pro ldítkyna
nasai ro u I841
ňují-; není však známo, která rostlina tim jest mí
techismus: „La re gisón emonstrada kal néna. V násl. verši Sir. uvádí Vulg. mezi de
alca ce (kastilské),
de los nilňo
,jlenž
vyšel
jak ]v.vřeči
Španělské
tak katal
onské,
a dosáhl
ze víti vonnými věcmi také „balsám nemišený“, ale
v_ce, poněvadž je vndmělohroženo poch bovačností,

mích španělského jazyka, zvláště v ižní Americe,
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dílem apologetlckým
jest B-ův
bískupům
kttermý
&.tenn
anas
nadě,

30

elICatolicismo en sus reiaciones con la
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musil
dp. jenč r. dosazen
1888 vzdáti
osady
na l$l: lická universita ve Washingtonně
t.) a univer
misto prozatímně
dp. se
Preis
a poa kráté
čase(r. 1893) dp. Ed. ornung. Týž s horlivostí
sita jesultů
v Georgetownuě
na kte
vrozenou synům řádu toho pracoval na osaděs
réžto
poslední
kromě 24k (Džor
z.T taun),
]. vyučuje
ve
Václava do rd 1907,m
majřppokruce mimo jiné vzor se,
všech
1002
_lprofessorů.droovány
Uvaží-li
že oborech
všeck vědys kolvyřípozenay
ného kněze
pKlem.
lasa
(a-j- 12.
srpna 1k900). jsou jen ob tnvostíuskatolického lídu arcidiecese
Délkou
času byli
však češti
osadmci
zatlačenlk
verní straně města, tak že farní budovy talysse
university
nad jejich
láskou vekuWashinřřtoněžmusížmekžasnoutui
sv
křáých
pro ně vzdálenými, kteréžto příležitosti yvyužitko (kromě
m.)z arciopatství
vali protestantštl kazatelé obyčejně lacení boha zastoupeni jsou: benediktini něm
i sekztamniÍ
americkým
m,i apdobrosrdečným
rou kou husitství
a.zpod
dízili
se mezi
lidem sv. Vincence v Beaaty O(státk ennsylvanien působí

českým; konečně r. 1901 zakou no nové stavební na třech osa
sa;dách
mnii
konvenšI eve
Washingtoně,
působía 17
kollele
.Marie kdež
a 8 vjich
konventě
na na
fařesv.
Domi
místo, pro echy výhodněji pooo,žené a tam vysta Poč.P
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nika; františkáni ze Sv. země mají komisariátta
jiřim
Calvertem
(zvaným
„iprvn
orBdkonvertitou
,jenž také
zvolil
pro novou
koloniijméno
kollej ve Washln oné se 6 kněžími; jesulte pro byl
vincie
NewY
maji,kollej
kouej Loyolovu
ku
oct Marie
ngl. Mary),an
manželky
(18 kněží)
a kostel arylandské
sv. ! náce vB
Gonza
ang ického
krále(aaKarlai.;
plánkatolické
tennprovedl
jeho,

potomekneLeonard
Calve6431011Ž
:; prvními
ve Washln
nžtoně s l2kn žimi, universitu v Geor e přistáid
25. března
1
9veosadníky
sněmu
townu
? kněžími, kollej
Nejsv. Srdce
PánaT. e dal prohlásitl svobodu vyzn ni jakoo oak ne
žíše ves Woodstockus
32 kněž
16 něží
u__.

změmé
nesnášelivosti
zůstala
vláda ékolonie
v rukoukanglicke.
atolíkú, Do
až r.nai dobu
1652
rním kos
iměžími, a ve až1658, kdy vylá se mocnlli vyloučen im
ashingtoně mají ekollej sv. Tomáše s ločklněž., katolíků ji vedli Purltáni, čímž špatnsě splatíll po
hostinost katolíkům
m, jim ochranu poskytnuvšim.
praviti
schopn(jěesté
kněze
různýchd
účinné Neustál ch třenic mezi oběma využitkovai král
která spojena
s ústavem,
jenž inecesí
má za kúčelpřl
prácí missionářské
avně mezi
toliky re
rovincie laó-ské
mají svůj anovicáts
Vilém
ranžskýv aniprohlásilr ohlášena
Maryland an
za llkánská
králov
skou provincii,
ími olisu
v 11chesteru
dům církev za státní tak že katolíci musti po porvroati
vkně
Anna
9kněži),(íllčestr),
na něm missionářský
ích ůsobí
na různ ch osadách; epasionistě mlaojíkonvent spo

$!“ 5

mŘ 1702
vyhlášena
(Václava
k. 3,
lsuipicivniBřdí (21 jejich koste
1704
. seminářv sv.
Slpu
ro všechny,
vy ímajic
katolnáboženská
, imž r.- svo
zakáaz no vyučovativvi astní dítky íky
u ví e katolické,
také
sídlí jejich
gener.(14
vikářěpro
svtáty, kolie
sv. Karla
v Ellicott
ěží), Slpoj.
ve Wiashn
onei neeob za tímu elem je jinam posílat! roku 1715),
kněžím katolickým zakázánoza stávat: svů' úřad,
mají se
kollej
sv. Augustina
(7 kněží), na niž pu pra
vuí
členové
řádu k professorskému
azákon dopouštěl odebráni ditek .katollck m ro
díčům k vůli jich vyznání. Te rve na zakročení
seminářv
tsburku
(1k0 ně
koleje a seminářevincenciáni
ěmají:theolougllckš královny Anny, k níž se utiskovaní utekli o pomoc,
Početí v B? škollní bratří b-skě provincie mají no svoleno čísti mši sv. vkaplích soukromých rodin.
viciát v Ammendale s
bratry, řídí kolej sv. R. 1716 musili všichni úředníci přísahati, že za

vrhuí transsubstanciaci a dvě létaapo tom zbaveni
LanaMarie
ve Washin ží)
oně: Daytonu,
a více farních
škol; učí
bratři
stát Ohio,
na kato ici práva namm.ajetek Roku 1754 pokusili se
4 farních 2klolách; bratři xaverlsté maji noviciát a Anglikáni skonfiskóvat majetek katol. duchoven

aby ltímz
asadíli
kněžstvu Vzhledem
uzmutím mu
výživy,a
epokus
ten ránu
se nezdařil.
ke
koliejvna vrchu sv. osefa (Mount St. joseph col stva,
%ge)
řidi
průmysl.
školu a útulek
v
enské řá'dy
mají
své mateřince:
Sespro chla ce. krutému pronásledování jest se diviti,
cencez .v Emmitsburku s397 eptiškamsivkteré dách katolických v 8. dnes ješttě je na 50 rodin,
spravujzí2 Sirotčince vna. av
ashn
0 jichž členové jsou()potomky oněch trpítelů pro sv.
R. 1669 bloy vMarylandu asi 2000 katolíků,
4
nemocnice
vyuču
ve mnohýechškol
farních;
sestry
Naši aPani
( íotreaDm
v.ých ch
provincie)
šišž duší.
počet rvními
řes p_ersekuci
vzrostl
1708nje-_
missionáři
b 11roku
4 angličtí
vB. 3302
jeptiškami
řídívsirotčinec,
učí na2'7 šgnk
o
se 128
lách;
milosrdné
sestry
suitě, kteří přijeli hnedssprvními olstyoni a jimž
vlútulek
Mount 1Washingtonu
na 3 vškolgchgfka
řlídkí'světští
sirotčinec a vyučují
] nemocnici
B. a tue
na pomocě
p íjeRlo
1později
několik adů
frgntiškánů
a dva
kněž1755
mnoho
vyrvánobylo
mocnice mateř.
ve Washingtonu; missionářskě pom
od svých rodinRa
nemilosrdně
úplně bez
329 eptlškamivB . učí na černošských školách, prostředků
(počtem
900) vyloděěAngličany
ov Marylandě,n
řídí tulek a školu pro hluchoněmé & navštěvuji katolíkům domácím nedovoleno ujmouti se svých
bratří u víře, následkem čehož mnoho jich vim
veřejné ústavy,,ljako nemocnice, žaláře, chudobince z.tratllo Takové byly
yomp ěry před sevv-eroameri
& pod.v B.ř
sestry í sirotčinec
rozřetelnostíBmateř.
'eptiš
kamí
vB. a uč.se K102 &
ckou revoluci
rotiyanglickéžnadvládě.
Polici
porážce
zastoupeny jsou ženské řády ma'ici svůi mateřinec Angličanů
uzn no
za ne ožno,
kato
ame—
mimoarcidiecesióskou františknnkaz len-Riddle ričtí nadále byli pod jurisdikci angřckých a oštol
vikářů„a dne 27. če
ervna
usneslo se kn ží
v
ony"zy Mill-Hillu
jen požádat sv. Stolicí o vlastní hlavu missíi ameri
proPennsylvanii
eorn c,hy) a sestr
sv. kříže vzAn lii (tyto
Dmae,
ckých. Přes nástrahy Francie, jež snažila se missie
cstát lndlanal;oblenediktzlnkyi
ze
N. Y.
né.
severo
z Chicazatolici
, polské
feli ty strhnoutí od svou ochranu, ustanoven apošt.
američtí vzhlíželi vždy k 8. s úctou jako ku kolébce vikářem dr. an Carroll r. 1784. Tehdy dle svěde
katolicismu a podnes jako středisku jeho ve So
"'N—.

státech.
Dějiny
b—skěpřirozeně
úzceplán
souvisis
ě;
nami státu
Maryland.
Kolonisačni
zpracovn

líkú s 5 kněžími, ve Vir
Yorku 1500 katolíků. R. 788b
dost duchovenstva povýšen naybldrsltupa— prvniho
micer
lc—e a
1790 vysvěcen v Lulworth
Castle v Anglii, načež v průvodu subprlora snipi
ciánů
Nagota
třemi
a s.kpěti
seminaris
y jelsezpět
do řádovými
sídla svehokněžími
B. Několik
dní:
po přljeezdusem
do
B. založili
předchozího
ujednání
suiplciáni
minář
P. Mar 1dele
ta.mže
Dlecese
ó-ská

zabírala tehdy ohromnou roezlohuvýchodně odvřeky

Mississippi
orku

aFloridu,
kostebly
Boston(ě al1788),
v Charlestonu

bl 05 kostelu & v Penns lvanil 4 (jeden z nich
ve Filadelfii).

R.1y
Obr. 961. Baltimore. Kathadráln..

Při první

iecesní synodě r. l'ě791

n

melitek, jenž byl r. 1831 přestěhován trvale do B.
Mezi r. 1791 a 1798 přibylo z Francie vice kněží
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z nichž mnozí zau 'aii čelná místa v dějinách ka
tolick ch v sevem
hlavně: anuD bosi abiskupW
zástupcwih
jiesuiltů, suipiclánů
redemptoristů.
1834 a nás
stupcem jehoArci
stat
se dosavadní svítící biskup Samuel Eccleston, jenž
(příje r. 1894), Ambrož Maréchal
al(i7 ) Ian Mo
ranviiié
(1794)jan
Prvni německá
osadaLefevre
založenaCheverus
r 1802, (1796)a
která bayla vysvěcen byl krátce před smrti svého představe
ného. Pod
jeho jurlsdvikcí
státy
předána roku 1840 redemptoristům a ti postavili distrikt
Kolumbie
a Vi ipatřily
ese 70
kosMaryland
ely a 69
.1841 kostel sv: Alfonse; za zmínku stojí tento
ktrotog
že při1ko
stelesetom
působili
oajíc
ž beatifikaci
právě
jedná:
totiždva
jan kněží,
Nep.
koncišr:
r.
ního
se rádů),
již 17 7.
biskupů,
r.
Neumann,
bilskup filadelfický
(185 vpo posle
ntíšekpozdější
Xav. Seeio
.8671 Hne
(23 bisku
upůzúčastnilo
a 4 zástupci
r. 18496.nannlém
ž
čáthlích, ač velicet rpkých, nezapomenntod ústavů usneseno zavésti sbírky na„ etrský haiéř“. do 0
vzdělávacích, a tu za zmínku stojí, že farní škola ručeno sv. Stolicí, aby New" reiesan , Cincinna i a
u sv. Patrika byla založenaav B. dříve, než která
New York EovZšeny na sídla metropolitní, ducho
koliv veřejná
škoia. jesuituézaložili
zaEáz vykonány
no působiti
přičlsňatcich,
kde ob
universitu,
v Georgetownur.
1789,koiiej,opozdější
d oropofes venstvu
řady oddávací
býtim
ěly také kazatelem
soři semináře Pann Marie v B. založill a se se kterékoliv sek.ty Na 6. koncilu zvolena patronkou
rovincie P. Mar
od titulem Neposkvrněného
minářemž
spojiliuvedena
ko e, jež
kvetla
až
do rokui
2, očetí. V této asi' do é odepřel vidp Hick'ey svě
kdy
v1vot
ko ie
Lo
ooy
o.lova
Seminář
Mount Sžtl.Mary's v Emmits urku založen r. 1808 dectví o věci vrácené prostřednictvrm zpovědníka
a hned do něho přeloženo 16 seminaristů ze se a vyšší soudní instance dala mu zaapi'ávo. Sestry
mináře Panny Marie vB. Na pozemcích, darova
aši Paní“ (Notre Dame) přišli do B. r. 1847
ných Karlem Carroliem položen základní kámen samostatnou provincii maryiandskou utvořily až
povolány z Pittsburku milosrdné
pro koliej sv. Karla r. 1 1, av
pro nedostatek ." 87.
7m-a
prostředků dokonáno dilo to až r. 1848. R. 1808
přestěhovala se z Nov. Yorku do B. zbožná kon sestry do školy sv. Petra a založily si r.
hasin
. Arcib. Eccleston
vertitka pí. Alžb. Anna Setonová a s jinnými že teřinec85v Mount
kdy k diecesi
patřilv.!af
již jen
Pak arb.cl
stalMaaryiand
se filadel
nami založila na pozemku, darovaném konvertitou dislhiktKoiumbíe.
Samuelem Coopere ,v Emmits
akademii sv. fícký světící biskup Frant. P. Kenríck, jenž r. 1852
Svolai první plenární koncil b—sk
k.ý Při diec .sy—
josefa; ženy tyto přijaly r. 1812breguie sester kře
r. 1853 uréeny hranice jednotlivých farnostní
oejij
rkuo tonová
1821zůstalo
e50
stoansk
péocharityma
l_u.Sepí
zvolenavkiáš
představe
aOdvymezenapráva
R. 1853k
8.
provinc. koncil, dauchovenstva
mž zreagulován
poplatek
sesuterpjeptišky kláštera tohoto vydatné gracovaiy z lavic v kostelích ínjané sbírk a vytčena pravidla
počtu 140
ošetřovatelky
na bo' cké.
iš !Zvaka
ne
mocnicích
zajako
občanskév
sev.-amer
se poplatku
kathedra ika
ku poodpoře
bi
kupů. Pobož
nost 40hodinová
zavedena
v diecesi
demie sv. Josefa založenl byly: Dívčí sirotčinec týkající
Pann
Mar
arie roku 181 , chlapecký sirotčinec r. ]
konal provincie
se 9. provinc.
1862následujícího
obsvaho aó-ská
die
sv. incence roku 1 , útulek pro choromyslné koncil. aR.roku
(Mt. Hope retreat) ro u,1840 nemocníce svaté cese: Filadelfii, Pittsburk, Richm nd, Wheeiing,

Anežkya cvičný
ústav sv.] geta,rozděleni-adiecese
obar1863. —
Rozhodnutím
PíaVViLr
b-ská na více jich se sídlem biskupa
v N w
Yorku, Filadelfii, Bostonu a Bardstownu, kdežto
3.
no na arcibisku ství s
cílem ako
prvním arcibisku em, do ehož jurisdikce

arleston,
Savan
E,rle
a apošt.
Fio
ridu.
R. 1852
zaioožeena
jesuity
v B. vlkl
koliej tLoyo
lovva, jež dala mnoho vynikajících mužů církvi..

Arcib. Kenríckz

1863

ojeho smrti hleděla

vláda Spoj. státůstolce,
upiatniti
při obsaazování
uprázdnéného
ale svůj
bez vliv
výsledku,
arc1b..
stal se Martin jan Spaiding, Nákup v Louisville.
stá
irginie,
obě
lum ieMaryland,
a území nyní
tvoříc
cí Karoih1y.distri
státy Ay'a
abama, Mis ešte před nastoupením jeho byl administrátorem

r. 1
posvěcen nový kostel pro katolick
er—
sissippi
Louisiana
a Florida, ostrovy,
k nimž pozdžleán
dán
nkteéré
západo-indické
patří
sku a Hotilandsku. arrooi :. 3. pros. 1815 a jeho nochy, jižch &%zrušení otroctví zbylo ve S
Státech na předána
16.
díky
jich katolickým
p_ánům
nástupcem stal se koadjutor zesnulého Leonard pastorace
r. 1870ř
ujoosefitů
u, jen.Fhku
Neaie, jenž b i vysvěcen lžr
získání pracovniků mezi černochy založilr r. 1888

vrátily seakademii
do vropy
chud tkiarisky,Lemřel1817.
jež již;!r.1801 sem
minář
sv. jos
osefa
pleti
založen
jižr
založily
v Georget.ownu

Vúýzlšradně
katolíky
čermé
dům prol
obiátek
Prozřetei
Po něm dosedl na stolec člen řádu sv. Sulpicia nosti, které řídí akademii sv. Fraantišky a sirotči

Ambrož Maréchal, rodem d.Francouz Na základě nec v b'.jakož iakademií ve Washingtoně. R. 1881
chybné
informace,ja
díitrse
ukázalo,
biskupství
v Richmondu (st
Virginie
a vzřízena
Char přišllyz Anglie sestry sv. Františka a založily pro
ato černochy
děti ernošské
tv If.vB.
Pozjidě
|pořizenya.
pro
ještě 2dům
kosteyi
&llve
lestonu
Karolina),r čímž
diecesle
-skáodrozdě—
lena
nad(stát
vě částí,
1000
annig. mil
sebe shinngtonu. Arcibiskup S saidlngv ovoiai za seeoub
vzdálené: Marylandsakdistrikt Kolumbie byl v jedné, z Louisville sestrý Dobré o Past ře, které založily
a Alabama a Mississi i ve druhé části. Násled r1864 sa ostatný konvent, v němž éče sester
kem toho vymohl si aréchal r. 1821 souhlas ku
věnována
R. 869
svolán
10. provinc.hlavně
koncilklesiýmu
a rok ženám
1866 dr žen
2. plenární
pravidlu,
něhož nemá
být utvořenaepiskopátu.
nova die
cese
ez dl:ouhlasu
interessovaného
koncil v založeni
kathedl..ráie ó—ské.a lndustariáiní
pro
spr ajeí škola
dana bel-.
Arcibisku sMaréchal :. 1828 a nástupcem eho chlapce
íckým xaveríánaům. které vydržu'i ta é útulek sv.
stal se ja odevzdání
ub Whittieid
je ko
slavnosti
paíiiarodem
dne 4.Angličan,
řijn
na 18%
oina akuba, v němž pokkračováno v dí e školy industri—
propuštěnýmvy
také prvniprovlnciáim koncil za řítomnostr sedmi ální tím žes se miadikůmz
je ochrana. Koiiej a
jiných zástupců různých diecesi. by usnesení kon hledává zaměstnání a pos
cilu v život uvedena byla, svolal arcibiskup r. 1831
'íž se zčastniio z 52 mnozí
seminář rofessoři
ve Woodstocku
oženy elsiuity r.
ústavu tohovy
mi1869
spisya
založili r. 1833 novou (Mazze la, Sabetti, Maas, Piccíreiil kSestini).Pasio
amdo dleecese 1'1865, postoavlil klá—
provincii maryiandskou. Téhož roku svolán druhý nisté, povolam
provinciální koncil, jehož se zúčastnilo 9 biskupů šter vB .r. 1808,ale ten vyhořel r. 18% a posta

896

baltimorský plenární koncil — Baltus

ven nový za tři léta. „Malě ses
chudých“ pře cesi může býti ustanoven na faru jako .rector irre
ěčí o chudé starce v B. r. 1 9a do dneška
movibilis“vzorně
& to jen
na takovou,
jež má
osady;
kandidát musí
býtzajíštěeny
kněz
ly
3500ubohých beezplatně. Po smrti potřeby
arclb. Spaldplr
nňa (s. 1872) stal se nástupcem jeho
akub
býís-alýo
kazatel Filadelfie
anglikánský,
lskupRoosve
vN \WBaylĚy,187
výšena
na
metropoli aek provincií b-skéopk atřily diecese:
Charleston, Richmond, Wheeling, avan nah Wil
míngton (utvořena r. 1868), St. Augustine (1870) a
vikariát sev. Karolina. Ve Fort umberlandu po

nejméně 10 let, musí se ůrokázati uspokojivou čín
uosti—pastorální
aoupc_ním.
má so žitíZemře-líiískup,
zkoušlku — connmají
cur
sus
před nasto
konsultořia .rec
etor res irremov.“ usnésti se na třech
kandidáte
stolec,
ich mají
slatí do hrnproa osířelý
bis pům
su měna
agánům,
kteřípo
ve
schůzi své mají pojednatí o schon szech navrže

stavil r. I848 redemptorista jan Nep. Neumann, ných
doporučiti
nebo jnéoposláno
na jich místo
nav abud"
nouti. je akě
jejich rozhodnutí
budiž
rodák]_zBrna,
sv. aPetra
a Pavla,eje'ž
p-ře do
_le66 kostel
melitáni
r. 1875
kapucm, kteří
tma k „Kostel
dalšímu ařizeění.Závazným
jest podporo
církevní
přikázání:
kn ze dle možností
šři
a
lkostele
založili
si
konvent
a
seminář
pros
lcríky. Sestry sv. kříže zal. r. 1875 školuu.sv Ka vati“, co'ž díti se má hlavně ronajímáním stolic.
teřiny jako cvičnou školu pro učitelky. jakub Gib
ku sbírk
církevním avzdě
pod.
bons byl ustanoven s právem nástu u kooadjuto vV kostele,
diecesíc Eříspěvkem
hleděno býti
má k m
přípravněmu
reánl r. 1877ia ještě téhož roku zem el arcibiskup lání mladíků pro semináře a určuje se látka vy
uovčaclp
ro
tyto
pprřiav.ky
Povinnosti
rodičů
yhý
nsbyl n. vii., svolal3.lPen
posilatí své dítky ppdoškol farních, jichž ne 'usi ljest
ov
konci dne 9. listop. y1834; týž b i největš m kon nějši zařizování se duchovenstvu doporuču e; kde
cilem svolaným mim lm po koncilu tridentskěm. mo o, a jso školy ty bezplatně, v kterémž pří
Kardinálemzal.
bylrkreirován
r. 1886tKa ol.
universita
americká
.1887 a arcibiskup
ó-ský
učiněn padě škola vydržována býtim
platkú, roz
jejím kancléřem ex officio. R 1889oslavena stoletá vržených na všecky osadníky, azt iž školou po
památka
diecese
z ůsobem
impo spolky
nně dítky
mají podivných
nebo ne. bra
Zagíwězenými
jsou
tnim založení
žev uzen
úžasb-skě
pro esantú
a zjevena
zednářů,
(odd fellows)
sisallalkatolíků; zpři slavnosti bylo 9 arcibiskupů, a sons of temperence, a věřící varuí se před
('D

;.

56 biskupů, 4 opati aana800k nži, skdežto si_av ktakovými
jež přísahou
zavazuí
mlčení; ůpolky,
II] koncilu
prohlašuje
se, že členstva
nadešla
nostního
zůčgstniloBseařsge
301111000ch řlznívá doba k založení katolické universityv
všech sta průvodu
..R 18902
míssionářsk
Bomocnlc, jenž byl kzaann
onicky ustaven roku 1
pojs stctáeh a za tou příčinou zvolena kom se
ru svě
vzdělání, Gibbons
skromnostneobyčejně
a lidově vystupování
k
edběžnýmmgracím s výslovným podotknutím,
že puniversita
těší
se kardinál
úctě v
zůstati
správou
episkopatu
i mimo; výt
ýtečně jeho vlastnosti nemaloum aji zá U:! poj.s států. Vytčen
pomgod
r mezi
řehoimky
v cu
chovní správě a biskupem; církevní soudy us a
Šk cr.
sluhu po
o &očet
v arcibiskupství,
:l'Llchržl:! 0
ročně
tá se konvertitů
průměrem na
800. jeho

Balčs v. Be

of
our Fathers“
je Am
mocným činitelem proQrskání
konvertitů
po celé

"

Balto (waltkoásvtbl
,opatpmbenedikt.kl.
wesso
brunnskěho
veX
27. rosínce
(dle
altimore svolán na jinýcch 28. dubna). Srvn.l Stadler, Hei ..-Lex I, 378,
Deml, lkonogr. 9.

baltimorský plenární koncil biskupů veSpoj

státech severoamer. byl

an Franttiše i:.S ]..,

Blřánírsv.188%).U nesení
1. v roce
li. v r. 1866
všech1852,
se navzájem
doa

71.v Metách 1667,

vstoupils o Tov. jež. 1682, byl professorem e_xe
plňují
souhrn kicnžto
asi tento: zav
Zaveden
rituál geseahebrejštínv eŠtrassburku,povolán do ima
přesněařímský,
dž jest zakázáno
vádětl novoty
různný h zemi, aby se tak předešlo zmat
zasvěceně ustanovený sou: Ne
za
gen.--censora
a theologa
Šgenerála řádu,
.,M. Narození a Obřez ni a Na dvou
letech
vrátil
došiFrant:,Beybylorektorem
různých
kollejí,
z.nlh
v se
Rerne
muž ve
nebevstou
. a Všech
lice
nadaný a.r).
učený,
v patrologii;
1. zvláště
onse lzbíihllšylv
a l'Hístoiredálnách
es Oraa
svatých.
e'vyšším
s rávcem
maj'etku
církevního
(kostelů, farních
ško,
hřbitovů,
ar) jest
bisku, O
es
de
M.
de
Fontenel
e
de
l'Académie
francoDlse,
pod jeeohž doozorem má duchovenstvo majetek
dans laquelle on refute le systeme de M,Van
isme, surale
diti a každoročně mu správvu podávatí. Majetek sur les auteurs des oracles du
upsán jest na biskupa jakožto zástupce (trustee) cause et le temps de leur silence, et oů l'on ětablít
katolického lidu a jeho úmrtím pře
echázi na ná
senti ent des
de l'Egllse sur del
le lmeme
stupce. Na správě majetku účast míti mohou lai le
su(jet“(tras
burkPeres
1707,1709),„Suite
aRé
_

ěréesetc.,
dans
le laquelle
tome Xili.
aBíbl.
et
dans
on réfute
des Choísie
objections
kově
vzornéhoživota,mpřesahujícrm
a suup e v300' dollarů, muse
potvrzu
nutno zjednaktivýd
si svolení bískupovo. Kněz při svě
cení (sub titulo missionis) zavazuje se přísahou.

e

preuves le sentiment des SS. Pěres touchant les
chce v diecesia biskupa, pro kterého oracles du pa aneism“ (t. 1708, otištěno také

má nárok

apodporu

pro
kngřlpad

stáří
nebo choroby,
za
kterýmž
de Sciences
occultes'
, jejž
vydal
ne vP aříži 1848)
rotl Van
Daleovi
a“Fonte
díecesnímu
a jih osa
adám
ukládáúčelem
se zviůkštni po v_„Díctíonnaíre
platek. Každému knězi za jis ch podmínek udě
nel
ovl B.kteří
orakula
č'ítali
podvodu
kněž
na pohans
základě spisů
sv. &hhců
ukazuje,ž
luje
se
právoed
c
elebrovat
dvakr
tvt
ž
den,
ukládá
v
nich
byl
vliv
zlého
ducha.
„Défense
des
S.
se mu, aby ednou do roka (nejmnně jednou za
Peres accusěs de platonisme-2 (Paříž 1711, proti
dvía roéky)lezúčastnmilse
exercicií.
Kněz
e dllecesnich
iinkardinován
do jiné
na spisu protestanta Souveraína „Le Platonisme de
dán byl tento spis r. 1838 ěčl
izomoručenlle
dřívějšího svého bísku a po pětiletém volle“; nově
relovou od 11 vem „ěPuretědu christian sme. ou
šgztuý
nově diecesi,
avšak neho
ným-limá
se stane,
ýváv nároků
na sustentaci.
Bisku
právo le christan
paíenne
plaztynl
duchovních, rokyp
kruce m
mítión
des ss. Pěres sur la philo
4upravovat:
konsu
Iutory,z
loovicl
si volí s_ophíepaienne“geŠnent1
(tr
sám apolovlcí vybírá znkněží, duchovenstvem die tíenne prouvěe par l'accomplissement des Pro hě
cese rnu navržených. Každý desátý duchovní v die tíes de l'Ancíen et du Nouveau Testament su vant
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la méthode das ss. Peres“ (1728), „Défense des
obrovské
pil-Dactovitosti,
pem paříž
skýmP
rem de podporován
Mr
v.t.) arcibisku
stu
tudoval
Prophéties dela Religion chrétienne“ 1737,35 v..) Muž
rávva, přijal tonsuru, měl několikcírkevních bene
Srvnv.Huder,Nomencl.1V3(l910,1—139
661
Baltzer1.jan Křtt,ite| 1: 1803v Andernachu, ícli a byl také kanovníkem tullský;rn
z. 187 v Bonnu; stud. theol. v
nnu,
v. bl Colbertovým knihovníkem r. 1 Opro.
na kněze v Kolíně, stal se referentem theol. kon prráva v král. kolleglu (College royal. v Paříži
viktu v Bonnu, 1
mimoř.,
řádným profes r. 1707 ředitelem jeho. Pro spis svůj „Histoire é
sorem dogmatiky, 1846 kanovníkem ve Vratislavi;
néaloglque
de do
la vyhnanství;
maison d'Auvergne"(Paříž
1 byl
08,
2sv.) poslán
po návratu 1713
byl zprvu stoupencem Hermesovým, potom
therovým; ziskal sobě sice značných zásluh o ka
Zanechal
bibliotheku
tolickou církev ve Slezsku, avšak od r. 1860ocitai bez postavení.
rkp.aa.99107
tisků). anamenitou
Nalaps
dal velmi

se vžd1 ve
rozk
zrupo
s cirk. úař
a,dy.r.až o- capitul
mnohos aisil.
Znich677
uvádíme:
sléze
0 větším
řestoupil
starokatolicisrnu;
'ž(Pařl
2 sv.; .Reg-um
80), rancorum
„Concilla
trá e zur ermittlun eines richtigen Urteils _llber Galliae Narbonensisl'(Paříž11668); „Nova collectio

K6: olizismus und rotestantismus' (19—40 , conclliorum“ (pouze 'eden svazek,rr.
„Vitae
ber dle Anfláne der Or
en" (proti
Paparum Avenionens um“ (2 sv. , t.,1693 rogalli
Vogtoví
1869
kánské
ory dáno (t.
na 1612),
index ež
1 v k „ dekretem
e ad
gesc
schichte“
(Žslv. 1 , „_D71eb _iischmelen
Vi émSchópfungsEduard
Gratiani názo
Decretum“
motat. nábožens
theolo ,e,přlvrže7nzec
ro svobodně
lndiicis
19. melnsisl
června libri4 duo
dán denaecclesia
index,
obce
u. 1814 v směru
Hohen eině,
:. 1887, S.
„Regino
sabb.: Pru
od 1841kazatel vDelitzschu, 1847—81 kazatelsvo
siica disciplína et reli ione christiana“ (1671), „Sal
bodné obce v Nordhausenu, kterouž byl založil;
viani Massiliensis et lincentii Lirinen. opera cum
zasazoval se také o reformu způsobu životav
notis' it. 16%,1669,
)- ServatiůóliLupis
presb.
smyslu „přirozeného žití“ a 8vegetarianismu; šv. et abbatls Ferrar-lensislopera“ 666564
02519"
e
om
„Leben
(18602.
1861 emeinden
, „Religionse
siehr arelat.
bardí archiep.1ulgd.oppwg(1
hftir lesu“
Schule
u. Hausvyd.
freier
(1851),
e. collectio vete
Das so
apostollsche Glaubensbekenntnis' opera“ (p.684); „Ill/liscellalneah. „ManriísMercatoris
rum monumentorum" (1678—17151. Srvn. Dolac/w,
(l_847)),„
und rlieuely./fil1anschautmght
, Elle:
gemene
e on
c c e(1388533 ,

ln'n, introd.
in
.Gott, vl'eit und Men 1131083? „Die naturllche Etienne
str. 71; Paříž
Huf-ler,1856,
Nomenc1.V=',
—839.
C. C., Baluze,
„ideen zur Sozialreform“
..iý. „_DasKonkordat' (Mnichov 1863),
Lebesnsweise“jan(1867),5
Kircheeund Staat in ihren Vereinbarungen auf dem
(187
Petr," dr. theo
vsAn.Čirunde des Klrc enrechts, Staatsrechts u. Valker
demachu,působil jaaok gymn.p
?D
rechts' (2
).
stlnusPrádestinat- u. Reprobat.LeHre'g1871
vel, franc. malíř, n. 1815 z franc.
hl. Hilariu "(1889), .del-lbr
ob- rodičů v imě, :. vPaři 11 1884;provedl nástěnné
grameomloie
a.kf des
Gymnasien“u(1%0,4
904;)chu
staral 19. vydání Beckova „Grundrlss dle: empir. malby v kostele sv. Rocha vPa řlži a v předsíni

Psšcholoaie und Logik“ (! ).
Raymondem zhotovil zdar lé kopie dle loggii a
n, francouzskykardinál
avstátnik,».
kol. stanzi
chrámuRafaelových
nejsv. Trojice
svým
1421 veení erdunu,
stal sel '
nlkem a gen.
— t.; sůolečné
ymondsbratrem
bratr před.,

vikářem angerským, získal sobě ařizontš1
Ludvíka Xi.,
enž jej jmenoval svým zpovědní em a alm nk,iem

1818; z jeho obrazů vynilr

bouřl'

„Kristus utišuje

1849), „A theosa sv. Ludví “(18192,

sto pak
k dipllomatick
posláním
do lma ho
užíval;
14655
e.li b mupem
evreuxským,l

(faeřso
S. MariaMaggiorev
Rím
Balz é požehn
ndřej alvHanuš,
bratři,vynikajícísta
g1ers4šm—69
téholž
jmenován
kardinálem,
vle vltelé z 1110y ve Slezsku, ve služžbách Ladislava
řidllroku
politiku
francouzskou.
Obviněn
byv ze zrady, byl od Ludvika X1.1469 uvězněn a Velena ze erotina, činm vletech 1589-1622 vMo
1470 vsazen do železn klece; te rve po es:'ti ravské Třebovéé; 1603
3vystavěli tamní hřbitovní
kostel Nalezení sv. kří

. svobody
letech 1480
k zakročení
Giu lana
nabyl
a odebral
se do
ma. desia Rovere
s.lV poslal

Balzer 1.a_| n,mědirytec, ». 1,71138kasus

1799 v Praze vzdělai se od vedením Mich. H.
ŘÍM“
r.4845ta
1483 jakoBlegáta
do Francielxkes
Vlll. Rentze a v N'émecku, usadl se zprvu v Lysé, o
B.kbis upem
autunsk mKarludržev

spoluli bissgství

anágerské.Papež SíxtusV

pro zdě'i
přesaídlehořem
se do zřídl
Práh, velikou
kdes médir teckou
Maějem

o r ež dílnu. Zhotovil značn počet rytin znázo ujících
kardln ské biskupství aibéálillslžré,
především státnikem, jemuž šlo o ukojeni světce &světice, mar ánské obraz (karlovsky se

půjčílmui

ctižádosti;
nese také část
vlny na
pokaženi
pekovslrý)
a sochy
(svatohorskou,
ez
dvora na sklonkuXV.
stoleti
Srv
rv.n
art/'orřímského
,28111
dézsko
ou) českýc
ch míst
putno
aj ejnovskou,
Na obrázcích

.For

eat, v Bibi. de l'école des [hautes études

těch bývá zpravidla zaPimavíhal
ohledn aodontyčé
čoutní
místod.(viz
obr.
2
altakézrl
eschichte
Alten
Testaments
(60ryt1naBiblische
des
balustrúda, vlastně
zábradlí
se sloupkšaro
kuželko
vltýmirbalustry
veslohu
renaissančni
kním; Neeuen Testaments“ (rovněž 60 rytin) v razneb.r
také ozdobné a kru bami prolamované zábradlí vú
(rytiny
jsou 264)
velmi&
jemné
provedeny,odeer
víz ukázku
nic tyto
na or.:
„Katechismus
rom.
kathol. Glaubenslehre in Bildern vorgestellt. mit
Fragen und Antworten erklárt' (31 rytin, v Praze

(Paříž),

noo). _ 2. izehoř, bratr řed.,:. »;er

sou známy:„ v. František zAssisi“,

Srvn.DA11
m. histor.Ktinstler
P.DMarie', „Početí
P.
v.
by kolem střech ve
oucci.

Lex.l 75—88, Dolenský v
x.

Balzofiorre Filippo,

“sbírku

eme--,Becker Ktlnstler

souč. kazatel ital., vydal

stních kázání L„a Chiesa Cattolica e i bi
QalBuze
(Baílkuzius Ště án, :.francouzský
hi sogni elluomo. Quaresimale'.
storik
a právn19230v1pu11,e
1718v Paříži.
aký slovnik bobovědný ].
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Bamalip(ton) — Bamberg

vorsku, zaujímající Horní Franky,
severní polovici Středn. Frank,
částtDolnich Frank, Horní Falce
a vévodství koburgskěho. Na se
verovýchodu hraničí část 'eho
s Čechami, s Chebs
mí
stech nynějšího sarcibiskupství
b-sk ho, na hranicích Frank ú,
Sasů a Slovanů, mezi horniní
Mohanem a Re icí působili od
Vílí. stol. iuldšt mnichové jako
missionáři; tu také bylo v letech
asi 7
20 založeno vircpur
skými biskupy 14farních kostelů,

ab,—,".

.a i .:

tak]zvaných
kostelůbylo
slovanských.
1007odloučeno
území to
od biskupství vircpurskěho a za
loženo tu bisku ství samostatné,
o; řichem
biskuuopv
ové
b—ští
Ležlon
císařemnjoin
lí. bohatě

ve věcech
byli
přímo duchovních
papeži, vev Codi-ízení
ech pak
světských podléhali přímo císaři
a vykonávali co do světské moci
v uzemí svém ráva souverenni,
zaujimajice po ríš. arcibiskupech

mulh'ludz'fuh
"hm
“bl

.W"

místo první jakožtonkníž.-bísku

pov VXl. stol. ožívala škola
bambervská(„scho a Bambergen
sium') slavné pověsti. Osmýmbi

skogem9bylvsvc.l
Ota n.
Ottoo.(vFri
t.)
obě
biskupa
dricha ll. z Truhendi genu (l363
až 1366) jmenován blynl
arcibiskup

pražský rozeným neboli stálým

legátem (v. tt) také v diecesi
b-ské. Stalose tak r. 1365k pod

nětu Karla IV., jenž p_apeže Ur

bana V. nato upozornil,ževdie

Ers-mz:

_mAvuA—rumm B.V'

Mam: Saturnalia. '

.Í.Solar/.
d'a-ouiN.,.
.

!. Anita/'.

A

Obr. 203. Balzar J.: P. María Šejnovski.

cesi té, odobně ako v diecesi
míšensk aiezens é, est mnoho
osad a krajin, jež nále eji ke krá
lovství českému, _žetamější ne
uetéšné" poměryccírkevní vyža
dui pilného dozoru, aby zákony
cír evní tam bedlivě se zacho
vával . Za biskupa Weigan
nd
: Re witzu 1522—56) rozšířilo

se lutherství v diecesi b-ské tou

měrou ez

típouze

asi
zůstaloDuryns
katolicklými.
skup150
Reithard
s159ký 330

ljal se prováděti s velik m úsl
im pzrzotireiorlmaci.jan
ottfr
ied
z Aschhausenu (1609—2213)
aljesuity &
své'řil
Bamob
démon,—m minemotechnícký
úsudku,a jim vyšší školství, Melchiorpata: Voit ze Salcpurku
jehož
povšechně název
a positivní,
v_němž střední po lem je ve
l„vrchní návěsti výrokem 1642—53 založil 1648 akademii, jež 1773 povýšena
v spodni pak po métem (tvar IV.) Bv tom slov na universitu. Posledním knížetem-biskupem byl
štof
František
z
Buseckul
zahně
ož
označuje, že lze tento úsudek změniti v úsudek

biskupství
Bavorska
způsobu Barbara (úsudek tvaru prvního) a ozna sov2 byloPo
mbrti veprospěch
a_jloříh
oKarIa : sekulari
Fechen
m-R

čuje věty

olvšech<néPa positivni,

hoo 3in
úsudkůllvs

dwšznačí,

a'

ževéi'tlllzméué
nto
dlmvužP
tuti-etl

bachuo(1805—lB) zůstalo biskupství b-ské neobsa

.obrátiti“ (convertereuk, t. j. 1 jejího pmoděi'u udě zeno, oaž konkordátem 1817 znovu obsaze
yvši na arcibiskupství. Arcidieceseaaž,-ská,
lati výrok
ku odmčt; 01-konečně značí, že výše
v níž"žije y438.2
est 19
vekatolíků
20 dekanaákolem
tú(íar 000.000ak
ve městě Bam
při tom dlužno zamě tl návěstí; ! nemá zvláštního rozdělena

význ mu.) P lad: Manželství e avátost; každá berkutvo zvláštní ,arcib komisa át“); farjest193,.
svátost jest od Krista ustan
anovena. —
y: něco kuraclí45, kaplanství 121 kurátních beneficií27. Ka
ztoho co
od Krista Pána )est
jestustanoveno,
od Krista je man-'
o p'ítolametrop. má mimo roboštaa děkana 10členů
želnství, (obr.: Manželstv
duchovní
správě půsžo í29
199 farářů l$l ka lanú a
ných
pomocných
29duc
ovních z_amtná_no
u'nmribe Cesare, kanovníklateránský v rvé . Festtve službě správní
pola.|i(Vllíial
stol.,lvnikl jako kazatel, sbírkuk
C
VY

ání
bra ;karme
avgauíbergyr'n
Bamberk. arcibisk.v severových.Ba rité: 6 lm, 3 br., milosrdui lbratři:-l kn., lBbr.

Bamberská sbirka dekretálek — Bambino
heilbronns

899

od r. 1498. s. 1518, stud. v Heidel

holnice: anglickéIpanny 16 sídel 230esester; chudé
školní
sestry :demateřince
Dame:
lěsídlskěho:
110 7sester,
františkánk
mallersdor
sídel berku a sta se doktorem filos. & theol. byl přiz
nivcemR.vědG.a Stllfrled
uměníc;1sepsa
svéHeilbronnf'
doby, jež
otiskl
vdileal paměti
„Kloster
l sd
5:
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zachovalo se honnějeh obrazů. — 2. Nicolo, ital.
sesstry oberzel ské: 3 sidla, 13 sester. V Bamberku malíř,nn.1651 v enátkách, z. t. 1736; rovedl vBe
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Gáensis),
sbírek,dekretále
jež po včd ní
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paná : dekretu ur
charda Wormského
l_ib Xlx.
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čt řlcátém Num. 2119, nepochybně jméno zkráceně
amoth- aal (v.

anmothbaal,

být; mna, město moabské,při
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Král.
—3. edeen zeměsíce
třináct52knížat
než v stavěn b 1 chrám, t. ]. dříve než Hospodin
rodu 1Slmaeonova,kte i v do ě judského krále Eze

vyvoi

sobě m sto jeldzilně,na němž obětmi chtěl

býti uctíván
byl v platnosti
danýv
Exod.(Deut.
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1550 stvalse biski a enským, :. 1562;novteliývyd
jeho
ten1701
ku konci
XIV.FilípaV
sto eti, . načež
upadal;
sice (3nsvm.vLyolnu1 , 4s .
r.
od krále
obnoven,
ale vbyl ruhě
lada uFrancií
od Adrian
1v9poestránce
e3 sv.)
došly v pře
talli
veliké 18-18
obliby,
polovici 19. století zanikl.

Bandakov Vasilii
aprotojerej
v Taganrogu,
:. 1890; Anastasjeivaíč,
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dokonč zapoěat Michelangelem kostel Md onna auconem za eho obyru v ltalii. K Oporučeni
Montfauconov
obržel
B.
rofessuru
círk.
dě ln
della Querua u oren ,provedl chórové lavice
v dómu florenckém,
kteréjsou
vyzdoblil
pěknými
proroků
a světců, jež
ne lepší
jeeho relie
rac;

na unidversitě pavijské. Za p íěinou dalšího vz ě

láni odebral
se B. do des
PařížžPrés,
e 1702,vydro
vstoupilndo
560. Srvn. u/m,
unst- eschichte, Iastik ství
Saint-Gennaln
rovž njsa opat
na
nd v. Alexander
útraty velkovévody toskánského, & oddal se hor
Bandlni 1. Anlaelo Maria, literární historik a llvě studiím historických pramenů, zvláště řeckých,
„imperium
orientale
sive
antiquitates
constan
archae log, n. 17' ve Florenci,s.1800t
odebral "»

o
sv. na kněze pracoval vbibliothece tinopoíitanae in quatuor partes distributae, quae
vatíkánskéa-vr tiv seedo Fl'orence, stal seekanov ex varlls scrlptorum graecorum operlbua, praeser
tim inedltis adomatae commentariis et geographi
nfkema
blbliothekářemknihovnyLorenzov
:p.
„Speclmen
litteraturae Florentinae
es. x\th (1756); cis, topographicis alilsque quamplurlmis monumen

1747—51),„De
Augusti ( aesalrls
e Campi
Martli
ruderí busobelisco
nupere eruto"I
5017),
„Col torum ac numismatum tabellisBlllusltrantur' .Paříž
1711, 2 sv. ve fol., .vyd. vB
1729); „Numis
mata im eratorum Řomanom Ila Trajano Decio
us ueKatisku
Palaeologos
Augustos“ (Pař. 1718,2
elltt. pertlnentlum“ (Arezzo 1752,spis ento fol..
při
Illnena
Benedikt
X.]Vbibl.
vy Nlcefora, Theo ora Mopsvestského a mých s
šutén). ind
„en,l ale k rozkazu
ms. graec.,
lat. et ital.
sovatelú řeck ch, ale práce té nedokon l zem ev
ťaurentianae'tal 1(I'Fllorenc1764—18), „Bbil. Leop. Lau
U: _, < :
arm-,
Nomencl.lVa(191594
rravoval
spisy patrlagrchílktplskéhp
rentlana“ (t.1—93)„,
Florentinaijuntasrum Banduraki Štěěpán O. Cls.t klást. )r'nogllského
typogr
(Lucca71. 1791).
S._.j, u Krakova, u. 1811, vstoupil do kl. 1832,v
rodem aphia“
ze Sicilie,
647, —12.7Do.r). „11knsCo!
ošciele
gliere de' Noblli“ (Palermo 1697), „11 Governantle
kněze1836, .r). w„Cudown
Pan jezuls
w
Cystersów
Mogile (Krakov
1866).
litlco cristiano lnstrulto“ (t. 1699). Srvn. Hufflr, XX.
_.:omenclW." (1910), 988. — 3. Fr a,ntišek
arci
Bene & Barach, liór. PÁ:-'F—— synové Bera
„Pii ll. commen
ilium sui temporls a 0.00 chovi, město v území kmene Dan (jas. 1916).Text
bellino composíta“ ( m 1584, Frankfurt 1614),srvn. složené;
massoretsy ulg.
a četné
překlady
maji
však má
dvě .jmén
na: jediné
Ban jméno
aBa
Hamr,"
di Be Nomencl.
to, lil—"
da (1907),305.
Cas.tello —4.
řeč.Giovanni
„Giovanni rach; že to bylo pouze jméno jedno, vysvítáataké
znázvu assyrského „Bannaibarqa“ v nápisu Sen
dell' Opera", .
, žák Bandinelllův, nacherlbově
chovaném
v
britském
museu;
z téhož
s nímž společně pracoval nla reliéfech pro chórové nápisu se dovídáme, že město ood Sennache
riba bylo oobyto a rozbořeno; nepochybně nynější
lavice v dómu florenckém, zhotovil pro gždó

lectuio velerum allquot m.onum ad historiam

1—

dobre sochy sv. Filipa ajak uba; Emos
kostel María lbn lbráq, 7 km východně ol'd
Bane de, Claudius, 11.17 vNimesu zro
Novella
ve Florenci provedl
relltefy kanov
v kapli
Gad
t., rodemoltz řní
Florencie,
kalvinských, přestoupil k víře katolické, byl
ník u sv. Petra v ímě u.
6128, vyd. av díčů
presidiálnim radou ve svémr odlštl, : 1658;
tíkánský
Huf-ter. uNomencl. 1113 „L' Ecriture abandonnée par les ministres de' a
1907),78žaltář
—6.1619.
_luliusrvn.
v. Bandin
íl-elilon prétendue reformée" (vyd. po jeho smrti
lustíus
Ant.,nstal Svieně
1677,:. t 51760,vysv;
byv
na kněze,
se 1725arcijáhnem
metrop.,v
Banea, Baneas, Baneaš, mg;, Bawu'a (srvn.
nikal výmluvnosti a učeností, .r). národohospodář

ské dílo „Díscorso economico“ (Florenc 1175). —
z Éotomků
Fárosových
102“
a Baneá Banea
otomk
Baniových
Esdr.10&"Esdr.
uvádějí
8. Victor, knihtiskař ve Ferraře, 47).„Cronología Banaiaš;z
ecclesiastica, la quale contiene le Vite de' sommi
mezi
těm, kteří krozkazu Esdrášovn propustili
eny
cizoze
Pontifici" (Ferrara 1
Srvn. Hunter, No Že
mencl.

111!,(1

). 31

Barez (neb Vanez) Dominik 1. Živ

5811dinus 1. (Baud ínus), scholastlk Xll. stol., otce ana B-a de Mondra on neb Guipuzcoa měl
xp.kompendium, Stntentiaruum libri lV.",jež vydáno přijmení Mondragonensis. arodí se 29. ún
b 10 tiskem ve Vídni 1519, v Lovan11557apo
vkasrilském městě Medina del Cam 0. jako 15letý
séze od Mig—na,
PL. CXCll, 955n.n Někteří míní, jínoch odebral se na universitu do alamanky, kde
že Petr Lombardus tento spis sobě osvvojil a pod. od r. 1543 studoval filosofii. Tři léta později shle
svým jménem v dal, ravděpodobnějši jest však dám ho jako novice kazatelského řádu v konventě
těpána v témž městě?: .května r. 1547 učlnil
miněm, že 13. u mil v; tah ze sentenc Lombardo—
vých, což vysvítá i z toho, že vnněk erých ruko sliby Opakuje rok filosofii věnoval se od r. 1548
až 1551
lstudiu bohosloví. Za spolužáka měl slav
písech
vyskýtá
se
nadpis:
„Abbrevíatio
Mag.
B

ni
. sacramentorum
Petri arlslensis.“
Srvn. Hurter,

Nomencl. 118(1906

nikal
V iísiy,
Smalamezcieprofessory
od 1 51 -—61
ného Melchior
Bartoloměčcanus.
z Med
vy

zastával různé učltelské úřady ve kolách kon
Když byl professorem v Avile r. 1561

let
4112—1422
t
Ss. r.l.t
)( ventních.
Bartholomaersšjan,
právnltko
.r).dějinysienské
Huarm-, Nomlelnclt' lls (1%6), l'10311—

3.
_(Bansdlnl)
_lullustheol.
0. vS. konventu
kgAu
g., rodem
Pie
montslra
professor
pavijs: kém,
z.;.rp. 1557„Tumulus s. Patris Augustini dissertatione
historlco-canoniia illustratus' (1 8.
ndnlovlé lvan františkán-mlnorita vXVll.sto
1eti,an.v Skoplji (Bosna), žil nejvíce v Bosně a

až 1566, stýkal se se sv. Terezií, jejímžclbyl zpověd
nlikempo
6 let
a přednímrádcem
adž oejlmsmrti
). Při
založení
prvního kláštera
re ormova
nléhood sv Terezie v Avile, B. jl h'áil v komisi
městskěš67
Od _;é
dobly.byl
jejímprofessor
důvěrn rnnapřítelem.
Odr
71de
Bjako
univer
sitě v lA1567cale,pak asi jeden rok v Salamance

Banezíanism - Bani

903

(1572—73) a ve Valiadolidě, kde po tyil léta b ] Zumei.Literatura:

Autoblo :in1.S. th.p
.inilli. l,a.7; Elm
cut/nen'u:( ívínusMeyer)lest.

professorem a regentem kolie e sv. ehoře _ny
to
škol ivota
pro nadanější
ást controv. edivinae .auxilis; Gali Et/Idfd, Šcňpt.
svého
od r. 1577dominl
pobyl ány.
B. naNep větší
ední uni
versitěř. dom vSaiamance kdeo r.
Praed.
t. 11.35 s.
urler, de omenclator
lit. !,
i (po Orld.
44;F
Mandametvbictionn.
théoi cath. 1903;
usčeno
smrti 24
Bartoloměje
stolici
boha-.
sioví
let až do zsMedíny)
1604první
tí nevšedn
ní Tllldál?;
.
», BaliezetarMolina.P
Bannésianisme
et Moiinísme. Pani 1.883;R
zvelebil. — 2. Na ukan.lrtI?. se pokládá vším prá
ang(a.n1 VÍŠBalne
anzo tto, prof na|:niver
vem za tvůrce systemu bohoslovněho, jehož hlavní
ginneziannisr;hl
tvrzení jest, že milost pomáhající předchází svo
sítě kodaňskě,n.17ii2,s
64;21pb„c„Riationes
cur
tur“o-(K
bodný ukon vůle, jejž fysickou nutností a jistotně _LeremiasiocoZachar eMa7tth.
k jednomu
(ze dvou
určuje
sc.
non solum
moralis).
B.(dzeatermínatio
neby physica,da ňl734), „introductiioein expiicationem epistlniae
který těmito otázkami hnul; spi escelá věda oho apostoiiLudae" (t. 1752—51). — To
slovná p_ostu em k tomu dosopěia. Ovšem u sv.
661naělšocšv
k exehebrseLštinya
eticuých disser
tací. v Kodani-,
theologie
Tomáše i u omistů samých se setkáváme jen se se 1sal
anga lprof.

Bangen anjindřlch, dr.theol.a urisuíri

ue,

všeob.
zásadamim(Cir.
De San, Tractus
de Deo
uno ». 1823,s ] „np „Die róm. Kurie"( ůnsterl
p.
mp, deoeD
.s.122$
155n.),
),
ale pozdější bohoslovci svá muln ní_z nich odvo-_ „instructio rachca de sponsailbus et matrimonio"
4 sv., t. 1
dili, Balleziani tak, Moiinisté jinak.

před siavnným spisem, vydaný L.
.
orium,Bangoriensis)ně
ší iskupsthía v zemi
hrabství carnarvonskěho
„Concordia liberi arbitrli cum gratiae donís", o látce kde'“€“
té se oh'nivědisputovalo na universitě v Salamance
alesu u menaiskě úžiny, zai. die podání sv.
mezi 'jesuitou Prud. z Mo
ontemayor a au stiniánem Danielem n. Deinioiem, jenž byl crvním biskupem
m.(s 544);z
v pol.
X 1 553_23031ed—
stol.
Ludv kem „Concordia'
z Leonu protivyšla,
dom.bB—ovi.ja
kniha ním biskupem
Moiinova
bla udána rníle
u ínkvísi
bylaniklo
William
Giynn

tora znám
portuž. disputace
kard. Alberta
Rakouského.
se za
čaly
o oměru
milosti Tím
k svobodě
lidské a k předvěděni ožimu. Zmíněný kardinál
zastavil prode knih a odevzdal ji lí-ovi (ovsem
nepříteli)

B. iscoed, klášter v sev. Waiesu,lzai.zmi něným

rvním biskupem skmg sv. Danielem 514. Byl to
eden z neljvělzšichó
kiá terů britských, dle zprávy
ep
namOOmnichův.
Od Sásů
byldovz'žll
kl šter 0r. 2603.zničen,
mohutně zřícenin
jeho
a 1111161le jiným učencům k censuřue. stály až do Xli. století, později však zmize y do

B.
měsíce
ěji odevzdal
své zapověděně
dobrozdání,
ve tři
kterém
vyti lozněkteré
věty jako
od inkvislce kastilské. Molina byl vyzván od kar
dínáia, aby se obhá il, potom dostal „imprimatur'
a kniha vyšla s do atky (appendix) v srpnuu1589.
Tak byl spor v Portug isku vyřízeg, ale brzo po
tom
v ve
uklVailadolidě
znova \e (5.paněiích
suítskě
března. 1594)koly
zast vyyššije
se ve

cela. — 3. kl. v sev. lrsku vrh abství Down
nvpro

vincii uisterskě,
zal. sv.době
Comga
aemii 12559;
Dánů 824;v
arcibiskupa
armaspu
h

skěho
sv. dán
Malachiáše
ve ůXli. zamkl
stol. znovu
vystav
11,
1469 byl
františkánů
v době
freor
mace. Z tohoto kláštera pochází důležitý latinský
ant if on á --(„anntfionář bangorsky“, .antíphonarium
Benchorense“), zhotovený v letec
š,načež odpověděliydomi enž chovás enyní v ambrosiánskě knihovně mi
k).větna
gg; ma.srpna
1594 papežský
nuntius přenesl
spor do
8. napsa
pro řád ánské. Fakssimiijeho 5 transskripci vydal Warren,
„pAolo ia íratrum predic. in r.ov Hispaníae“
(„L
Ton
hedýAnntígi-onaryof Bangor, an early irish M. S."

29.zÍistop.159,
a kdyžogďověd'0
supplex“
28. října
r. 15
sv.nedošla,
tce. „Libellus
Kardinál

der S.g'luwa
rum“z. (ingoistadt
1694,
Madruz zi ve jménu sv. Otce Klemgnta Vili. zrušíi chrisria'na
Banhoizerseujan
». 1645,
1725, :p. „Ethice
mlčení uložené oběma stranám a vybízel je, by
se jedni přídržeií sv. Tomáše, jako doposud, a ve spise tom hájil BrobabihSmus proti Gonzale
Nomencl.
„DeIV“
sc:í(191
entlia ei“ (tl
Srvn. [fur-ter.
druzí zdravého a katolického učení (Sem, His.t _soví);

Banchieri P.A

ian

r.i565 v Bolo nl,

congreggtíonisodr
Schůzi
ných v ímě de aux. t. i. c..726).
se R.
osobněkona
ne „: 1634, kněz řádudoiivetanů, vynikajici varhan
ám b i
zúčastnil. Známorjest, žel im tehdy konečného hudebni theoretik, má se
úsudku nepronesl. (Srvn. Schneemann, Conirov. 'n. 0 sten při vzniku t. zv. očísieněho bassu.. ůsobil
v imoie, potom v 5. Michele in Bosco u Bolo
ogně.
divilnae
Pgratíae liberi ue
arhitríi
concordia.
Fríb. Z_aiožiivBoiognl Academia de'. fiorid i (později dei
PM
eBref
Dem
missasPreces“
de IBenoit Xiii et ie Molinlsme. Etudes reiig. 1890; fiiomusi). Na sal řadu děl theoretických a skladeb.
V dob vzni u opery sal dramatlcké Scény ve
v.
vř. slovo
de auxiliis.)
strana slohu madrigaiu, jeho anzoni alea francese jsou
narazila
veoCongregatíod
svém výkladu
záhadyKaždá
a nesnáze,
z nichž se bohověda až “dosud nevymanila. Ale ,
z prvotin
formykoncerty,
sonátové.mšeZ církevních
největší hádankou zdá se přece býti ona bane ne'ei
ska ?šleb jsou
duchovní
a_td.
Riemafin,M.-e
lr.
zovská milost .,eí'fícax“ a „sufficiens“, zvláště
kterak milost řysickou nutnosti ůsobící a p ead
Bani (čes. překl. Báni), 133, jméno pěti mužů ve
cházejícíS).svobodnou— nevy učuie
svo _Vuigatě v textu hebr. jsou ještě() jniinítoho ijména,
body.
Scholasticavůlí
commentaría
in !.nutněA.ngel
Doctorís D. Thomae. Salamanca 1584—1 Com
jéšežvakVuig.nazváý
Bo i(v.t. )
1. hlava rodu,ánnlBe
jehož čieonolvě(„synové'
mentaría in ll. il.Saiam.1584,1594; Relectio de jměn.a)
tu642 se Zorobabeiem ze za'etí se vrátili
merito et augmento caritatis. Salaman. 1590. in vtupoč
210) v paraiieiním místě Neh. "*nazývásse
Aristoteiis libros de generrat. et corrupt. Salm. (Esdr.
1.585 lnstítutíones mínoris dlaeic icae h. e. sum .Bannui'I (v čes. překladu „Bannuj'), hbr. 9133 a
mulae a in Aristotelis díalecticam. Coion. 1618.— počet členů rodu jeho udává se tu čísleem 648
B. měl četné stou ence; nejznamenitější jsou Di (místo 642). B. uvádí se mezi předními z lidu, kteří
spolu s Nehemiášem stvrdili smlouvu s Hospodl
dacus
illuart oContenson,
Gazzaniga,
'
Někteří ze ps nů
Godoy, Alvarez,
Gonet, Gotti,
udin, Graveson,
L_abat, nem obnovenou (Neh.
mezi t mi,
Massouijé Mezger Nazarius, Piccínardl, Re in
nald, ]f-ovýchuvádčjí se Esdr.1103'
Salrrianti'censes,Sebllle, Thomas de Lemos, Z giiara, kteří byli pojali za manželky ženy cizozemky. —

904

[Banias —Ebanka

2. jeden- zedsynů gřergeelžl.8Esdr.109.— 3. levita

vedobě Esdrášo
,94,přednosty
10'3..—4levitúv.
ie ita
— 5. ovotec Azzsí-a,

Neh. 1125.

Banias v. Caesarea Filippo

Banier Ant., fran
anc. knězz, u. 1673, s
;:p.
s oiečně s Le Mascrierem dílo „Histoire šénérale '
es ce'rémonies, moeurs et coutumes rehgieuses
u monde avec des explications historiques et des
figures“ (Paříž 17
74l, 7 sv efoi.). Srvn. Huf/zr,
Nomencl. lVa (1910,)1657.

Banín (Boo,hnau farav

ie.c královéhradecké,

ve
vikariátu poličském,
katol.,Kra
2 hellv.,
6 židů,
obyvatelstvo
národnosti 1383Cl
němec.ké
Václav
11.

daroval ves B. 1292 klášteru zbraslavskému; tehdáž
asi vznikla tu fara jež zanikla v XVI. stol., načež

H.Dyl Wifi/:,
filiálkouSoupis
k aBystré;
1726 íarao znovuzřízena.
Srvn.
okr. p_oiičskéh
2—.6

Beninu, Mr. Benínú, ievita, jeden z těch, kteří
spolu s Nehemiašem stvrdili smlouvu s Hospodi
nem obnovenouu,
. 0'3.
Banjaluka(Banjalucen. dtoec ), bisku ství vcirk.
provincií Bosna-llercegovín_a(Vrhbosna, zřiz. 1
nově ohraní čeeno 1891, zaujímá severozá adní část
Bosny, sousedic na severu a na západ sChar
vatskem a Dalmacii, na jihu s Hercegovinou. na
věchod s arcridíecesí vrhbosenskou. Statistická
data: 65.157.katolíků (celá populace 430.600), čtyři
dekan
antáy, 33 far, 46 kněží
duchovní s rávě,
5 konveontů františkánských seVIG kněžími,

sídel

losrdn. sester sv. Vincence a 6 kl. sester nejdr.
Klicpístu
lžíkně
2 kl.
eat ké mai
sídlo 143
řec.frátery-laiky,
-nesjedn biskupa.
Biskupsvtvíod svého založení spravováno jest pouze
provisorně; prvním apoštolským administrátorem

stalseMarianMar-íWkovčOSF, en

konsekrován byl na tit. biskupa danabského. Kathe

drálla sv.
Bonaventury
vystavěnaby
a za |Příspění
vlady
vletech
1884—85.Srvn.D
e.rath
irchell

664—665.

banka (z italského banco .—'1avices peněžními
skříněmi ennězoměců na trzích italských) zna

mená pen žni tstav,k terý na vlastní učet a na
vlastní nebezpeč. z rostředku e úvěr tím způsobem,
že peníze
v ůjču
vypůj ené
jinam půj
čuje.
Nyn
nějr
ban ey avyvinuly
se opět
z jednoduchého
vyměňování peněz různých měn ve středověku,
kdyl
celá spoustažepeněz
měnyzvláštní
a často
zleeobíhala
hčené ceny,.ttak
bylo různé
zapotřebí
Živnosti,
která clzí peníze
za domácí
_vyměňovala.
iynost směnárnická
vyvinula
se nejprv
v ltalii,

jak
říjmenimajetkov
samo (banco)
naznačuje.
znač
nou již
nejistotu
ezpe
ečnosti veProstředo
věku oěali obchodníci aéživnostnici ukladati u smě
námi ú své [žápory a peněžité zálohy, které musil
bankéř naapo dání zase vydati, maje nárok jen na
sita počazli
nejprv tajně,
_pozdějiBankéřitato
i se svolenímdigi:i
azaproká
Sulu.užb
entů pů čovat
dlužníkum
na úroo,k
také ud ieli stvým věřitelům, atak z pou
ouhhg smě

náruíkú vznikla časem živnosts sprostře kovatelů
u.věru Obch
tyto proxozovali nejprve e'dno
tlivcl, časem(,v ak povstaly společenské ustavy,
které převzaly na seeúkol jaak výměny
k
isprostředkování
úvěru.vNejstarší
tohosto
druhu
jsou:
Monte Vecchio
Benát banky
z Xll.
oletí,
jiří v janově 1609
z roku
Na|.lzápadě
vsv.Amsterodamě
a v 1409.
Hamburku
1619 Evropy
vznikly
banky girové, které neustáleným pooměrům min

Covním
následkem 'tohož nejistotě
v životěgiro
ob
chodnimaodpomohlytí
každý účastník
vého obchodu složil u banky určitý vklad buďv ho
tovýzchlpenězích
anebo
v drahém
a folium).
obdržel
to u
po
nenní
(úvěrní kovu
list —
i(aaždý majitel listu měl právo příkazem bance da
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Přehled bank v království českém v l. 1901—1906 a ostatních zemích rakouských.
(Pramen:

Mitteilungen des k. k. Finanzministeríums

V111.4., 1x. 3., X1. 1., xu. 1., X111.1., 2.)

(Statistická příručka král. českého 1909, 322)
Království české

1 Pro srovnání
\M

1901
Počet zemských bank .
Počet akclov ch bank .
Počet bank

Počet flliálek rak.-uher.

........

Počet podruž. úst. rak.

uher anky .....

2
8

1902
2
8

1903
2
9

1904

1905

2
9

Všechna

1906 „ ggg“

10

10

11

11

11

11

2
9

2
4

14

14

14

14

14

2
9

14

4

6

53,352

mat. 1006

18
501)

45

25

28

33

35

39

41

11

76

Počet Íiliáiek jiných bank

35

35

36

36

40

50

- 16

119

Počet expositur

—

—

—

2

6

6

2

16

—

—

—

2

2

3

58

an ........

Počet

jiných

směnáren jiných

.....

[

— |

Počet kpodruž. úst. jiných
Akciový kapitál bank
Emisse všech bank

...... akciov.
Bilanční uhrn
Bilanční úhrn všech
______

73
74.00)
76.000 79.010 79.000 98.000 107.000
8.200 806.7422)
579.616 665.288 754.346 822.444 878.164 936.200 261.520 29334132)

%

442.966 470.025 540.770 605.724 730.742 907.836 29.37355337342)
'

>13911 cm 1:14: am 1511 nm 1,55947R|1_R45
752|2ps1 'rl

305.884|8,119.9921)

1) Uhrnem v to rak.-uherskou banku. — :) Vyjímajíc rak.-uherskou banku.'
kousko—uherském v oběhu: zlatých mlncl 251 mill.

Poptávky
úvěrunezdravých
přivedly nesvédomlté
anty k zapoládání
bank. které speku
ovšem korun. stříbrn ch peněz 68'/ mill. korun, pa_1
vých peněz 1
mill. kor., (frobných peněz
neudržely
životě r.a ]zvětší
částizapři
ohrom
ném
krachusevgideňském
3vzaly
své.
Utě mill. korun. Veškeré obyvatelstvo Rakousko-Uher
K peněz.
ený rozvoj čes oprůmyslu a racionelni země kamvělo rukou toho roku 2276m
dělské hospodářství vyvolaly potřebuetéž českých
Eaeněžnichústavů, a tak pole ech šed sáclýh vzní
ají u nás domácí
banky,
jichž epočet udává hořejší
přehledná
srovnávací
tabul
Pro mocnářství rakousko-uherské velikou dúie
žltost má rakousko-uherská banka, vzniklá z prív.
národní banky rakouské, založené r. 1877 k toomu
účelu, aby umožnila stažení z oběhu zlehčených

Na
obyvatele
připadlo
K. kor.
Raužené
mince
bylyjednoho
vooběhu
úhmemz
578 49
mill.
a papíro
mill. kor. Banka
ark. Eenězrnbylo v oběhu zap13398
vých
„t;—to
rové peníze míti
zla poklad vl.nobnosu ], kolujPícihopapíru. Roku
191
bylybanka
papírové
eníze
zatem
65
rotože
měla 492
ml"bary
or kovových
zásob.

činí dobré
mpsvým i-lnášípékný
zisk obchody
R. 1488 vya
„šajnů' vlastnimi cedulemičibankovkami. Po roz akanlkaářrakousko-uherská
dělení mocnářství snažila se uherská polovice za
plácelal ř1ů4%
dividendu,se která
ovšem
různě kolísala.
pohybuje
ve výši
4—8“
ložitl vlastní bankuv Pešti. Obapolnýml úmluvamai Od r. 1876Rok111%
ING lgfl 190801909 1910
1878
zůstala
však
dosud
stávajlcl
narodnib
společná pro obě polovice a obdrželah mu „Banka Čistý zisk cedu
rako-uskoBankartato
uherská“ je(„OsterreíchischBank').
podnikem
makclo l.ungasrische
ezá—
13'3 21'2 39
216 1705 208

150.000clivnomine1ní
hodnotě
vodním
kapitálem 210 mill.
korun, 1rozdlKienšmka
na
%pro vu
rávněna
celém mocnářství.
banky zakládati
obstarává fillánk
valn vhromada
akcionářů,

K 70'20 QNO 107'40 91'20 81'40 8960
Za rok 1909 eskontovala banka směnek za 60762

na rakouské
ústavy11.připadlo
as
raerá
avidelněv
únoru pořádaná,
bankuVzastupuje
na venek aa generální
df vnitřnírada.
čín mill.
3600 kor.,
mill. za čehož
na uherské
asi 2400m
kor tedy
nost. V čele generální rady stojí uvemér, kte ho v oměruas 60: 40procí:.ntům—Holspodářský
v znam bank. Bankovnictví nab 10 v moderní
jmenuge
sám
císař,
2
vlceguvem
ři,
jmenovaní
od
době
peněžního
světového
a
úvěrov
ho
hospo
o
dář
příslu n ch ministrů řínarčních 12generálnich radů,
valnou romadou volených a clsarem potvrzen
en.ých ství netušených rozměrův a neobyčejně důležitého
Roku 1909 činila kv ot a českých akcionářů na valné významu hospodářského. Svědčí otom ohromné
hromadě zastoupen ch 124%, tedy skoro V„ ale summy hmotných záloh a peněžitých hodnot, které

přesvyto nebyl žá
český ázstupce volen do jsou uioženybv cenných papírech, hlypothečnlch dlu
zích, vzzásob
směnek,vkladních
nižkáchavpo
ságrvy b.anky Rakousko-uherská banka provozuje kladních
hotovostech
bank
dářská
svoboda
ale
význam
v mocnářstvís
íá jiné
vtom,
že
v ecky
druhy její
bankovních
obchodů,
pmjako
banky,
vyvolala
nynější
hospodrveřství
a podnítila“
také
rozmach
stroúvěrní
nl technik
všech
oborech
ona jedinázsmí
oběhupřípadno
dávati papírové
mus1aně doručití
u zásoboupenize,
zlata. lidské práce. Ne á se up tl, že úvěmictví je
Koncem rozkau1904 bylo v celém mocnářství ra vlasttně základem a pružinou hospodářského po
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malovýrobcův a maloobchodníků s nimi,jednak uklá
daly u nich své nepotřebné přebytky, zásobujíce
pokladny větších ústavů stále čerstvým přítokem
zálohových peněz. Ale brzy i větší banky ustaly
v dosavadnim jednostranném podporováni zámož
ných vrstev a věnovaly svou ochotnou pozornost
i otřebám malého člověka, obávajice se, aby ne
nik;
a
roby
nelze
si
myslítl
bez
v
datné
sily
kllentelu stále vzrůstajícím roz
úv ru. d největších akciových závo ů do nepa
trného podniku maloživnostnika a maloobchodníka machem uvěrových ústavů svépomocných. Roz
mích společenstev na základě zákona
napomáhá úvěr bankovnickým sprostředkovánim
k samostatnosti, podnikavosti, šetrnosti, příčinli
1873
je
skutečně
R. 1873
s 299.
členy,
ale bylo
roku zmi
1906
vosti a získání blahobytu. Dnes ani áty ani jed něných ústavů 943překvapsug7ici.
notlivci neobe dou se bez banky. (Dr. Schindler, ' NI sss s 1534375 čjeny. Činnost družstev také
'
ra e der Gegenwarts, 142.) Banky přiměřeně stoupala. Uhrn poskytnutých úvěrů z 469
mohou býti vůdcr, podporovateii, podněcovatelí a mill. kor. v roce 1885 vzrostl na 1281 mili korun
ochránci veškeré hOSpodářské činnosti. .Ony maj v roce 1903. Utěšený rozvoj svépomocné akce úvě
veliký vliv na zdar a blaho jednotlivých hospo rové přiměl ban akciové k tomu, aby i malé vý
dářských tříd a stavů mohou vykonávati vliv na robě a malému o chodu poskytly úvěr, jak to či
sociálně-politická zařízení průmyslová, na otázku nily velikému průmyslu. Malý živnostník nebo
ytovou, na rozdělení půdy, v jich rukou je rozdě
obchodnik
mužespojen
dnes rrávě
jako veliké
firmy
bankovní
, aby obdržel
zálohy
na na
žá
lování ka itálu mezi rumyslovou a zemědělskou vázatl
výrobu. liv peněžníc ústavů _zasahujeovšem také dané objednávky nebo mohl eskontovati své účty,
do životních osudů jednotlivců, nebot maji příle získávaje tím té výhody, že za dodanou práci neb
žitost snaiivého jednotlivce povznésti anebo ho zboží muže si u banky hned po dodání vyzdvih
vzděiati. lohou působiti výchovně a ethick na nouti peníze hotové, aniž by musil čekatl na-plat
mravnost širších vrstev nebo mohou napom hatí nost svých účtův u odběratelů. Banka převezme po
stoupení i účty a vyp ati ihned až “]. postoupe
k Lichúpa:
na příklad
po?orovánim
přirozené ného obnosu. Bez uakéhokolív členství může
ná
ionností ku,
člověka
k snadn
mu ale nezdravému
zisku ve spekulační bursovni hře. Vliv peněžních malovýrobce nebo maloobchodník zaopatřiti si
ústavů sahá ido života c_elýchnárodů, protože u banky žírový účet, aomicilování a proplácení
vlastních akceptú, piatih pomocí šeků své banky,
tyto
mohou podporovati
a (postavení
v
hospodářské
mezinárodnímoc
sout
ži, anebo. národa
mohou používati výhodně levnějšího nákupu surovin, zr
také zájmy vlastniho národa poškozovati. Tak na skatl obchodní orady apokyny. Tim nabýraji tito
příklad rakousko-uherská banka jakožto banka ce mali lidé evně ší posice rotí kapitálově “iadmi
nistratívn lépe vyzbrojen m velikým závodům na
dulová
má Vydávajíc
veliký význam
národohosťodářský
pro poli soutěže. Mnoh zručný malovýrobce neni ob
celou říši.
prostřednictvím
rátkodobých
obchodů zá ůjčkových bankovky své (cedule) do chodníkem, nemá p íslušného obchodního vzděláni,
oběhu, opatruje ceduiová banka národnímu hospo proto působí mu administrativní vedení závodu,
dářství pružnou náhradu mince. Pružnou je tato zejména zařízení a vedení knih účetních, značných
náhrada mince v tom ohledu, že dovede se-při obtíží. Často nemá času na evidenci vlastních po
zpusobiti rozsahu svého oběhu měnivým potřebám hledávek a zase na druhé straně přehlédne často
obchodu. Počet obíhajících bankovek se stále mění splatnost svých vlastních závazků, zejména smě
dle skutečné potřeby a dle peněžního trhu. Banka nečních. .Mnohdy dojde k protestům směnek, ne
by akceptant platiti ne
ceduiová vykonává vliv na zahraniční proudění snad z toho důvodu,
drah ho kovu, na jeho příliv do země nebo odliv chtěl nebo nemohl, ale proto, že si nevedl splat
z ní. Výškou úrokové (diskontní) sazby, kterou nost svého závazku v patrnostl a neposwraralse
banka pro své poskytování úvěru stannví, vyko včas o patřičné krytí. Dnes banky považuji to za
nává banka tento svůj vliv jednak na rozsah oběhu svou sociální povinnost, ab malému živnostníků
bankovek. jednak na řítok a odtok zlata. Timto nejen úvěr opatřoval , ale a též zařízením účet
vlivem na mezináro ni rouděni drahého kovu ních knih aposkytov ním informaci plnily iné svůj
stává se cedulová banka s ražcem hodnoty domácí úkol jakožto hybné sily národohospodárs ého vý
měny. (Bra'f, Přednášky na kursu v Praze 1901) — voje. Tak může banka konatí i kulturní poslání a
jako banka cedulová má značný význam v národ vychovatí hospodářsky slabší jedince. Banky jsou
nim hos odářstvi, tak i ostatní banky jsou nepo sběrnami úspor i těch nejméně zámožných lidí a
strádate nými v světovém nynějším hospodářství starají se nejrozmanitějšíml způsoby 0 to, aby lásku
úvěrovém v řádném prostředkování úvěru. Jest to k spořivosti v nejširších vrstvách budily.
za'ísté ředni úkol bank a také jejich nepopira ohledu v konávaí výchovné osláni společenské
te ná z sluha. __Původněovšem poskytovaly banky zeměděls é ban y (. ypothe i). Poskytováním
ůvěr osobám jen takovým, ktere svým majetkem_ dlouhodobého úvěru konají dílo humánní, umožňu
dávaly dostatečnou záruku. Tím však vyvolávaly jíce zadluženému roiníctvu získati levné a nevypo
ban
značné sociální nebezpečí, protože poskyt— vědiielné zápůjčky k pozvolnému umořováni dluhu.
Ž tím v rozvoji národní síly ma'í důležitou roli,
nutim úvěrní
vrstvámtřídní
lépe nerovnost
postaven'ma pochopí každý, kdo zná cenu pů y pro každý ná
přispívaly
jen p(omoci
e stupňování
urychlovaly jen prohlubování propasti mezi boha rod. Rolnik potřebuje úvěru na ůrok nízký, dlouho
tými a nemajetnýmí. Tomuto zlu však jaly se če
dogý síce
a nevypověditelný,
protože ,e ale
odkázán
na
liti úvěrní společnosti svépomocné, které byly jis
výnos svého hospodářstv
poměrně
založeny na osobním společném ručení. Tak s o nízký a dočasný. Rovněž každá investice kapitálu,
lečným ručením nahrazovaly záruku, kterou po ní
la učiněna k vůlí melioraci hospodářstvr,
kavý síce, ale hospodářsky slabší jednotlivec ne nepříná [ užitku v tak—krátké době jako investice
mohl poskytnouti, když se ucházel o poskytnutí v průmyslovém
dnlku, proto musí miti rolník
_úvěru u akciové banky. Teprv svépomocné orga zápůjčku na dlou ou dobu, nevypověditelnou a na
nisace zakládáním záložen umožnily i širším vrst pozvolný umor. Této potřebě hospodářství země
vám prístup k ůvěrovému zdroji bankovnímu. dělského nevyhovovaly ani průmyslové banky, ba
jednak dpiraly se menší záloženské ústavy re ani městské spořitelny a záložny, protože posky
eskontem o větší banky, čímž sprostředkovaly styk tovaly úvěr na úrok dosti vysoký, krátkodobý a
kroku a časného nynějšího blahobytu. Úvěrnictví
umožňuje státu, obcím a jiným veřejným organi
sacím, aby mohly dostáti potřebám časovým na
poli kulturním, vzdělavacím, do ravnickěm i bez
pečnostním a zdravotnim.
o erní překvapující
vzrůst materíelni kultury se vším pokrokem tech
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se někdy nesvédomitě na burse, podnikat se
dobrodružné podniky správní radou. proti ní jsou
maalt akcionáři zcela bezbranní. Zřídka kdy přináš 1

malý úrok a stálý úmor p_oskyt volební právo ve valné hromadě jediná akcie, nýbrž
te rv 5— akcií přinášíktoto oprávněni. A když
zu'půjčky. Koncem roku 1908 dostooupil
g 'vá
ecezdostavísse
malýa omajitelí
rdo velikého
valné schůze,
ravidla přeblasován
počtu

alyšiotheční

ba'nkykrálovství českého zalo acli.

právní rada jedná zecela libovolně se své
řen ípenězi a rozděluje mezi své členy tučné
taniiěmy.kavalíra
V čelo
osprávy
banky
staví
obyče'ně
ně
kterého
zvučného
jména
anebo
b valěho
na deskovýchústatcích. .378,
vysokého státního úředníka, od kterého se více ne
.651 K
žádá, nežli občas nějaký podpis za skvělý honorář.
(Statistická příručka ekrál. českého 1909, 396.)
Akcie býv
vají v rukou vysoce postavených státních
Akciověbank
emissemi
msvššh akcií umožňují úřednikův a členů vlády, což mnohdy svádí majitele
též širším vrstv m lidov
t na zisku svých
tomu, aby státní správa činila u akciové spooleč
nosti
ůjčky a investovala čzískaný kapitál do
obchodů.
Í!ýou
to zejména
naše
české
banky,kt
mčes
m
akcionářům
poskytují
slušný
při "tom
mpod
poruji
rozvoj čeksého
prům
lu'!ůrokr
zeměa podnik, když ne zrovna zb ÍÉČn,ch tak as 05 tou
dobou nepotrebných.
vr a'le
sprostřle
kovaný
svádí nejen Snadn
jednotlivce,
ic
táaty
dělstvi
V posledních
ležtech
česk ebankovni
ctví
značné
pokro
což
jedučiní
kažzemme
hobyt
národa českého ozvoíua, ale jisté vzrůstá. Akciový oéhromn
obce k nákladným
investicím, -.států
což má'
évszááiěti
zužadl ení modernich
Státní
luh
kapitál v roce 910 zvýšily domácí banky:
obnáší
Belgie
Živnostenská banka 1868) na60 mill. K 0 20milL K Anglie
140,01
1.0922
fr., 710610
Francie0.720 liber sterllingů,
.84'1
říše
ra
D
česká prům slova (1 ) „ 30 „ „D
kousko-uherská dluží celkem 15.,62|7901.,7'40
K, Ně
pražská úv rní(1870)
„Z) „ „ "ll "
mecko společně dluží 4.591
M, s ostatními
záložní úvěr.rústavv Hradci"
styát 18864242000
000M. Rusko 11799,768.889ru bíů.
rál. (1 68
„
I I " 5 » = Dluhy tyto vyžaduí značného úroku, který ve způ
ůstřed.
bankačeských
spo » 25 . n » IO » » sobě dani musí v robní vrstvy glatitiozkapitalistům,
3)
rítelen1109!

napoze ......

ozemková banka
„ 6 „ „ „
» n
kytnuvším ěomocpstátůum
že
es. banka „“Uníon (l872) „ 50 „ „ „ 10 „ „ značná část
aépřičinlivostiz obyvatel
moravská agrární banka
„ 8
„ „ 4 .. . stva
plyne
do ěkžapes
lveiikh ko svrchovaností
kapitálu, kterému
modern
úvěrníci
dopomohli
nad
Celkem zvýšily domácí banky svu akciový ka
všemi
na peněžní
mocisemívá
pitál v roce 1910 o 73 mill. kor. (í.-'ínanční Listy nebal
ahýstát.
v ivnZávislost
vsládnítartnoé
r,který
zhusta
ne
1911 č
přátels obrací proti politickým odpůrcům akcio

(366
r. aFarmer,
Christlíche
možnév
protož
nemáme
je patrnso,yženniárod
na emissi
zúčastnily
se vm echách
né zá nářů.
lehre2,366
n.) Protože
bankyVolkswirtschatts
akciové, zámož
nými lidmi založené, soustředuji ohromné summy
millionářů,
kteří bíí'di
tollikakcií
mohli skoupiti,
a proto peněz dobře zužitkovaných, je přirozeno, že pro
na
vlastní české
domácí banky-při
rozdělování
speritou bankovních obchodů majetek zámožných
akcií berou přední zřetel. Úvěrníctví r_ozmohloňse akcionářů vzrůstá, kdežto na druhé straně nedo
v moderní
v té národ
míře, nemohl
že nelzedůle
egodc
vati,
a protodobě
ani český
ný tento statek vhodného úvěru v středních společenských
zjev nechati-bez povšimnutí. Když náležitou od vrstvách plodí hromadný pa_uperismus.'1'ím šíří se
bornou výchovou povstala celá řada obratných a stále propast mezi bohatými a chudými a sesiluje
bystrých bankovních úředníků, ukázalo se že 1čeští se třídní napětí, což znnamená ohromné sociální ne
lidé mohou se státi účastnými všeobecného blaho bezpečí. Veliké akciové s olečnostl dovedou vhod
nými podporami a tučn placenými inseráty za
bytu národů.—-Mravní
bez drahého sprostředkování
ěžirii koupiti si hlas denního tisku. Tím uspávají veřejné
ných
význam bpříslušníků
Peně
úvěrm
rmůstavy jsou důležitou složkou ave|(světovém
ohou 'pak bez kontroly ahbez pokárání
nynějším hospodářství a mohou platně přispivati svědomí a mo
obchoy jenCeduíov
kp osgěchu
ladatelův a společniku.
bankysvých
těší seza
za
k hospodářskému i mravvínmu povznesení nejen Erovozovati
svých akcionářův, ale i středních stavů, jsou-li za
své
služby,
prokazovaně
státnímu
zřízení,
vzácným
výs ám. ejlm povoleno
vydávati
papírové
pe
ložennya vedeny zásadami ebthickými. Ne'působí nize, které jenom z částim usí býti kryty zlatým
však
a
nepůsobíly
vžd
še
kšba
kyk
povznesení
blahobytu a mravních z sa v. lindu. Při nepopira kovem. Tím poskytuje seccedulové bance značný
telném hospodářském,- kulturním a politickém vý millionov dar ve způsobě nezůročitelné půjčky.
znamu bankovnictví jako Sprostředkovatele úvěru To je př čina, že bankac edulová v Rakousku činí
nedá se popřrí,ti žeevykazuie peněžní moderní ho
bylysledo
ban
kovnv'ýnosné
závodyob.chody
v době Přímo
svého škodlivými
počátku, kdy
spodářství také neblahé černé stíny, tak že pozoro— tak
vatel sociálních nynějších poměru řichází často
vačpvelkostatkův,
pro
pěch jen
veíikcechv ecko
růmysíníkůva
maji
do rozpaakůvvúsudku, zdaž neblah stíny světo tel
odmita
spojení s malo
vého peněžního hospodářství jsou vyváženy pro výrraobcem maloobcho níkem kteří musili drahý
spěšnou stránkOu bank. jest jisto, že hlavním moti úvěr opatřovati si u soukromníků. Bankyp oško
zovaly střední vrstvy také tím, že svými emissemi
nvggžpři
banky nebývá
veřejný prosp é,ch lá
pozakládání
většině osobní
zisk jednotlivýchaakciokalyzzámožné
vrstvy,
abyspráva
zálohynepůsobí
své ukládaly
ankách akciových,
jichž
maji
nářů,
následkem
toho
c
hnepohybuje
se
mnohdy
čin
nosttbank
mezch,náboženské ba někdy ne teíi ažádných obtíží a nese zaručený zlsk. Násled
ani v mezíchvobčanské mravnossti. Akcie nezní na
mtéo koncentrace kapitálu v bankách, i oru
určitou osobu, nýbrž neurčitě na majitele (au por jících malého člověka, vznikl pro malé podní ne
dostatek peněz, tak že musily se obraceti na r'rny
teur),
tak žes esnadno
může
koupí převésti.
V tomto snad
-émnap jiného
ovodu majitele
spočívá lichvářské, dokud myšlenka svépomocí nev volala
řadu úvěr. stavovských společenstev.
nohé
právě největší mravní nebezpečí. Akcie z_ní na celou
menší obnosy, tak že i malt lidé mohou si jí kou
se také
piti. Těžce nastřádaoým tímto penízem spekuluje abankyzabývaly
jníných produktů,
tvoř Prodejem
ce mezi zboží,
sebou obilí,
kartelyuhlí
a
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ringy k líchvářskému stanovení cen, essávajíce ríaakakademiích kyjevské (1745—54) a moskevské,
nemorálnésledovaly
společenské
širšítakvrstvy.
ejodlejší
un
niversíté
moskevské;
vynikl týká
jako
zemřel
roku 1.814
Dějin církevních
.tendenci
banky
zvané ma
iéřské, alstorik; na
které před velikým krachem ve Vídnir. 1873 po se hlavně jeho důležité dílo o unii brestské „isto
máhaiy
k rychlému obecenstvem,
umístění vy ríčeskoe izvéstie lovoznikšejB vP oišjčéUenii“(Mo
áv
vanýccveiikokapitnřiistům
h akcii ezi nezkušeným
a5,180 Vilno
srngy
které v iačnosti pomsnadne'm zisku valem se hrnuio
ehře bursovní. Stejně darebné hodnoty byly šienaíkatolicismuOrtlepřéteiské).3Mimo
a pooznámkami opatřil iat.s isy o toavyeciatlu
. dva
boho
vorthodoxa
banky stavebni, které těžily z nezdravého ruchu sloví Theofana Prokopovlčes „Christ arna
stavebního ve velikých městech. Když pro ukla theolo ia“, Lipsko 1782, 1784), jakintha Karpin
krise. sřítiiy se rázem nepoctivé založené ban ovní

závody do propasti, strhu' íce s sebou nespočetné skéehotCo%pendium orthodoxaetheologrcaedoctri
mefskevsk
atijaaoBogo
narcibiskupa
oosca dva
t. kého Ambro
dále svaydalgllpřeklady
obětí z vrstev iidov
odýc

1005 akciovýgch společ
nadec at rosianij k vérujuščlichvo Christa“ t1772),
min ením kapitálem 1022 mill. zlatých liquidaci sistelnyja : tajnovodstennyja“ (t. 1,772
'riia archíep. ierusaiimskaglo,pouč7emia
možu
nebo konkursu během osudného roku 1
Kataa
aj.
strofa tato musí býti vždy výstrahou, že dlužno oslavy?; ]oanna Domaskina“ (t. 1774
šrvnlmien'.Nom1encL
161—162;Efron,
785Enc
státní moci a veřejnosti bditi nad tim ab banky kiop.Siovariil,11—
plnil vždy jen své hospodářské i v chovné po
Banuleako-Blodoni1Gavrii, 1793- 97 bisk. eka
slán, řidice se zásadami mravního zákona. RI.
terinosiavský,i
metrop.
kyjevský,
1806
až 1812 multánský, 1812—31
besarabsk
, odpůrce
po stránce mravní a národohospodářské unie, jin_akvšak dob l sobe nemalých siuh 0 po
v lblánkrotad
z 1
Bannez 1. v. B
-- 2. Mí chaei,1.179 .lm vznesení kázné duc ovenstva a o zlepšení neute
munidad de nuestra Sennora en el primer instante šených jeho pomérův hmotných,o
jevskou du
de su ser“ (Madrid
).
chovní akademii a ]. Srvn. Slav. iiolt.
,230.

ností, hs
které
byly
o r.ustavilo,propadllo
1867—1873ppovoien sno
aze
ket
e682
jenom

gHren ikus,Adrlanus n.1818,hoi.1

katolický spisovatel
(romano
K0glisec
noveiiiss,ta2
cheíredaktor
časopisu:
oliekea lliustratié,

zBennul v. Ba
bannum .banlnus 1. tolik jako prohiášky
manželské (v. t.), 2. tolik, jako anathema
(vit.)
t); 3. máí ž významjako exko mmunikace

druh 'Vse
označovala
názvem
tím (b.
v iádni
moc, ;.4
přislušíc
králi
nebo jiným
osobám
epi

scopaiís),

jakož i 5. okres, kde se též moc

Ban
wattv akub,
v Sigmarin
kapelník
při
dómu
ostnici vu.prvé
poi.X Vl.ách,
stol.
., vydal
tísblrku mši 4—5hlasy'chve dvou svazcích (i. 1649,
ll'Banz, nékd. benedikt. o atství v Horních Fran
cích, zal. 1058, vsselské v Ice zničeno a opuštěno,
1
znovuzzzřl
zelno, 8013 zrušeno; klášter měl bo
hatou biblioíheku, sbírku přírodnin a mincí. Bý
valá budova klášterní změněna v zámek.
Baour-LorminnPe tr Marie,n1770v Tou

ta iouksue,
;. 1854uvv aPaříži,
básníkjalfranc.
sokém
oslepnu
zchudnuv
se kVe
potv še
své
ns 8. _I., uspořádal k desá
Ěřekládati
m_lobovu.
řeklad tendoačfrancouzštiny
celkem dostiveršem
ver-n,jýl_mí'hu
ísyt pa
ému vydání J)eříručku
symboiorum,
detinitionum
reb us „Enchiridion
fidei et morum“
auctore rafrasí, v níž zbarvení biblické šťastrilěsitest zachy
enr. Denzinger' (Freib., Herder, 1908 a opét ceno.
ad B—uv vydal přítel jeho baron La

vykonávala.
Bann wart Clem

[.

angon („Le7livre de job traduit en vers
Bannwarth Karel, obchodníkve Frýburkuv Br., mothe-i.an
trancails1',rneaft,B
aříž

e,t Befomet, idol,

u. 1847.:hp.:
„Festschrift
der Herz
,jejžVně
tem
Jesu-Kirc
e zu
Freibur zur Einwelhung
r.'' 18 ), „t.S
Otti
dle museích
tvrzení nalézaj
svýnch rotivníků
i
iien, St. Wendelin, St. alentin, drei bei der Stadt EiáBři
terých
se sošky uctíva
mužsko-ženské
Freiburg i.eBr. egeiegenesWaidheiiigtíímer“ (1905). s 2 hlavami nebo tvářemi a s arabsk mljhápisy;
mí spa
aríos
1
uez ann,z. 1682,vyhdo1
a sošjkyv.B
tyto pokládajěníškteřímza
onen
01
o m
éna
„ iohamed",
je
jlakospokračování
„Historia
s.v Vl., obsadila
hující
de my pontifical
Urbana Vii. ltóom
až 1644 Madrid 1678 veefo .). Srvn. Huf-ref, No likolž:prý templáři obilbovaii sobé učení Moha
mencl ] 3 (190,
mlnaovtismale, ve středověku kniha obsahujici
obřa y křest
tronát
nábožm
Bánov,
farnostt ivdiec. oiom., 3283 obýv. č., pa
pa tismusnlvizkřest.
anovac _losíatl,cfrantiškán, provinciál rovincie
sal boriuos 3, název jejž sv. Otcové
.—

svátosstl Amb
pokání;
kíán raemonstr. ve
Ba tlstal.
ro vizzgpřáud
Sv. Vykšrťi"
telesv almacii,,vÉbor-n kazatea boho dálvaFtism
slovec
oletí.slo ene“ redi
e odl svetkovina
došastja Vili.
lsukrsttova
(Benátky
„Pri
Špan lskuav
poiovinéeXVII.sto.
Discurso
de lasprvé
mis
serias
avída ,.rp.
cafamidades
robudjenje ybo7g0591
ubstva breve
de
la
Religion
Catoiica“
(Madrid
pram isusu, Marijeisv.
osipu“ (t. 1759), „ az 0
vori duhovni pastira s oitara u svetkovine do &
lldefo
5.0
P
ed.
.
,
n.
v
Saragoslse,
působizijako
professors.,st
ko.il1,648:.
oiogia
or
ia auto
stja Gospodinova i korizme' (jakin 53). „lzka
zanje sabosah učinjenih toliko u garčkoj koiiko rldad de los doctores de la igiesia y san os padress“
mmentariaet disputationes rnl/ií
uiožite'
latinskoj
zemejl'
(t.
1763
),
Ubojstv
v
o
duše
raz
on
1648).
Srvn
after,
(t. 1763) „izpi nja svrhu sveti redovah“
t1764), ',Predíte" nedeijne“ (Benátky 1766), „Bia
svete obilelji skazanje l

goslov odn poija
i zaklilnjdanlje
lzli vremena' 93k“
st
ubíáOl
.
s.
rant.
aoAAÍLLL'. et Phil. dr., 1513 generálem řádu, kteréžto hodnosti brz
profesor v Olomou vydal: .Sacer Proteus ho vzdal, nemoha provésti zamýšlené reformace

minibus mirabiliter“beneficus, h.e .S. Franciscus
Xaverius' (v

167

Bantyš-ItamenskijNikola Nikolaevič,n

1737 z rodiny šlechtické v Né iné, nabyl vzděláni

du,

vynikající
básník,.20.
representaant
křesťanského
nismu
v italil.:
bře
1516
v Mantue, huma
pa e

žemspisů
Lvem
Xlll.uvádíme:
prohlášezIn 1885za
blahoslavené
0;
ze
jeho
„De patientia
aurei libri

buptistář — baptisté
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es“ (Brixiae 1497, Deveutriae 1501), 2. „Buc ollca.

*_*-'Je!

nu—

A—

armen de S.johanne Bapt. et dialogue de vit: D'esta“
Argentoratl 1503), 3. „De vita beata lbellus“
Argentinae 1504),4. „O ra". [. pars: Bucolicorum,

/

arnmatum. li p.: arthenicae tres, Mariana,
(,al artnana
et quatuor virginum, de calamttatlbus,
"“U

Dionysius Areop

tta, Lodovicus morbio.us, de

carmen“
aí
on inšpgflcg
i 1
. stĚribentes
„ clo ae'
„ý,/Žíý/
morte conltfetšttžtenlý),7
contra
„ý,/l?
(Lipsko
tŠov),6.
libri tres'!
(t. 1892.
1.51. ., ; Mý
Srvn.
Gaóatto,
„UnCaíamít'atum
poeta beatiticato“
(Ben.
/%//72///%Ž'
\\LQ

— 4. z Monteteltre,

klariska,r. 1404vstoupila "

ve sňatek s Galeatlem Malatestou; po smrti mau
žela svého vstoupila r. 1447 ve Folignu do řádu,
kdež vyznamenala se svatosti života; s. 3. června

7////

1450; cennou Její
autobiografii,
dopisy 1gggsketicksá.
,
a Santont_
. —
(Cametino,
pďjednání Vš
'
OSMadeiře,
., theoiož irortugalskýnt.
ve unchaiu
na ehoř
ostrově
v prvé pol. XVII.
stoleti;

.g.um„Annotationes
Xili. Evangelil
secun
ioannem' (ze intřícaput
zamýšlených
části vyšla
to- “
ilko část prvá v Colmbře 1621). — 6. de Sale

///"' „5/

a abatyše kláštera kl risek v Camerlno; :. t. 31.
května 1526; od pap. ehoře XVI. 13. února 1843

Obr.287.Baptisteriumlateránské.
'

prohlášena za blahoslavenou —8. Vavřinec S.J-.
JP- 1. „Decas Mariana Marianorum anagrammatum
c Marlanls programmatls utpote Marianls h nis
textibusque
Marian?
C8elaboratorum
(V fáze.
ms, 26 listu
v 4- "1“
ll rytin).
2- ..Decas sacrorum

v Anglii, kdež přilnuli k lndependentismu. Prvni
zmínka o sboru.b-ů v Anglii naskytá se k r. 1618.
Vzrostše očtem řes tuhá pronásledováni, směli
po vydánrtoleran
niho bohoslužbu.
aktu z r. 1689aspoň
kromí
konávati svou
Potom r.v sou
1691

Anagfammatumte “0:15 programmatis
labore conclnnatorum

metrico rozštěpii se na ó-y partikulární,

(v Praze 1672. 37 l. v w.

rytn.

_baptistář
— '"
ba

vyznávající

nauku kaivínskou o naprostem předurčení čilipar

tikularním vyvolení, & ó-y generalni

(baptisterium,

baptistarium)

o vyznání

arminiánske'm.V SeverniAmericeprvní obec ó-u

"smale.
_
_ ustavil Ro er Williams, zakladatel města Provi
sté, s lečný název sektárů. kteří zavrhutl dence ve st tě Rodes-íslandském, r. 1639.Ke dvěma
křest nemluv at a kf“ dospělé. OHOFOVámmdo předním větvím b—ůseveroameric
ch, totiž ó-ům
vod ; Původem $Quill—Wil
ne spl e 8, novokřtěnci. re gulárnim.
kteří přidržují se u ení o absolutni
kte fil-501'- 1533 prchajice Z izozemt 1183207311513predestinaci, a b-ům generálním,
kteři-zastávají
'
svobodu vůle lidske vzhledem k vyvolení nebo

spaseniísiu'í
při
byla v Vi . tudíž
stoleti Free-will
řada frakcí Baptists),
čiit denominaci,
jako
jsou
Six Principles
Bartísts,
zavrhujíci
všeliké
vyznání
víry a uznávajlc
tolikošest
zásad
obsažených v listě sv. Pavla k Židům 6“ ; Cam
bellites, - menovaní podle zakladatele své o
Alexandra ampbella, jinak též Relormed Baptists
nebo Dis'cipies ot Chrtst zvani, kteří jen to mají
za pravidlo viry, co v Písmě sv. uvedeno jest

slo :'Tak pravi Pán; Christian

Connexion,

tající naul%-o
nejsv.
Trojici,
a ďáblu,
izam
zapira'íci
b ké us
anovení
křtupekle
a manželství

Anti-

issions

Baptists,

tt nichž kaivínsk

názor 0 redestinaci vyvrcholil ve fatalismus tak

že nepřej si stoupenců; S ev enth Day Baptistes,

založeni Františkem Bampfieldem a světící sobotu

místo neděle; Hard-shell

Baptists, zavrhujíci

spolky střídmosti, církevní jednoty i missie; Tu n
kers Alexandrem
čili First Da arkem
German
Baďtists,
sekta zalo
žeu
a se
mi soudruhy
jeho
ve varcenavě r. 1708), jejíž někteřl členové pře
stěhovali se do meríky r. 719; přisuzují glatnost
křtu, je-li vykonán gonořením do řeky ne o ryb
níka, slaví večeři P né jen nočního času, uznávají
mytí no ou, poslední pomazání a bratrské pol;
ben
za svátosti,
zapíraljí
věčnost
trestu
a ukládají
dokonalým
č enům
aby pekelných
nekogsii služby
vojenské i odretu se světských požitku. Jim pr.. _

buzni.jsou Winebrenuerians
„
'

'

Obr.m. Baptisteriumv t.tettembs Ponuattova.. ;;,-

jinak Church“$$

čili-regularni ., dělí se v ó-y associované“ T:;
ne'asso'ciov an é, podle toho, zda'obce jejich se '
sdružují aneb zůstávají samy o sobě. Učeiem asso
clace jest šiřiti nauku missleml a vychovávati ka
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zatele. An liětí &.vedo nákíad na missíe v Přední
Indii, na
íně, japonsku, Záp. Africe,
na ostrovech„ lZlálpadní indie, v Bretořrsku, italii a
N

-

oameričti

V.

&.

Střední Alr' ce, Meklku, Hrasilii, ecku, pan sku,
Ně
ě,mecku vědsku,
a
ousku. Zakladate
lem
v eHamburce
(r. 1834)
a šířitelem
baptisobce
mu vb-ů
Nčm
Dánsku
Svýcarsku
a Ra
kousku byl amerllnckýk
missionář l_jlan
Gerhard Oncken,
Němec (z r. 1884). Na rozdíl od všes vě

tové
církve,
v nížoupřeházeni
prý znovuzrození
a neznovu—
zrození
semtam
:: „policejně
privi
legované státní císrkve“ němeččtfó.
vali se obccí
pokřtěných
křesťanů. stiháni,-t
V Meklenbursku a P'rusku
b li zprvu policejně

imluvila se za ně Evangel. allrance eputaci ke
áli Fridrichu Vilému IV., op o-iims vobo dy.
Od té doby rozmnožil se počet. baptistských obcí
Německu, z nichž největší jsou v Hambur
urce,
Štutgartě,v Ěremách,
Berlíně
Barmenui
Missiinimt
pokusy
e hách po
rokua 1875
přivábeno
bylo
kbaptismu několik katolíků a protestantů,
k založení obce nedošlo. If. v znáním kalvinisté
jsou vesměs přívrženci indepen entismu čili kon
gregacionalismu; ústava obce u nich spočíván
zásadě dobrovolného sjaednoceni; porušení kázně
bývá trestáno vylouučením z obce Regulárních
b-ů v Severní Americe jest do tří millionu, v kte 
rěmžto počtu nejsou zahrnuti nepokřtění ělenově
rodin; v Evropě shledává se jich asi půl millionu.
Ostatni frakce úhrnem nedosahují počtu jednoho
millionu duši. Crump, Geschichte des Ba tismus

loanne

(Hamburk 1%,2 Ámtlagc, History of the aptists

gšt. Louis 1
Arnold, Der Baptismus und seine
ekamcšunšršLipsko 18Š7); Mejtrký, Novoktřtěncr
(Král titset'íumy]. krestni kaple. již v kata
tombách -abyly
nádržemi.
Ta—
rovátoó
nal rosmtory s vodními takombě
_Príscil—

čtverhranná, 1-40 m hluboká nádrž) a v katakombě
'Doniianově (nádrž má 2 m v ob'

Obr. m. Baptisterium ve Florenci.

a
pouze v
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Bar — Barac

Řeč obřadní jest staroslovanská

dovolená inno daje, aby Kristus byl ukřižován. A Pilát vida, že
lidvvždy více se rozvášňuje, konečně jim povolil.
cencem iv. r. 1248, znovu uznaná enedllktem x V.
a PielmcVi.).l Statist. data: 12.900 kat ]. celková
Kopuia
em 300.0(D2)7,
13kněži světskýc1,1|0ře
olnichc(františkáni),27
kostelů
a kapl
lškol
Konkordátem uzavřeným mezi sv. Stolicí1 a kni

kže náboženství
obsazování katoríckkémusvobodným.
arcibiskuvpstvl diti se mástanoveno,
ve sroz
umění s vládou, obřadní řeč staroslovanská stvrzena.

Bir v Baer.

Bara 1. p13,13auá,

arabíno Niccolo,

vynikajicimalíř italský,uu.

v Sampierdareně u anova 832, z. ve Florea ei 1891,
vedl e řadyobrazů
obrazuMada
historických
uznáno přiznávání se zdařilých
nnny s jezuivytvořil
átzkem11několik
„Quasi

žetem černohorským

oliva
v chrámě
cova, sůecíosa
adonnains campls“
jezulátkem
držícimrodiště
růženecuměl
(víz
v růžencové

kapli chhrámu S.

imma—

glam v)]anově, „Madonna della Primavera“ a i..;
král sodomský (Gen. 143), dále freskovémmalby: „Klanění se sv. třik ruál"

kathedrále v Camo Ii u Lavnoa, „Mučednictvi
jeden
z těchkráli
králů,
kteří byvše po 12
let němu
poddánei vsv
elamskému
Chodorlahomorovi,
proti
v. 0
nímFlore
ostele
v Carignanu;
í“S Marra tdel
ve Florenci
nalé
ríe: „Trů
pozvedli, od ?)ěhovšak byli přemoženi (Gen. 142-150).zají se jeho mistrně náboženské alle on
jedna z obou
propuštěných nicí Krrstus" ó„Trůnící víra“, „Trůn ci dobročin
manželek Saharaimaůa',Benjamínity
(1 Par
nost“.christiiche
Slrvn. ďtkhardt,
Barabíno“
včasop.
nDie
Kunst“ „Niccolo
VI! (19 0-11),
8, 153.

_ 2.

;

ABara
umusta(Bura,

někd.
v africk
pr.ov
am, biskupství
Series 1,
zaznamenává

dnéhp bilskupa Theofila r. 879.

ieBnrabbas v. Baraáb

ran dr.,n .1872v

ernvovci Charvat

ku.Bohosiovi studoval na fakultě

též promovován na doktora bohosl. Působil dlouhyá

Bar abasz Stanisl

lagohbkatechetana
architekt, „vZ1857,od
bilitoval. se vyššímgymnasiuv
za docenta na boh Požeu
faku tuč
r. 1901 řediteiodborně gšiský
koly řezbářské
akopa— létaa
nem zhotovil řadu oiejomaleb a akvarelů, zná v Záhřebu, .1911 stal se mimořádným professorem
fundamentální dogmatiky a filosofie na téže boh.
fakultě, kdež působí idnes. Habilitační“práce dra.
| 34 byla
B.
„0 v.modernoj
Požeao
1907
Sl. i.it Wkatoličkoj|:p019šietid
mou
roční

ste
uv
zorlňujících
pohledy a interieury krakovských ko
Barabáš (slovo hebr., v rukopisech psáno bud'
Bagáppac neb BMáj? Baggádas, aegajťčv, zna
mená buď syn učitelův, bar--rabba, neb syn našeho
učitele Bar-rabban, nebo syn otců bar-abba, nebo
syn našeho otce Bar-abbanynjméno zločince, který

slov
nalézalav
hab
Pia X.charv.
odsouzený
prudkého
vědeckého
bojeřšedna strana
boho
modernismus a v theol? filos. časo ísu „Hrvatska
Straža“ vedla ostrou polemiku protB .(srvn.„ Hrv.
zgiisobívžv
stiv od
se
iněm vražlderusaleměpo
ybylk smrtiouření
odsouzae dopus
avšak
“ 1907 „Kritlčka
ísma mladom
apolo etupHa
Biláta propuštěn ku přání lidu, který dostav po Str.
„Skolastika
i nepromjenijivost
dogme",l
-.
k „Hrv.Str. ' „aN razmišl'anje kritičarima“I).
zavedeném obyčeji právo volíti mezi ním a Pánem
Druhá strana bohoslovců, obzv áště z bohosl. fa—
ležíšem, rozhodl se ro něho a. 27;th

156-1Lu.23k;]pn18

UŽidů totižbyl

obyčej, že každého roku8 o“velikonocích byljim
propouštěn jeden z menších vězňů, kterěhossi lid
kte
že zavepovstal,
i jej
právě myslí,
přál. Odkud

mané,
a jisto.
to za Ně
tím
ení
“zcela

účelem,
umírnill
ldům ojeljmich
závislost.
Pro
uštěliťaby
Rimané
skutečně
většlch
slavnostech

náboženskýcch některé zločince. Spiše však žrají
pravdu ti, dle nichž obyčej teen se vyvinul u
mých, a to na památku vysvobození z Egypta.
Nebot onen projev milosti konal se pouze
llkonocich
p_rávě
Židé si apřipomi
nail, kterak(Mat.
b li2715),kdy
proup
unštěí
zgyE
v.jan
nazývá 'e oby ejem jejich—žzidovským

(alasnv1839).

žádajle,aby
jim
učainílb
jakože nupozornii
jim vždycky Piláta
činíva]lidMar
aPrlát

opoužiloochotněv dome

semu) podaří

propustiti
s-jejich
souhlasem.
Neboťjsap
ře
no ]ežíše
jeho ne
evln ,byl
by orád
propustil,
ale včida,ljak členové veleradly5130" proti němu za—

se toučggtáls
r roti

dosíci svého úmyslu vybral jednoho,ni oli z men

ich,žnýbržznejvětších zločinců,Barabášme,yslilt
Pl'
naí iesto, že lid rozhodne se ro ježi,šee otím
eéponěvadž věděl o jeho dobrodiních tkterá
č,inil i o tom, s jakoubslávou ho pře něko
A
by snad skutečně roz
hodi se kpro ježíše.
Ale'imja propustil,
Pilát učinil
k němu
chjtěi aby
Barabášelí
chvile, kteroumPil
točetl listl jeho
manžeičin
či
;gkežiíe,tollřistoupil
kn
man

žebníky k tomu, aby získali lid roo-Ba
nebo
ášesposlem
s
jednal, členové velerady použili se
A věc fa poodařilž
a sejim tou m rou, že
lid
Mbžw 5,1)
ejena-rozhodlýsbeproto
zis'kán,n ží pópuz
proti Kristu
proen
Barabáše,
žá

Obr.aso.Bambino:mom“
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Barscz — Barak

Barachiáš,Barachia, Hammam,-1913, Ba
kulty zahř., bránila B. a v časopisu „Katoličkí list“
Bagazl'ag. 1. jeden ze synů Zorobabelových
Na obranu studlje..
„Hrvatt ga (a,
ar.
—
poplralaF,
hltfdaný
modemismus
lis
skoj
Sltraži
na kritična
pisma“,55:59. „Kat. raug
evíta65 ,otec
Asa—fa,náčelníka
1517.
3.e vita : pěvců
rodu
Davidových l Par.

obrana Barčeve studíje').)Mimo to909
!. „Lituípgíka“ Elkanoval Par. 9'. — 4.1evita, eden ze čtyř
„vratných' přl arše úmlu
uvy, když p enášena byla
zdom uoObededomova do jerusalema; povinností

(Zagreb 1908),
„Katolička
dogmatíkaK
_proStřední
školy,
a více článků
v „K(t. 11909),obě
BDL'kl.

Baracz Sadok, kněz řádusv. Dominikav
vpro jzeljlích
bylo (1
bdíti
by nikdo
arše
ese ne—
ližoval
Parnad! tím,
).—
—.sS
sny
nsMo
ellamothův,
vincil olské, spisovatel církevně-historický, u. 1814, eden
z knížat efralmsk ch v době krale lsraelského
ocházzeejezrodin arměnsko-poalské,obíral
Pacee (2 Par.282812),je en z těch, kteří !: podnntuě
se ehlavně
dějinami
polsk ch
h0nnian"(1a
Annénův
eich „Rys
cIr agar—u
S. ywoty
síawnych
kaObčda zasadili se o to,_ aby lysraclštíza
Judské
propustili (28'3'
"*.—)
6.ssktneří
nMes
eze
tec Mosollama,
jednoho
z těch,
zúčast
dziejów ormiaňskich'
„Rysdziejów uzakonu
kaznodzlejskie
o“ 2 (1869),
sv. 1865860—
own jiš-item0
nlli se sotavěnlzdljerusalemských (Neh. 3430,615).—
obrazy Matki
sklej wPolsce“ (bl89'l)(;“mnohé 7. otec iakéhos Zachariáše, jejž lsaiáš vzal sobě
otec proroka Zachariáše
jiné práce, převážně mono afickě, ud samostatně za svědka .l.s
vydané nebo
v různ
věec
asogssech
uve Zach
řejněné.
Seznam
jlc ch
uvádíBurác/Ě"
iblíogratia
otec Zawlaríáše,
zabitBara
byl
mezíhchram-em a9.oltářem
t. 235)jenž
Tento
Ro: .
polska“ a Finkel, Blblíografla historyi' polskle'w
is os s sjojadočuv(v.t.)lel
chiBášc
jestmnepoclg'bně totiožinýs
Barad, m, Baeáó, místo v jižní Palestině uwKá dvobě Shalporově, kol. 326; M.art Rom. 29. března.
des; venG IG“ se praví, že studnice „aŽiveho
baraitha (plur. baraithoth), aram. RDWJ<=C1105
Vidouciho
níž z “evil
le tak nazývají se vkžldovs ké theol l nau
žela mezi nnine“,
Kadeš při
a b'.
olohase B.anděl
jest Aqaře,
blže ne
znim
llarada v. Aban
starší doby jež do Mišny rabbiho jehus.y nebylyipo
jagďtedy
akésí „legesextravagantes).
liaraděus v. akub Barad
nak roztroušen
v různých aktátech Ahjsoř'
ta mudu,
lšaradatne
aradatus) sv., spoustevnikv V. ednak sebrány ja a přídavek Mlšn
ra &, arala, lxbr. Berár'jáh
jeden
35.13"v díoec. cyrske' (Cyrrhus) v Syrii; památka
Barega Bedřich, ». v zámku Mala vas |: Do z] geví 82synů Semejových zpokoleniBBenjammova
brniče v Krajinč 29. čan 1797, dokončiv studia gy
mnasijni, věnoval se ve Vídni stud lu práv, kdež

Barak (szblesk,

lesk) jest čtvrtýI1
v řadě

soudců
ov(ým
o'am:
můj, Blylsignem
t.j
1111můAbínoem
iljjest krása)
2 mAěsita
Kedeš,
se seznámils vntKleme tem Hoíbauerem, jehož otec
sl vyvol_ílza
zpovědníka.
jehozsmrti (1820)ch
se
státi redemptorist
ou; Posvůj
majetek ležícího
v území
Neftalí
'
v..o-záp
ainžnkmene
y Hule),
města dto levitskěho
a
přenechal své sestře. Ale biskup zlublaňský Gruber
útočištnéhocl (ochranného ) Sdc. 4, 6.

n. Ze Sdc.

nechtěl
ho lublaňské.
z diec. progus
stítit; istal
1823kně
em díec.
ylč
llěta sekar. lanem
ve 5,15 nelze uzavíratl, že byl B. příslušníkem kmene
lssachar, 'ak se omnívá Kautzsd1(Guthe,Kurzes
Bibelwó erbuch ípsko 1903,ss..71) Vdobě, kdy

martnem u Kranje. a dvě lt ta v Metll ach, řldě
se při astoraci návodem sv. Alfonsa &svého býv.
zpově nika sv. Klementa Hoíbauera Věřící ho mi
lovali a cíili; ale někteří z jeho spolubratři du

král kenaansk; jablian (ll.), sídlící v městě Ázoru

(Chasór,
odK
edeše=snad
uChirnedaleko
bet llaarrena ih
uhl,
Geo
eographie
des dneš
alten

chovních, kteří
byli nasycení jansenismlemo
a dešel
jeste-" Palastína, Lipskol15896.23'6) krutě vládl nad Israe
finismem,
ho ronásledovali,
ak že
raději jako m ssíonář do severní Ameriky. V0Ame_litj; 00265—1,245?
(t. i.255_některýml
naad
severními
kmeny).:l
po dvacet
kyronuěaso
dnkyěDe
rice pusobil
žehnaně a účinně jako apoštol mezi
bora (debhOrah_
—včela)o pohnula Baraka, který
lndiánš'Rjsa jedním
z největších
missionářůva
853 sttal
se titul. biskupem
a apošt. snad současně s ní vykonával na jiném místě úřad

soudcovaský (lHummelauer,
Judlc. et
1888 s. 93 n.), Comm.
by vedlinodlibros
or protí_uti
biskupem v Marqutettu Ruth,P
Saut-Sainte Marie)kv Michiganu
uve Spoj. Stá ech skovatelai.jmenem Božím mu ukládá y soustředil
everoameríckých,
kdež ain
:. v(Bověstí
19.1eed.
868. .byl slovenský
ianský svatosti
spisovatel.
Pro deset tisíc bojovníků z kmene Neftalí a Zabulon
>lo'vence napsal výbo mě knihy modlitební jakoe (Sdc. 4, 6. na hoře Tabor (: dnešnímu Džebel
podmlnky, kterou Barakk lae.d'
Dušna paša“ (1830) a „Zlata jabolka“ (1,844 ; pro
fndlány napsal více pobožných knih, 'ako'ž imluv jdeš-lí se mnou,(ďůjdmsn)n-ebudešlí chtítl jíti se
mnou, nepůjdu“( dc 48
ypvlývajakási nepo
sll,ušnost nedůvěra v jahve) a malomyslnost která
nici a slovník Chipewa-indianštiny. iz: chyrt,
Life and labourso
w'aukee,
. 900.i.Rt Rev. Frederic Baraga, Mil— mělvavzáp t'íttrest — Barakovl bylo se od ící ra
Barh o.na (Baraona)P
ve dostně slávy usmrtjti vlastní rukou negřátelského
Vlllahermose, vstoupil do řádutfrantišk. 1575, byl vojevůdce,
slávyvšak
to, kteerě se
dostalo
Nedůvěrajeoh
adlouh
op( eně
roto jahel
me
víka em, .pakIw
1857
7prvním

Pls—mA

professoremm
orálky, vynikaljako kazatel, žiljestě nuje ho Palveí v listě ke Id. 181,32. mezi těmi, teřl
nikli ivr.ou) Ze své otčiny (města Kedeš), do
ralis PsalmlLExgužitío litěeraIuIs,
(v
mystica
mo
evýklald
skvměné početí P. Marie Salajma
nka ), na neĚo- ' eré se s Deborou odebral vyzval i jiné kmeny

israelské k společné obraně; vyzvání toho upo
positio epistolaeBB.Paulf ad Hebraeosl“ (t. 1590), slechly
kmeny Efraim, Benjamín, olovina zá
ra
sobre el Ave Maria“ (t. 1596), „De arcano
Verbo
.1606.
adní)
kmene den
Manassesova
a snadl (, sslacharrhl
( dc.
4-.—18
Deborou určený
se
Barac v. Bane aaB
Baracha, nm;, Basgzkl,Benjamínlta,jenž opu Baraks ory Tábor, kde byl svoji sillu válečnou

soustředil, na Slsaru, vojevudce jabinova, sešiko—
stiv
Saula el,
připojil se k BDavidovi
v Sicelegu
1 Par.123. vavšlho svých edvět set okosených (kbr. eez
Barach
'A otec
Eli Buzitskěho

job 321055933

centu).

“

kých)
vozů řeka
při řece
(_ neníš Nahr
el
uqatta:
řeže)Kisonu
s ostatnímdvojskem
svým.

Barakovič — Baranski
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Pnrdkosti útoku, svou odvahou, hlavně však při „O rz odachzžcla ludzkie o“, „Nowa miara
starelj)wašry" (1,W olemika lavně o vycházení
(sgěním'15
Božím uvedl zástupy Sísarovy ve zmatek
cha sv. a o primá papežové proti spisu Be
obrátil
je naoútěk
apdnešnímu
ronásle nedikta
doval až1po Har-zooseth
(4,16.Chur
še_th—
Boyma $. ]. „Staara wiara, albo asne o
El-haritije s.-v.-z. od Me 'dda na ravém břehu
anle sie, lž ci co w dylzuniey trwaja e c.“' 1
Kisonu? Srvn. Hagen, Atlas biblicus, Parisiis
lacz o preslawienyi wlelikaho Hosudarla Caa
si. 58 n.),k de měl Sisara svůj hlavní tábor. sPříšed
Alcksiefa Michajlownczai rywietstwie Caru Fie
l:;ak ke stanu Kenity Hebera, který tábořil neda sněmu
doru A llorenc
eksíejewrcozu" (16763. B. sepsal také dějiny
ko aKedeše,
zaveden Jeho
manželkou
pod
Baran owski 1.0Antonin n, u. 1835 z rodičů lit
stan
ukázánabyl
mu
umrtvola
isarova
sproraženým

vzdělai
se hodnosti
v duchovní
akademii
petro
spánkem (4, 22.). Tlak zlomená síla Kanaanitů kle vínskřzh,
hrad ě, kdež
nabyl
magistra
theolo
ie.
salad en co
ec.Sd 5, 1. nikterak neBIyne,
ebo- '
že byl Barak částečným skladatelem „písně
1862 byl oslán k dopln ní
kádati v tom smyslu, že Vysvěcen na kněze
vyšších
studii
za
hranice,
kdež
vě
lěia
pobl,
na
tiviv university v
chov, v imě, vln ruk

vLov ni. Po nvráatu do Petrohradu stal se

v9čeleszástupu
žen. (eedláček
soudců, Praha
nn. —
aeplt,al asniha
Deboralied,
Frei

provf.theologie pastorální a kaplanem v duchovní

akademii;
po roce
povolán
do spolu
diecesei inspekto
žmudské
za
professora,
a byltu
od 1874
hurá an,
s1905)
Novější vvyklaadatelě
majíjest
za totožný
to, že rem semináře diecesního.R1.879 stal se kanovní
jmenovaný
1
2,11
arakem, a to právem. (Hummela
a,uer Comm. in kem kathedrály žmudskě, 1883 relátem scholasti
kem a téhož roku sufh'agánem mkudsý
1897
11.1Esz. kPaříž
1886,
s. .
Hll.
čjura
aj,1
vZa dru ze šiecht.
stal se biskupem se nským. Vynikal svatosti Rživota
a horlivostí
pastýam kou; m.at1k
mimo Ktonejle sším eho
ako
rodu,kněz,l
dle Iidový
Fabianíče1kan
borný
kazatel
Z.v ívník
mě 1zaderský
28V atavý básnik,
lingu ista
“0
n kszczu
„Vila Slow/vlhka“l(Benátky u15614

,šlodům(
litelrárnim
náležilitevskábáseň,
zilelys"(
858—59
nkě
kolikrát znovu .).

,jarula urešenaBcvitjem od šest vikov svita“, 5
vydaná (l. v. enátky 1618). „v_ila Slovinka“nše
a a

báseň v 13 zpěvech; v 8.2
mMpŠŠu'e
ezachována

sledkem jeho studii linguistlckiýchlmr
jestvpojednání
„klZamět o litovskom
dané
petrohradskou
akademíjazy
nauk. Mimo to
ložii
do litevštlny katechismus sněmu tridentskě 0, po

NZgareta';
V rukop sae stiilu Gofíinovu a část Písma sv. 52. Z mathema
chšlvli'básn.s
„Draga Rabska pastl tických jeho raci šl tiskem: „O wzorach stu
rica".
dřík (Gesch. d.kstidsl. Lit. II. 125) připo—
míná
té „LjubavG
stDeliciae
rum, varia
specie carmian's“ (Benátky
1693).aršnco
Srvn. žacych do 0 licze & czby liczb pierwlsych nie
rodní charvatská pisoižňcls
rulnagI

akovské akademie
i
Eraekraczajncych
danej
věcÉralnsicy)a'
(v8? progres
dnánich
u
ájuóidmOgledalo 11.,391 n. .Stan' lzrv.;;:de (:_Jll. transcendentaln
skalli sil
k myv“
ugaraldl osef, 11.v Modeně 1770, s. t. 1832 ludzkieo
<
l'mathematickso-fiiosoiic
á,
01 stušieo899.
— 2.
ei T.
n.l7l3,

kněz,
byl professorem
semináři,řipozdějc-í
sekr
kretářem
univers itnim v &bisk.
arcikněze
kath
drále; přel. z francouzštin několik spimsůapologe vstoupil do ovaryšstva 1728, byl prof. rhietorlky
ve Lvově, po 12 let kazatelemi v Krakověi v Ka
:p. „Kazanie
tických o časových otázk c,h a b i 'jedním ze za liši, 1773 rektorem vt Bizec
kladatelů eublikace „Memorie di re igione dl mo šciele
uroczystoščš
iane7we
v Ko
WW. R.WPBršgit temk“
53.) Lwowie
— 3. Valen
tra".
rale!e di
n. 1806
oval1834
v Krakově
a ve
raaňay Ma u,š katol cký kněz slovenský, tvin,
Maršov
b iv Siawkowě,
svěcen na stu
kněze
byl farárem
Sif7„Lékařstvílduchovné“
!
u
vBychow, 1 7 stal se bisku em formítanským
(v Košicích 1737).S
in part. infld., 1869 biskupem lu elským. Pečoval
Baraniecki Luká š, lat. arcibiskup lvovský,
o obnovení kathedráiniho kostela, vynikal horli
svěcen
katechetou
vo\Žké,
ólkwi,
pozdějáiřvi
pastýř
kou auvýmuvnosti;
zanechal řeči
po-_
karistou
katheb 1álnim
ve Lvov
od na
1829far
hřebm;
s. 187ng
ln.ě — .Voojtt,ěch
». mezi
„. 1798,1822,
studoval
na univ.lv
kněze vy vostí
v Hodowici, od 1833v óraažíwě, r1836 stal esme
etly 1548—50,vzdělal
nejprveaalákře,
v akademii
kra
kdež dosáhl se
stupně
a potom
kanovníkem lvovským, v1849prekonisován na arci kovsk,ě
biskupství lvovské. Vynikal horlivou ěčí o blaho
věřících, často vlsltoval díecesl zřídí několik no— vakažiemiíjchvlašských, írancouzskýchaněmeck ch.
ýpoznav vynikaěícívlastnosti o-,
vých far a zakládal farní škol „jeho péči a štědrou janZ
těpána Báthoryho a Zikmunda lil., rychle
podporou zbudováno několi nových kostelů. B.
?dlporgvglánjej
hodnostech všemožně B t še se nad to přízni
.ve
ově 1858.
voal, stal se kanovníkemhně
ku
Baran wicz, Baranovyč Lazar, theolo a ka javskym a kruvoistu m,kanovnikem-kantorem
zatel ruský, u. 1593, vzdělai se v Kališi av yjevě,
zdenským
a scholastikem
r. 1581prze
veli
kým
korunním
sekr eemtář
m,leclzyckým,
biskupem
stal
se
mnichem
v
iavře
pečcrské,
později
pusobinl
mykšls
ým,
1585
podkanclěřem
korunním,
1590
bi
jako kazatei při různých kostelích a jako igume
skupem plockým. Ujav se správy biskupství plo
několika
kolieje kyjeVSkěn,
1557 stal klášterů,
se bisku byl
em arektorem
1658arcibiskupem
v er ckého, vzdal se podkanclěřsiví a jel se vykonávatl
horlivě govinnostl
vrchníhokterouž
duchovního
nigově,
:. 1694.
yl p_ro
jesuttův rsó
i unie.
visitoval diecesi,
rozdělilpastýře:
na de
Psal
mnoho
malorusky
i íotvníkem
polsky, veršem
sou; neůnavn
kaná ,v Pultusku založil seminář pro 12 kleriků
a své 11správu jeho jesuítům. V Plocku slavil dvě
jzoev
s ísů jeho uvádíme:
ig
rawie
ltow a670),
(l „Lumia
1, „MeiApollnova,
duch wnykaždej
iže spest
Hi 01
a jednu
Pultusku.
1595Vlll.
odebral
se do
Božyj" (1666), 1686 „Wieniec jÉožej Li atki, á. s. Éynody
tma, aby
ohnulv pa
eže Klementa
k spojen
chów kwiatki Naajšw. Panny“ (1
„oN
otiy pieó, ství proti urkům
.
stal se biskupem ku

Ran Chrystusowych
Biahoda
ilstynn
javským,
primmasemhnězdens
isus
Christos b st“(pleč“
1 ),(1680),
„Siowo
biahoclarstwenBaraúskí1608Karel
1

mv;:.Zloczowě,
1616.

no eíerzeyZyciu
hospodu sgsu
Chrystu"
(1680), „Rozmowy vstoupil
Tovaryšstva
Íežíl'r. 183
prof.léta
fí
wietych“
(1671),„Ksnegišmierci
losofie adomorálky
v Tamopolu,
po,vbyl
dlouhá
Český slovník bohovědný ].
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Barasa — Barbareum

Barbalíssos, Ba rb al 1s s u s, někdejší biskupství

kázal polsky i německy, a. v Novém Ssczu 1887,

:p. „Bacznošc Polacyl1nowy Kusíciel c wiliza
míedzy
wami“ (Lvov
842),
„Nowa prógka
ne
dzierženia
st clh
rzes
esvť'sdó
(t. 8681.upgš

v Meso
v „Provincial:.AugustaEuphratensis'
pod
me otamií
0 hi.erapolskou;b
Antonín zúčastniÍ

se 325 sn mu nicžšského; z jin ch biskupů přípo
grass
asa(LXXBanán,
mínlaí 2byli
se Aquilin
1a Marinia
an 451. Nyní
V letech
793
,ogevněnš:
městov
laad
v němž Židé odop
buyliutlačováni
ažl
tu biskupové
jakobitští.
biskup
(1 Mach. 5%), město to jest dle některých totožné
ství titulární.
Z někde
s městem Bosor (v.
zvané nyní
Qalá' šatho%miěsta B-u zbyly zříce
ž _v ]
ach
s e niny

BnrbslonaagžAntonín,
lt.al malíř,u.
v Messině
žák Dominichínův,
jehož
manýru
armelitán,
rodem _elgčan,L prof.
kla
bardaa, dissertaci o zjevení, o užitečnosti a kánonu úpárlilě
si osv
tě"
provedl mnoho obrazů pro chrámy
sv odroi
Písma sv., a zpracov
.Doctrínale“ To
barbar, tak nazývali Řekové a Římané cizo
u_n

máše Nettera. —2. Mik uláílš,zu. v Bourgesu na

aoštol kteřínegluvíli
Pavl m1 jejichvja'ízylřčeemům
i barbarům
zemce,
V tom
smyslu
dužník jssem“ (t. jv všelJchněmnárodům, v témž
smyslu
ostrova Malty nazývají se „bar
&'ary“ obyvatelé
p. , a v émžs
ná
28: Paku tž ivssalomysllu nžítoo slova
toho v žalmu 113
skžtdémh
Helleo sté
rodech nevzdělaných (tak Kol. 311).
ture, et l'usa e qu'on doit en faíre“(v yd.p joeh
ídy
nazývali
„barbary
cizozemce,
kteří
utiskovali
10'.
smrtl 1714), est to pokračování díla Richarda Sl (Ez. 21gl,2 Mach.
mona „Bibliothéque critique
ara, mnemotechnický název úsudku, jehož
Bnratová Ma g d ale 11a Žán
ofi e ctlh.,zakladatelka obě návěsti jsou povšechné a positivní a v němž
je (tvari
v návělsti
vrchní podmětem,
ve
kon
ongregace nejsv:lSrdce
ě„afD
du sacré pojem
spodní střední
výrokem
. úsudku).
. označu'e
vřaříži.
a íc zbo ností
a :.ctnosti
po v tomto slově jakožtop rvní souhláska v abece ě
couer“)
n. 1779vVyni
oiŘnyv
ndsku,
24.května
první (nejdokonalejší) l:'ůsob úsudku, :: značí větu
vzbudila
r. 18(I)
někohkkdívek
smýšlení
ktom
u, aby
zasvětily
se spoiustesjného
níkéBožs
mu
poč. XVll.ystol., :. 1706, žákuRicharda Simona, orien

talista,díley„G ossarium
lupracovníkem
Thomassinovýmřpři
jeho
uníversale
hebraicum“, a
melovým přid
„Bibliassacra', a sestavil dilo'
„Nouvelle bibliothěque choisíe, ou l'on fait con
aitre les boons livres en divers genres de littéra

Srdciavýchově
Páně
a dívek.
abyse pracovalylsnarvlasstnim
zdokona
zvolena
za
lení
věnovaly
účinnély ce k 1802
bližnímu,
zvláště
šředstavenouÍ a zastávaÍa t)uřadr ten po S60leti?ne
navně l_?ečuíc o rozkvět konřre ace. Srvn
u
nard, „ isto e de la Vénérab e ěre Barat“ (Pař.

echnou a posřiltivaná
ČEA < B), r, 5 nemají zvlášt
ního výl_zěnamu.ř je dve stavu oslaveném

V Eucharistii je skrytto Tělo Páně,

V Eucharistiiavu
je skryto
os avenTělo Páně veŠpd.
Barbar-1 názevstéhož úsudku jako Barbara, vy

1876, 1,900 do něm. přel. Zardetsti,p„Leben d.
jadřující
že usuzující
přestává pouze na části
toho, co však,
z návěstí
plyne. Přík
Mutter
Gottes
DienerínMagd.
Magd.$ofoieB.
h.Barat“,
1880; Dr
r. R. Zhdněl,
(Brno lezno

Beretta, někd. biskupství v Lykaonlin; Gum,
Series 451 uvádí biskupy z let 451—87.

Všechny útvaryt přírodníj so
tvořeny
idei božských;
Rostliny a zvířata
jsoudíleútvary
přiro m.

Cigiba
di Sociologiar
ristlana'. světský kněz v Bo
Alv C
oAlonzo,

Rostliny jsou stvořeny dle idei božskýcg.d

Bara

Karel, dr., souč. kněz italský, :). „Prin

Barbarano František,

kapucín, :. 1

:) .

lsivii,vedle
s ch
estudiem iovinností
ovů v taměj
ích duchovních
končinách s:zabýval
nalé „istoria ecclesiastica della Cittá, Territorio e bio
zajících; r. 1640 uveřejnil v
ě dů ežitou cesí dl Vicenza“
(3 sv. 1649—63). Srvn. Harrar,
knihu „Arte de los Metales“, jež několikr
Nomencl.
111889001125
Barb
barelli
iorgilo v. Giorgione.
lv'u—všdánaa
přeložena:
ido francoumtiny
František,
trlnitář,
De la ns a
Barbareum,král.řecko-katolický seminář
tionl o fundacion de la orden de a ss. Trinidad e u sv. Ba rboory ve ídni, zal. císařovnouMarií
la redencion de cautivosu (155 . -— 3. Franti
Terezií
dekretemI
,ze
dneté7.seříjna
k tomu kabinetním
účelu, aby —
jak
stině
pra
_
šek, souč. spis. ita
talský, :p. „11Dírittoe Pubblico podporovány byly „nanejvýš ldůležité snahy o unií
Ecclesíastico
di Leon
Barbadicn ss condo
ehoř, la
n. mente
v Benátkách
18.září 16%, náboženství řecko-s-jednoceného a nesjednoceného,
věnoval se studiím filosofickým, 1655obdrelž od jež závisí hlavně na lepším vzdělání duchoven
patriarchy benátského Maurocena tonsuru, byl po stva sjednoceného“
by alumni vzdělání
té posvěcen na kněze, stal se kanovníke
em vPa svého nabývali na universitě vídeňské. Císařovna
darovala novému ústavu někdejší konvikt u svaté
dově,
.prae Barrbory spolu s kostelem, a ustanovila, aby v něm
látem. referendářemoboilSl
Za
Římě řá ícaíhobalpnáčelníkem
okresu zattbmerského od Alexandra
.ustanoven bylo'celkem 46 alumna, prefekt, vlceprefekt, euphi
r. 1667 biskupem v ergamo, po šesti letech stal merius a viceeu himerins celkem tedy 50 fundo
vaných osob, je mají míti byt, stravu a oděv, na
se biskupem
v Padově, Vkdež
33 léta církev
řídil,
jsa též kardinálem.
život goa působnosti
svě každého alumna bylo poukázánoroočně 3001 LJe
ikož ústav založen byl hlavně pro královstvízuher
řídlls esv. Karlem Bor., pečoval o disciplinu cír 11k
kevnis dle dekretů koncilu trident., šíření nábožen—
nsedmihradské,
b velkovévodství
k
arvydržovaní
ství, i o chudé. Založil četné spolky kněží a mlá ské a haličské a pro
deže, seminář v Padově, akademii pak vědeckou
I1|.l
„"Athenaeum přenesl do nového domu a bohatě
naadal. Z. 18. čer na 1697. Pro vynikající ctnosti
y mělo odváděti 7000 zl. z tamního jesuiut
b i r. 1761 zařazen mezi blahoslavence. Jelikož
mennová
censor
vak úcta k tomuto blahoslavencl stále roste, svolil ského iondiu.
Prvého vie
rokuňspřijato
bylořecko-katolui
20 alum
_.

c_—

pa ež PiusX dne
1912 tomu, by za—
po ato bylo ednání o kanonlsaci blahoslavencovu.

Srvn. AAS.1 12,180n.(ViztakěčL Barbarizggjt'S.

z ktknih
josef i_losafat
Hagřlar
1776
doplnjest
n počet
alumn
gkrŽfecch
Rastasič,
6viceeughlmeriem
řeck'
46.Zřizov
listina
datována
17.listopadu

lnan9. Dle stanov ústavních byl počet alumnů na

Barbarič

915

jednotlivé
diecese takto
ro ve
Uhry:
proto sekstudií
zatímpřitelis
sešlo. svému
[ dali ho
rodiče
Babičovi
na kupectvík
dobrému
zdiecese munkáčské
9 a 2rozvržen:
basilíáni, :1clec.
elko lána;
varadinské 6, z diec. kříževecké 6, z diec. spišskě ve Vit'íně. Manželé Bablčoví zamilovali si učně
2.p ro Sedmihradsko: 9; 3. oHa Ilč:z
si
bedlivě
nového
zaměstnáni
jako
své
vlastní
dítě,
choval
sle
vzorně
a
hleděl
diec. lvovské 6, z dlec. przemyš ské 6, z klášterů
2.Dohled nad ústavem m_ělvždy některý z řecko
chce se mu
létatl atřeba
Iétativeazlaté'
Petrovi
Podobal
se ptáčku,
klecichtělo
zavřeneému;
katolických
biskupů,
císařem
jmenovaný.
Za
jo
sefa ll. byloB
1784zrušeno; alumnové : uher
dovatl,
mu konečnép
řáníučíte
to s lnilo.
Přišel!
za
ním až]]se
jeho dobrý
a laskavý
z Veljače
a
skříc
ch zemí
musili odebrati
do semináře
v ]ařru
ha
ičtí
do haličského
gen. se
semináře.
Když
csař
ze zem?'
tal se Zarazll
: „Nechtěl
kn
se Petr,bysř istáti
své se
chu
usvéts
tí stu o
František r. 18033zřídillvídeňský městský konvikt
pod
proávou piaristů.
bylo
nměmist.
pro Nad
umny
ecko-katolické
určeno 15
nadačních
tě vati nem sliI na kněižstvl. Být františkánem necítil
epovoán
, lovysv
jnch!
hknéžích
neviděl.
tlil
mu učitelnevěděl,
kdo jest jiných
svět
mito alumny měl vedle představených piaristů dozor dosud
také farář od sv. Barbo
na po zrušení tohoto
émá
vínností; chtél- 11by takovým
konviktu podali řecko- atolíčtí pbiskupové haličtí
se státi, žeaby
imiOh začítl stud
ovati v bosenském
k císaři dne 30. listopadu 1849 žádostt, aby opět Travniku
v arcibikupském
acholeckém
semináři.
B ltě tenkrát ředitel semínáe toho poslal oběžník
byl
zřízen
nějakáieckonvlkt
Vídni pro
několik
alu
umnů
z je'ichd
c.esi Zavenedlouho
podal
all
také nrodním učitelům bosenským a hercegovským,že
by znalsnadaného a mravného jinocha, mohl
řecko-katoli
tí biskžpovéfituherští
podobnou
žádost
ybyl a vsedmíhradští
rízeny pří kdo
mmáře
doporu
učit.!
Také Petra,
veljačský
uMg
itel dostal sten
oběžník,
hned
vzpomněl
za
znlvě;ústavu
císař Františekjoseflt.
tako
vého
a nařídil roku ysclhv
,abylilvzyřízem
umislěn
byl šel k němu, a Petr ochotně pak svolil; svolili i ro—
v budově někdejšího městského konviktu. Rektoo
a1889
níku. Koncem
Na ížnímsrnap
oncl
městazřiem
stojí jako pavlácnád
rem jmenován byl farář od sv. Barbory dr. Litwi diče.
herný sem
msnář
naslem a kostelem sv. Aloisa,
nowicz,
spirituálem
kooperátor
N.sNagy,
vicerekto vesměs dílo šleschetného arcibisku a sara evského
rem a studijním
prefektem
dr. jos
mbratowicz.
Ústav aotevren
byll. ří naajech:
1852;přijato
bylo 41
cho
vanců
l doktorand.
oho chovance
určeno
bylo 470 zl. ročně z náboženských fondů zemí,
z nichž alumnové pocházeli. R. 1873 byli alumni
z Uher a Sedmihradska počtem 21 odvoláni, ab
nadále
vychováváni
byli v ústavech
uherskýc
ch, t &
že
zbylo
en 23 chovanců
z diecesí
lvovské
przemyšlské. Nicméně trval ústav dále, až posléze

dra Josefa Stadlera. Uctivěvvkroč do ná erné té
budovy
etr,,olprstý
vena
po ik
všeckudalší
dobu
zachova
uctivost
tu0i\,k
allústavu
laskavým
učitelům, horlivým to kněžím : Tov šstv
tva ježí
šova, znamenitým professorům. Semín ř stal se mu
ou domovinou, dvakrát neo ustil ho ani o ve
lik ch prázdninách, tam přál si umřítl, kdyžtě za
ně olik let smrtelnou nemocí byl zachvácen. První
jeho praefekt takovéto vydává mussvízědcctv

1893 recko_y zru-katolických
en aanadálekandidátů
měilo každéh
ho roku
několik
duchovního
barlč poslušnost;
ihned emi srdce
zalíbil;
stavu podělováno býti stipendíeml k návštěvě vyš jeho
jehozvláštěsmne
bezel tno adojímala
všecko
ších theologických usttavů vzdělavaclch. Srvn. dr'.
uprř.ímno
jak Páněl
snadnooVčer
bylo nu
jej 1890
zcela zave
získati
bož
Srdci
edlí jsme
Z: drobka, Die theologischen Studien und An— skému
slalten der kath. Kirche ín Osterreich, 546—557, v semlnářl ,Devět služeb lásky božskému Srdci
Páně'. Petr ihned se přihlásil ustanovil jsem ho
vůdcem devíti spoludruhů. HorlIivě navštěvoval bož
Bar
barič
Petr,
djvěrný
následovnlk
sv.
Al
isa
(1874—1897).Narod:'lse dne! 1.9 ét. 874
ll

Srdce veSrdce
svatostánku.
Podneuejželvldim,
kterak
o slavnosti
toho chvatně
přeshřišlě
jeviště, jež jest částí úplně křesťanskéfarm ves ské
nice Klobúka v severo-západní Hercegovině.
Otec jeho Antonin
nbyl bodry' zkušený muž, třicet s pérem a inkoustem do hovornyy, kdež epak kolik 
hodin
pomáhal
knězi
zapisovati
přečetn
příchozí
nové členy do „bratrstva Srdce ježiš ova“. Zbožný
let byl správcembu
bega přinutil
Kapetano
itině poblížvelkostatkáře
Klobúka; dvakrát
ho
ten
ohc,hpřiskro
omnýa
ke&všemu
dobrému
ochotný,
adal
mí andělem
Božím
jímalapře
mě
pol'itickýoúřad,
aby byl
búckým;
libo
vlal
slh
odměnu
za starostou
svůj úřad,klob
výtěžek
tabáku,
írgměuzvlá tní iucta." sAč byl v každé třídě prv
rozdal praviodelně chudému lidu. Matka Kateřina š,.
oval
se
svým
sopl
olužákům
co nej
pocházela : Vitiny; její otcovský dům byl dosta nokomějí. Byl tlakéchor lV m členem Mariánské
veníčkem okolních františkánů také tam z ovídá—
ongre
ace,O ba
v nách
áté těíd
byltřídě
již vydals
praefek
]ejm.
prázdn
o páté
vali, že nebylo kostela; naučilÍji čistia sti. Ro tem
diče, příbuzní, přátelé vydávají řekr ssné svě
Petr na cesty
fsareář
přítelem
a iturientem
Marijanem
Kelavou
(nynífar
em v Bos
ě).Z ašli do
severní
dectví
o
Petrovi.iOd
nejútle
e
šlho
m
ádí
rád
se
mo
Bosny,
prohlédli
sl
Zenicl,
epče,
krví
'
dllval, a to velrnizbbě.ožn omu poručeno, chle
vykonal,j akoby se nového rozkazu nemoh ani
,
éřlll do lgsens
akova,
koz
očkatni.
ajsla hotov, eznapomněl
chápal se knihy.
Kdykoli
hnal
a,pastvu
knhui
ani oka
to nesmrtelného
jlřího Slrossmayera.
odebrali se josefa
oPožegg,y
vrátili se do
nechtěl zaháletl. Nejmilejší knihou bl mu Z akova
Bosny do Baanjaluky, stavllí se u tra pistů ve
od sotce darovaný bukvar, důkladný to ke echis „Hvězdě
Mariině" aodtud divokým poříč m Vrbasu
brzyškola
uměl vjejo celý vnazpamět.
ontevřena
Veljačí, jižněZ jara
Klobuka; do- lajec, dále celou jihozápadní Bosnou, až pro
izhnedápřihlásil
syna
svého
Pe tra, jenž
pak
ke stal B
searbarič
ozdobou
školy
a chloubou
učitele.
Nikdo nechodil do školy tak rád, jako Petr; měl
půl druhé hodiny cesty, vážil jlldenné dvakrát a
to první rok sám a sám; nebylot 'iného ž ka
zKlo búka. Vybyv si školu národní, yl by Petr
rád dále studoval; avšak kdo se nehodlal státi
trantiškánem, ten tenkrát v Hercegovině vůbec ne
mohl síudovati; františkánem býti jako se jím stal
již starší bratr jeho Marko, necítfl se Petr povo

nikli Dalmacií k jade rsk mu moři. Barbarič byl
p0vždy veselé mysli, rád se bavmll,vždy měl očem
mluviti; ovšem nejradě 'l mluvíval o předmětech

védeckýchaa;náboženských společných her vždy
se účastnil, kolem něho bývalo nejveseleí;

řizný

mělvtvtiap humor, obveselíl a pot i ke k ho.
m
sAž
tando sedmé gymnasljní
mtřídy
Mši-: sliloPetnr,“žeza
se
toužil po do
řádnoviciátu;
Tovaryšstva
ježišova.
':,Bylbyihned
vstoupí
avšak
poradéno
mu, aby
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na řed dokončil gymnasijni studium; poslechl. Po

godlomená
Za prudké
bouře a jehoimladistv
vá
r. 1 život.
neenadále
se za
chladíl, dostal zimnici, ckašel; stonal. Lékař mínil,
eby mu doma vzduch lépe svědčil; i vybral se
do své otčiny; avšak nemoc se nelepšila; víc a
více vzmáhala se choroba lic. h stal se do
lázní; s ces té sešlo. Vrátí se do ravnlku do
smeimináře,
o kudž
napsal iěpe,
otci: zcela
„Ptáte
se, ovšem
jak je
?Bohudíky,
poněkud
dobře
nei. Avšak vězte, že pro mne konáno, co jen vůbec

Barbaro Daniel, ze šlechtického rodu benát

ského, odr

patriarcha akvllejský, :. 154

řeinožíllmg
Katenu řeck' ch Otců kn ěkolika žalm ům

888er

thurtcr, rsba
omencel.
Y,)86.
ím s, u Sozom.
Bag/ia

oú,1m; sv., biskup seleukijeský a ktesifonský za

pron iedování: 5,aporall. zvolen r. 342; byl spolu
se 16 klerlky 3 at. Srv
rvn. A:.mnani, Actam art. |,
111 n., Belgian

[,

ar astro (liarbasínrum, Barbastrensis dloec ),

možno kona .Pro to netruďte se starostí! Víte nad
to, že život náš spočívá v ruce nejlepšího Otce,
Boha všemohoucího, onvví nejlépe
pe, co nám s užit
kem, zda žití či zem
Staň se vůle Páněl Po
ložme se mu do náruči, a bude nám blaze.' S ta

biskupství
:uopaněisku,hraničí na sever s Pyre
nejemi, na ve
výc10
diecesemi jucaskou
urgelskoua
a lerídskou, na zápaJa'ihu
ě s sdiecesemi
huescaskou; zřízeno kolem r. 11
k yžmměsto
Saracenům
bylo odňlaňto,
později spojenoa s održe
bisku o
stvím
hue
uelscaským,
iznovuzřízeno
řijalPetrkkřížzzruky
ží, knž'n,aně1nž svoji samostatnost, až 7konltordátem z r. 851 sta
mě mno o t čti a mladistvý život svů dokon
noveno
bylo titulární.
opětné splgjení
její sHuescou; v čele
biskup
Data statístická:1240.000
čiti. Měsíc peed smrtí pravil spoiužákov: .Kdy— bývá
bych si nyní sám měl voliti život či smrt, věru ob
., 220 (Barbazza)
nžě1,154tar, de231
kostelů n.1181177
kaplí.
arbatía
Ondřej,
as prvn
nevěděl bych, co si zvolítí. V nebi ovšem jsou
lepší lidé než zde na zemi. Zůstanu- 11 živ, budu rokuXV.stol.zevznešeně rodinvaesslně naSicilhii,
snad mocí mnoho dobrého vykonati ke cti a slávě
Boží; avšak stále bude mi hrozíti nebezpečí hříchu odkudž zván těsžAndreas Slícumlus. Názvu „de

Barbatia“1nniě

gádu

ježto však vůle Boží určí, co1mi pro

sggšno, jsem klidný a sgokojenf' Dnel 4dubna
splnilo se mu ješt

nevroucnější přání: se

některých

pro dlouh vous (lat. barb a) jejž nosil. R. 1425

přišel
do ollogní,
studoval $neljprve medicínu,
pak
u_lanazlmol
aBapt.d
ráva..R1438

pb ijat do řádu byl iž
erraře
0 od
010 čas
p1'_oí.právalkanon.
vc,Bolo ni, patkvně aký

eprvnísi
a přloděnv
zvláštnímřeholnim.Z
povolením
vncíála
Tovaryšstva
ježíšova,P.
tu %ov
inuil
rouchem
ěkovalsemánupovžd
Bohu, :.e1479.
Zastával
domohkteré
se
ekal
zámožnostl.
V čelí-né
kají seúřady4veřešíiět,v
mu r :
chyby,
že mi světec tento dopomuže k ně mu tako
ov však jsou přehánčny. jako právvnik měl zvučné
muto; vždyt ode druhé třídy tak často jsem ho jméno: Sepsal četné spisy kanonické, z nichž ne' —
cennější jsou: „Commentarla su r.,l 11.
l.
vzývai, aby mně byl nápomocen při volbě stavu
Posíiněn sv. svátostmi, skonal pak druhý den,
, 1511, e1571,
15. dubna na Zelený čtvrteemk, aje bezmála23 let. Libro
5 sv. i„pefcrletalii.1cm“m(.vyd
ol.),„
emn.t Ben.
super 1 Clement:
(Ben.
Za slavnostního velikonočního vyzvánění slavně 1526), „Addltíonesoad Nicol1de Tudeschis Com
pochován na Bílou sobotu. Obšírný životopis Bar mentaria super Decretalibus“, často tištěná „Con
sília“ & četné traaktáty z ráva kanon. l římšiého
fessor
Puniinaémec
mT. bývaalý gro
baričůvjehoP
napsgl.Antonín
charvatsky
Srvn.cl Sňhulllaxíaehlrbuch oslů.-R, 89.Hurter, No
Barbarigo (Barbadíco), benátská patricijskáyro menc
Barba ta

ssv., kněz v V.stol., přišelsknězem

dina; třiiszojejích členů došli důstojenstvi kardinál Timotheemlll:llAntiochie do ima, Ilv úk tu v coe
ského;
uto: 1.jan
František,
u. 1658,
sy meteriu Kalixtově; proslul uzdravenívm mnohých ne—
novec ŘeshouřeB-a,
stal se
1
pem
veron
ským,
1714
brescijmským,
kardilnálem, ntonín,
1723 bi
sku empa
adovs
5.17 1719 2Marek
71.1 0, stal se 1678 blsk. korfuským 1686kardinálem,

1687
b1sk.monteiialsko
ským
:. |1766—
63.
a
dicus,
v. takět.
e h oiZ,b
25, (Barb
provázel
zis lEttlantariniho
a
1648 bednátskéhovyslance
k vyjednávání

oc.ných Galla Placida a Valentinian 111.vzali aLei

smsebou dohRavenny, kdež rovněž mnohé zázr
vykonal. jeho „Vita'lzlektionáře
ravennskěho
oti
štěnavMig—naPL.
l,n769n;n. Mart.
Ro
om. 31. pros.
arbatus sv b,iskup beneeventský, 11.kol. 611,

stal se bisskuRem beneventským a s1ipontským, zi
skal sobě ve I'llkýchzásluh o obrácen Longsobardů
beneventský
m.1.11
i
on.hGel-ln. .Rom.
Script. 19.u
Lanugob.
„556n.; seDetseÍ

Barma v.
pečoval o n

Barbě ]an
Křt.,l.kretsiíř,mědirytec
nakladatel
pravu
kněžstva
a odjeho
vzděKlementa
ání ; 18.Xlll.
čna mědirytin
1697v mravů
Padově,
r. 17610
dap peže
v Antve
erpá ch, ». t. 1578 z.a 1649;
pro
vedl mnoho jemné a pečlivě provedených rytin
blahoslaveného.
5 ní,
isy (promluvy
erohlášen
kieru, zahomllíe,
kázání, jeho
roz 1m
asřsktý
nábožensa
ašBaarbiaeav,
Babai)
sv.
mě.
v
Edeslsle,
lis—alba"
a j.)
vydal
Petr
Uccelli
v
arm
l
sestrab
sv.
(v
Mart.
29
arín_Vasil Filipovič, kněz moskevský;
:p. „anna"
ízn í (Moskv
čudesa slvjatych blažennych
Vaslilja v syrské
církvi antiochijskě 14. říjnao(Nille.1-,eKal.z
) „Skoiko
151-)

Barbeito

Antonín, O. S. Franc. reg. obs., se

tainstv dolžna lmět istinnajla Cerkov iČhristova“I
mo
orální
Cvomšpanělským
stei 7Komjšendiumutheoio'
rvn H mr, o
(t.
nost1888,
lic v889),
Bogě„Vetchozavětnčjuk
„ hl stovštiina nilaitroč-i
sekta psal
jazykem
duchovnych christian: razbor dv nadcati zapovědej mencl. IV! (11190,

Barbelin Felix josef S. z,vaný „apoštolem

osnovatelja etoj sekty:l ovorit ii Duch sv. črez Fíladelíie“, n. vLuněville ve rancií 1808, vstoupil
menc.
prorolkov chlystov“ (t.
). Srvn. Palmz'en', No
dy šstva
ježížšov
r. 1831vvekolleji
eWhitemarshu
Barbaríno Bartolomeo, rodem z Fabriana do Tova
an)
několik
letva strávil
george-_
marce ankon,skě řečený tudíž da Fabriano", měl
také přijmí„ilPesarino“ kolem 1606dvorn1
'hudebník townské, 836Tsta1 se pomocným duchovním
biskupa paa'dovského, složil & vydal moíetta (116,10 chrámu nejsv.T mjice v Georgetownu, od r.
ůsobiulve2.Filaldel
11 kdež působil s horlivostí apo
t.
1614), 3111.madrigaly (1617), kanzoneíty (1616) a 1' tolskou;
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quo modo eiigendi in religione Capucinorum'
Barbelioté
rb e1ité), ofitická (gnostická)
po (t.1640), „Ordinationes pro bono regimine reiigionis
družná
sekta, (Ba
mající
skoéh aeon
B
e ,matky všechážŠivých,djižedostalo se od Capucinorum" . 1640.
z
onín, synovec
nevyslovictelného praotce zjevení. Název ten sektě
agežemaltézského
Urbana VIlL,
1—111607
ve ek1627
Florenci,ard
dlpřevor
v 'Římě,st
nálem,
té přik
kiádá sv. irenaeus (Adv. haer. 1, 29); Theo ?&
doret má pro ně mimo totéž jm
méno Barboriani,
byl
legátem
vAyígnonu
a
('.astěsjsle
u
italských
knížat
Naassini, Stratiot .ci, Phemionitae (Haeret. fabui. au dvora savo',ského r. 1
se pap. kamer
lengem a arcikn zem u chrámus$.M aría ma giore
com
m
p
).
kde
ito
E_pitanius
zoveje
Gno
stiky xať 3501717
(Hae 26,3)n
otaké bCoddiani upadl u lnnocence x. v nemilost, rchi do rancie,
rehabilitován prostřednictvím Luv
název
odo_. paropsis,ešaáinus,
o
olejíchmnisa),
nečlstotu
nechtěl
(od codda—
odvoozuje
tento Mazarina, stal see1652 biskupem poitierským, 1655
s nimi nikdo z 'ednér mis jisti.
:o ě.
frascatským,
1657 arcibisku. em r_emešským,
biskupempalestrinským;z
onav 1661
en

zváni Stratiotiky a Flbionity, u jinýchrýZacheovcnika
Barbelit praotcova
Dle učeepřed
ní B-ů
stan vlšecBrý
(Ennoia)
matkoun
živých
h(Bar
beio) a vyvolala předvěděni (Pro nosis)_. Kd ž toto
v.ystoupilo následovala za mm fthars
rsie (
šrteinost) a věčný život (Zoe). Z toho se Barbeio
velice potěší:a a zplodila světlo sobě podob né, od

turaa,

1674 eFerraře, vstoupil do řádu ka u

innosis. Z prvniho páruoepošel emanací Autogenes,
pterý se spojil se svojí sestrou Alethei; : druhého
ošia čtyl
ě i mocnosti,
světla, ježjež
Autogetna
opuií; slouž
z tře
tiho
těm 4obkio
světlům
ží.
Autogenes : Iodii dokonalého t:'Slovéka(Adamas) a
dokonalou nosi, 'ež se s nim spojila, ze které

i_623kardinálem,
byljakožto
16% legátem“aaiatere
v Maeridě,
zastupuje
pappeže
km
křtuM
a
Eugenie, dcery Filipa ill.,162'7 0stal se bibliotheká

cínského, ale vreoslabé zdravi musil o ustiti rád
ten a stal se
tiš kánem; Benedikkt )( V. jmeno

val
je' arcibisku
emf„Epistola
rrarským;z
73 Frauc
:p. „Ora
zione
(Foril 17 8),
adsEm.
um de canone nicaeno', „AppellationesBasd
summum romanum pontifice m ac de numero vi
něhož plození
a osvícení
praotec
zdokonalil,
pomazav
je svojipochazi
dobrotou.ašežvétlemtí
rn ginti canonum nicaenae synodi" v Opusc. scientif.
e filol. XXXIV., rediche dette neels acro palazzo
je Kristus, Logos
muž ku pomoci dán Nus. Z otce ema
naci vyšel a KristusPaZkoe
se aspojili
Ennola
Fra nit
šeil corso1597,
trřepeclššBmstal
se
apostoiico
pe_r
di dieclnove“
175.2)
Aftharsie
Thelema,
Nusa aLo os, —4.

“První
Prvorozeného
hožto and
spo 1,
eníkterý
vze elllustrom
znání (Auto enes
,9).

řegl knihovny vatikánské,
stavěl nádheru palác
ímé („Palazzo
Barberini; a nashromáždi
v něm
bohatě
sbírkyu méleckoé
knihovnu
(„Bibliotheca Barberina“) a dal sestaviti Hoiste

niem kataloĚjeji,
jenž všdán
pod titulem
thecae
qua ranciscus
rberinus,
]. R.E „Bciblio
ardi
zove také
se téžSofia
Monoienes),
z iodilTato
Ducha
sv., terý
sluje
ne o Prunioos.
Prunikos
hle
nalís vicecanceiiarius,
fa
dala marně manžela; konečně orodila Proarchu miliae
ad Quirinalem aemagniticentisslmusEsuae
5 ma nificentiorem red

iml

čili Demiurga,
otce zloby,bzlá1vsti
atd., sikterý
se
pokládal
za nejvyššího
:
hů. Když
utvořil

1; bibiiothekata
ozděi

anděl y, síly a mocntbsti, odešla Sofie na výsost a
takmezi
svatouO
Co se týče
mravnosti,
=
bdoplnila
gnos doas.
y nejhoršími.
Srvn.H
eren prefektem signatury, legátem vUrbinu a Av gnomjr,
,!<
arciknězem
sv. Petra,(165
biskupem sabinským(l
645
1652) a uportským
děkanem sboru
róther-Kirso/t,Handb. der ailgem. Kirchengeschlchtea
až
1679);ba ybisku
lvyn ka
hellenistou —5. (1666
kardinálů
emícím
ostijsko-veiletrijským

Barbeio
(syrské
mgáóz 054g),Tenskš
aeon
v žnostíc
ckémjméno,
učení črněkterých
odruž
|siektt,
ezna Cl matku všech živých“. Vz Bar

tlšek, biskup pales nský,kardinál-blskup ostijsakn',

Unrba

5Ú1738;,:)i'ím vymřel rod B.

affeo

vz

ict,:itarberlOn dřej započalr. 1835vydávatisbírku dlBarbe
nillvan
lombardskýcsochař,11.
Vald'lnte
iu Křt.,
Coma
a,
1.0in
mone,vvLalno
Cre
konstitucí po
pagežskych
jakožttom.Xlil,
pokračování
sbírek moně v kostele sv. Augustina provedl různé štu
dřívějších,
ínae Klern
pod názvem
& um builaritgn Romanum“. Prvních
5 svazků
—XX.
(až do
Řehoře XVI.) anaid Se et11857 n.n

Barbet-lis
a (ivaerboer
galavBartoioměj,
ka
uc
cín, n. v Castro
obíral se po celý

kové
prácev S.
a řadu
plastických
scén npašijových;
v Bologni
Petronio
různé ornamen
stální ku-I
tury na hlavním oltáři, na schránce pro nejsv.
vátost a na skříni varhano

Barberlusv. Barb eris

ziersubeevracčllan,
17
úmotce
svéhopastora,n.
měl oddati
se
ivot„Cursus
svůj zvláště?studiem
Bonaventurě
psřyn
kaivínského
vBé
:p.
theologlcus suspisů
er 4sv.
libros
sente
arum ad mentem sera hlci octorls Bonaventurae“ studiu theologie, ale oblbii si věd právnické; po
dání ediktu nantského masii vyst hovati se s ro
(Lyon
2 sv.hico
ve paradise
01), Flores
et tructusl
raphici1687,
ex sera
excerpti“
t.1 se,
SS v 40 , „Ta ulae seu index eneralis n opera d čí svými, kteří usídlili se vLausannu; B. studoval
vc Franfurtěn
O., stal
1697v rof.
omnia s. onaventurae“ (t. 1681, 01), „Glossa sive vteGene
raturyěvakolieil
trancouzskýchs
emiseantů
er
Summa
ex omnibus s. Bonaventurae
ins.
Scritur
—85,4sv. expositlonibus
v40). Srvn. líně,s1710 prof. práva a dějepisu na universitě lau
Harm: omencl.lV(19
,1717 při-ot. ráva v onlnk Šh, z. 1744
Barberini, římský rod šlechtický, jehož někteří
členové dosáhli
nikajicích důstojenství církev
nich: 1. Antonín, ečen 11Vecchro“bratr Mattea
B-a (papeže Urban
ana
». ve Fíorencii 1569, vydal vAmsterodamé r. 17
vstoupil do řádu kapucínského, stal se 1624 kar
nediktinem
Ceiliierem;B
týka se
mo
rálky církevních
OtciLB polemikaa
předeslaltapřekladu
svému
mimo jiné článek nadepsaný„ Des Peeres de i'Égl'|se
1
2 ), později“th
velkopo
oenitenc
řem a nstltutiones
praeeektem
vatikánské
i biskupem
dinálem,
1626
sinigaŠlijským
(resi
oval et autres docteurs chrétiens"de uls ia mortdes
apostollques
usques
la refomarttion“
syaÍm
odaies
decreta tím
Senegailensi“
němž vytýká
sv. Otc m,
že většinou
co se týká,
m,1627)et ,Constitu
onesdioecesi,
et decreta
ro moni vhommes
aiibus suae dioecesis" (t. 1628), „Tractatus de anti mravouky upadli v hrubé omyly. Tvrzení jeho, opí
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rající se namnoze o texty zkomolené, a nesprávný
jich
P. Ceillier
„Apologie
de lavýklad
moralevyvrátil
des Peres
contrevelesspise
in ustes
accu
sationsr. du
sieugdjean
Barbeyrac'f
(Pař nadnymepsa
2 1718). Te—_
prve
17%
pověděl
11. spisem
„Traité de la morale des Peres de l'Ěgllse, oů en kongregace cas
assins
.1380k zprvu řeholní ka
u sv.
jiří valgu,1408
u sv. )jiňstiny
défendent un article de la préface sur Puffendorf vnovník
Padově,
obnovil
tam za omoc? ehoře
ře
holí benediktinskou, zato i| on egaci zvanou
contre l' O oegi
e des ěres
sš
P. Ceillier. 3. Ceillier neodpověděl již zvláštním „Con egatlo s justlnae de Padua , kteráž po při
spisem, nýbrž vyvrací tvrzení B-ova příležitostně
jen
se
kláštera
montecassinského
(1504
zvána
v cenném svi rn díle „Histoire générale des auteurs
také ben
„Con iregatio
Cassinensis“
roz třiia se
sacrés et necclesiasthue
poy avšech
iktrnských
klášteřích aitalských.
stal se 1437 biskupem trevlss
ssrnký, z. 1443; v.„ e
r z&rodu
odi šlec
Bel tického,
0185001studovai
useppe, práva,
n. 1814,po
cházel
konat
initio et ro essu conzgre ationis benedictlnae s.
e adua“
až
mnohé
za účelem
svého vzdělání,18422 zvolen
1), „Formula
orationizs et meditationis' (tišténo
za
členacesty
obecní
rady miláns
revo justinae
luce byl uvězněn a později poslán do vyhnanství. 42.7
—2. Mareksynovec pap.Pavlall.,
455,—64
vicenzským
do
Vrátiv se dol vlažsti oddal se s celou svoji energií byl
1471bisku em
se trevisskýmíl
1464 kardi nálem.
1465
patriarchou
Rracim
p
nchkatolické,
a dobročinných
dyž vzniklo
hnun
věnovalm podnicích.
obě
,stal se presidentem dlecesnihooko akvifesjstkým,vynikal zbožnosti, nezištností a roz
sého akrajinskéhookomitétu lombard Uhersska
šatn
povolányjakožto
legát do
Německa,
a1472
Polska,
a
ovzb uzoval
k boji
proti

mohamiedánům,
ského,
á"členem stálého
komitétu
nským; :.1478
1491.sta se. kardinálem-biskupem
vel, u. v Soncinu
ořádáníkongresů
a m enerálního
! znamenitou
účast pro
při paies
(Lombairdsko),odkudž zván „Soncinas“, vstoupil

ongresech
konan ch v iBer
Lodi
a Vicenze.
n amu, Modeně, Lucce, do řádu dominik. vynikl nadáním a vědomostmi,
vyučoval theologii v různých konventech, :. 14

' Barbiédu BocageAlexander Bedřich; prof. r.) „Epitoma quaestionum in 4 libros sententíarum
zeměpisua lna filosof. fakultě v Paříži,

l,vy834

„Dictionnairegeographlque'ml
de la Bible“ tamm"I
a principe
thomistarum
joanne Ca1,Sg80
reoloSalamanka
disputa
Pavla
152, Lyon15

(otlštf.vy
naakorrci
bible savy
v
Mígneově
.CursusS
cripturae Sacrae“ 111(1842

6Mohué
uaestiones
suáier1502
divinaI'ŽgienStias
Aristo

(iyon51579,Be
126é1—1492,v téhož ,Encřyclopédie théologique“.a )a: .telis“,íPava15
1—22),.Quaelstionelsmeta ]: sicales"
ideáno sobě v Paíž
Petr
víz Pavel
[. Nomencl. 11a(1 ),997.—
takBar
Vie
de St „Trésor
Athanase,
nl5 79).
795rvn.H
Hurter,
d'
Alexandrie“(Pa'řrž
ž1888),
de patriarche
Cornelius 1(Lyon
Barbora (lat. Barbara) sv., dle legendy dcera
pide, extraits de ses Commentaires .sur l'écrí
taure sainte &l'usage dees prédtca teurs, des commu vznešeného pohana Dioskura v Nikomedii, od otce
o ni se obávajíctho zavřena do věže, stala se kře
nautés také
et des
chrétiennes"
6. vyd.;
vyšlo
v pfamrllesal
e
„! Tessorí (4disv.,
Cornelio
a sťankou a zemřela smrtí mučednickou, stata vlast
Lapide. Versione italiana de11.SacF. Fabe
vyd.). nim otcem v--dobéccísaře Maximina Daajy r. 306.
E. :p. „ as de consctence. Les catholiques
gMart.
Rom.
4. pros.:
„Nicomediae
sanctae
arbarae
Virginls
et martyris,
quae nassio
persecutione
francais
la République.“
Bar bleeet
r de
Montault, .r). „'Les costumes et les Maximini, post divam carceris maceratiouern, lam
ues seion la tradition romaine“
usags ecclesiastiu
padarum
adustionem,
gmar-nillmartyrium
arum praeclsionem
atque
“alia
tormenta,
consum
(2M
sv. 5 iilustr. ,i „ p 0. a e'. rodem ze Sicílie, ma maviif' ejí „Passío“ otiašdi.
Barbriíe
ou Surla Vl, 774 násl.
Martyr. Hieron. (z
_egistr
rtheol., finqluisitorsicilský, maltskýaasardin jest ves rze
ský (147 -81), :p. „De
morum immortalltate, středka IV. stoaL)t .zv. Orientale z r. 412 a eda
divina providentia,mmundi gubernatlone et prae (kol. 700) neznají dosud této světice; po prv
rvé vy
se v „Ma
lo um Rom
manum vetus“ kol.
dnestinatloneatque reprobatione. Opusculum de his,7
,kd_ež se "čte: „In uscia Barbarae vír nls et
nuq usAu stinus et Hieron mus zclissentirevi
Šimon Metafrastes (v X. stol. klade

dentur in div nislitt)eris' 2(vštit.
rantbišzek As njo

pochy23bně
valená-1147
d,ě5:. t. 1894, špan. hud. skladatel mučednictví sv. B-ly| do doby císaře M
oH zasvěcen
eropol.e chrám
Sv. B.vjest
patronkou
Kutné
Hoře),
a slpslsovatel; vyd mimo jiné cennnou sbírku star horníků proto aji
ších šan. vícehlasýchskladeb hudebníchpod ná věží, pevností, dělostřelců a pracháren lodních
zvem „Cancionero musical de los siglos XV y XVI'; (jež nazyvalí se franc. „Ste Barbe'), stavitelů a
zedníků;
uvádí se mezi 14
4sv. Poomocníky, jsouc
ve sbírce té jest oddíl skladeb náboženských,
A

mocnlcí
proti
bouřidávna
a ohni;
jest ou
jednou
z těch
'eho spisů 1_uvádtme:
La musica reli
k niž
lid ode
s důvéro
se obracel
_z ostatnich
sa" 1889.
ek 'bominlk
ital. světic,

malíř v Praze 1732—41,a'ehošež žákem byl \Íaclav
v hodlnce smrti. Památka 4. ms., v círlkví řecké
Spitzer; od něho známy sou tyto obrazy: „Svatéý 341.
téhož—dne
wgog,emi lokny,
31.51
ZobbBaa/?do“
razue se malou
s věží (se
jež|,
jBartolomě“ v Dobrovicl, „Sv.vVáclav' v Sejcín ., prý
.ve v ži v níž byla od otce uzavřena,
„Sv. Mikuáš" v Žerčr
čcích,
Neggomuckýp dala sudělati, ab ti'm naznačila víru svou v nejSV.
ve Slapech.
labuť,hst.a
Ktinstler—Lex.
],
Fraokr.
!. Trojicí), s kalic em, nad nímž jest hostie, a s me
Bareš,
SouíSlrvn.D
amátek
uměl. vpoolít.
čem a s ratolesti palmovou. Z obrazsů
B. ne-j
Miadobolesaavs
ěm44,
348, 410,
4.nja
Františe
kvPodla/ra,
GuercPosv.
no m. známější jest obraz, jejž
aloval Giacomo Palma
5. oszet,_básnik a vynikající kazatel ital, 11.1774 ii Vecchio( (z. 1528) na olt ři chrámu S. Maria For
v assanu, rof. rhetor
oriky v Padově, z..t 185;2 mosa v Benátkách: krásná, mohutná postava žen
ze spisů e 0 vyni
„Quaresimale“ (kázání ská s korunou na hlavě a s ratolestí palmovou
v pozdvižené pravici, kdežto levice o bok jest
ostní,,ěž. 1836), „Eprlstole'n báseň „Le stagionl“
1805,1
depřena; v levém pozadí viděti část věže uno
Ba rirbraeujakuh1448ka lnik pěveckého ou v pravo část hlavně dělové. Fiihrich znázuornil
ev Ant sv. B-u na zemi sedící s knihou v levici a s ratolestí
sboru chlapeckého přil-chrámu otre Dame
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zkoušely ze sv. náboženství, pravidelně rozdělo

vaal dárky a metličkou vypl'áce
ce.l Znám/a
y jsou zejména obchůzky Bar orek z ilevska,
Tsáborska
Nrnbšur
na Lomnicku
v podobě Bechšňska
je ti ky), z od
Pust
ova vea, Slezsku
aod
jnud.
Tyto
o
chůzky
barbo
ové
jsou vlastněnjen
zbytkem a upominkou na velike divadelni
h
Barboře,
nichža se
znázorňovalo
stěti
sv. gři
arbory
ježdruhdy
po dědinách
našich vlavně
jed
notlivých domechk
se provozovalya
při zV
obchůzkách
Barborek.
Hra taková
známa je na.př
erka
z XVlll. stoleti. čjak
houževnatě
udržuje mlidový
ej Barborek,
k,jestse patrno
z t,oho
a,densku v místě tolik průmyslo
ém a o cmke dosud chodivaji Barborky byt

nsěkdejšlbarvitost
s obchůz
této byla
tu setřena.
(Srvn. fór/, Densse
krá, noc
se dlouži
.
trn.—32; tu i obrázky Barborek a hra19Ěvaté
Barboř

re sal. Augustin,n

1589v Guimaraensu

-v Portugalsku, studoval v Římě s velikou pili a
vytrvalostí; byl t. konsultorem kongregace indexu
a protonotáiem apoštolským, stal se 1648b
pem u entským v Neapolsku ,-.z 1649, proslul jako

výtečnžcspisovatel
kanonistlcký;
jeho uvá
hcectanea
do prumtaze
mvspisů
veterum,
uam

et communes. T. V. Decretum Grat.)_L n1636,
1 —57; „Pastoralis sollcltudinis sive de l“otfcio

et potestalel e iscopntrii
1firiagai-titadescriptlo' léim

.1621, Ly
Lyon1647 1660, olin
1662,
Bennpensiónes
11672,'l?olín11712'),3
„Praxis mett'hodica
exi
endi
contra calumnlantes
et diffe
ren es illas solvere. Libri item 111.votorum decisi
vorum
consultivorumBullarhaliarumque
canlonicorum“ Lyon
1636,
1653);4et „Collectanea
Summor.
Pontificum Constitutionum etc. usque ad A. .1633“
Obr. 270. Sv. Barbora. Maloval Jos. Fiihrich.

palmovou v pravici, mající oči obráceny vzhůru, kde
dva andělé držl kalich s hostii v kraj nněm Bondi
věž (obraz estsmajetkem kl. křižovnického v
viz
.Analn'tal
Hallandian
na
XILÉ
:, „St.Bar-'
kůň?/keca [tagsiogralt.
lat 14.e1'112n,P
bara, die Schutzheil ge der Ber leute u. der Artil
lerle und ihre Darstellung in er Kunst“, Lipsko

.(Ben. 1636); 5. „sRemisiones doctorum super varia
loca conc.
Tridentini“ áLisabon
1618, potom pod
titulem:
,Collectanea
o
rl
dent." (Ben. 1643 Lyon 1651, 1657);6 „Collectanea

ex doctorlbus
tum neoteri3
in Codi
cem
Iustiniani“ tuniypriscis,
648—50)Tractatus
de
canonicis et ddgnitLatibusl
aliisque )Ínferioribus b e
ticiarlls cathle allum et colleg. Ecclesiarum" ( im

Lyn1641,1648);8.„lurls

ecclesiasticl

univers
libri tres"(Lyon
1634,11645í|17
9. „Summa
Apostolicarum
decisionurn
extra us 18);
commune
va
ntium'or1(Ly 1,645 1680); 1.0 „Tractatus iuridici

oté.
.varii
sive de axiomatibus
iuris, signific.
Barboriarri
v.onographlle
Barb
1896),
Deml, lko
11, 111349—
locis communibus
argumenclat,orum
usullsverboru
et dictio
Barb orky. Na českémlvenkově i na Moravě a
nibus“ (Lyon 1651). Sebrané
2ajehos spilsšwvyda'n
ve Slezsku) „chodivalo se“ v opře večer sv. Bar byly v foLlyoně5rv1657—1689v
sv
rv.n St:/111111111,
746n., Harrar, 1No
bor!
ode dávna
v.orBarb
j. jednaivice
svo odných
díveks eněkdy
i vdaně ,.tženy
chodivaly mencl. III“ 1517), 1165—1169. — 2. lmon Vaz,
bratr před lého, pomáhal bratru svému při spiso
domu, jlsloucen
ustroj
za „kBarbor
315
.;e 0ebíy
ěkaly.
Někde y'.
do vani jeho děl, samostatně vydal „Repertorium
Vdomu
různ do
hkrajlnách
bilých ctů, jinde do čezrnýc11,vlasy nechávajlce si iuris civilis et canonici“ (Lyon 1668),„Principia et
rozpustěně, někdy obličej,a ay nebyly poznán, za loci communes seu regulae tam d cisionum, uam
stirajice vlas volně splýva Iiciml; z téžee_p činy
aGgjgmento
m 1649
utriusque
iuris“
m 1621,
yon
'
bňým obličeej zal
Madrid
a j.), „3de
sde
dignitate,
origine etssÍiEniticatisnLv
ecclesiastrcorum
graduum,
o cu divinimysteriosis
stium sace
cerdotalium et
valy s sebou pro dítky košíčky s dárky (jaablka, pontificalium atque verborum, caeremonlarum et
aliarum(Lyon
rerum1 ertinentium
ad ss. missae
sacrifi
hrušky a od.). Též zvonečkem ohlašovaly svůj cium"
). Srvn. Hamr,
Nomencl.
1113
gřichod.
některých krajinách k obchůzkam Bar A
maš
a
orekkpřidrukžily)
se dokonce iandělé, čerti, ba
Barbosa-Machado
]. Diego,farniho
učenýkněz
portu
Bar alský,
rb
111682 :. 1772,
kostela
sv.
_

Ž:hodivalliyěilošlŠneb
bo
edo

stavení, předváděly B—ybuď

drianav historica,
Lisaboně,„cr
g. tlca
dů aežité
dilo: „Blblotheca
krá ký výstu Šes reminiscencemln
arboru Lusitana
chronolog1ca“
(4 sv.,
nebo se mo illy, někde také zpivaly,v často děti 1741—59).— Ignacio, bratr předešl., 11.v Li
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saboně 1686, z. 1734, stud. ná universitěvCoimbře,
stal se úředníkem v Brasilii,
smrti manželky
své vstoupil do stavu dllChOanhO; :). řa
adu spisů
historických : nichž nejdůležitě'ší jest .Fastos
Politibcos
e_lMilltares de Antiqua e ova Lusitania“
(Lis
Barggurl:-710
ohn
1320, s. 1395, arcijáhen aber
deenský
'starši “vylíčil
básník skotský;
v hlavním
díle
svém„ l_lne
eruišce
ve 20 zpěvech
činyRo
berta Brucea, jenž dobyv Skotsku neodvislost, stal
se králem skotským (1
etň ta, složená
kol. r. 1375starým skotským neboli severoanglickým

dialektem r.a ldochovavši
vepodvou
isech1616,
da
tovaných
9, se
byla
prvéruko
vy ána
nákl. „_Earlylenglish7.
tnejnověji
xtsocie vydal
"a gar-iw“
y sco
oSkeat
ttishtextsocii“ety1870—7
Přičítá setymutaké sbírka rýmovaných skotských
le end svatých, zpracovaná dle „Legenda aurea“.

nostantinescu,

dr., preložildo ru

nosti protináboženské: 16kostelů a 35 klášterních
udov lehlo pope'em, mnoho kněží a řeholníků
zahynulo smrti násilnou.

rcen & v. Barzeena.

arocin Pavel ]er ony m, :). Practica can
cellaarlae apostolicae cum stylo et
romana usitatis“ (L on 1549, Paríž
Barcinonensis d oec. v. Barcež::ormif. ín curia
Barckhausen Konr-ad jindřiclh (pseudonym
Pacíficus
obhájců
kal
vinismu vVerinus),
XVI stojeden
o|.; 71.z vpředních
Detmoodlu,
byl prof.
v Berline; ve spisech „Amica collatio doctrinae de
gratia, quam vera reformata confitetur ecclesia,
cum doctrína, quam Volckmannus publici iuris
fecit' (1713) a „Mauritií Neodorpií Calvlnus ortho
doxus“ (1713); "vystoupil proti universalistickému
výkladu pracdestmace; mimo to napsal „Histori
sche Nachricht von johanne Calvino, sampt einer
Erzáhlun von Servero und dessen gráulichen

munštiny přesně konfessi pravoslavnou pod názvem Lehren“
„Confessiunea ortodoxxa a crediontei bisericii orto

d0xe a resarltului tradusasdinn usi cu o prefatía“
(3. vyd.,
Bukurešt
1879).S
vrn."Mila-,
bull
(Barbulí)
Demetríu
58.Kal.1., OŠ
Forli l168, vstou il do Tovaryšstva ježišova 1700,
5.ve Faenzemi:;
„Enchiridion pro ositionuni
ssiliensis
damnatarum“ (Rimini 1729), „Saiviani,
epísc. Concordantiaeoperibus eius adnexae,alpha-r
betice dlsposltae“ (Pesaro 1729)a

Bare na v. Bo bo.
a.

Barcelliní lnnocenc 0. Coel

.ve Fos
ossom

erlín 1721).

Barclaíus (Baclay)1

Alexander, alskotský

básník,a dr.
theol., u. konal
1475,...
1552.ozem
ostu
fordu
Cambridgi,
cestu

lvv r0x

do benediktinského
kl. vOttery'
Ely,
SRÝChŠu-y
stalvsse iul
kaplanem
v kněžské kollejhl
přcšAtOuil vdooř du františkánského v Canterbury ,.
po zru ení klášterů působil v duchovní správě hai

uznýchSva
místech;
byl „The
farářem
při chrámu
Všech
atýcthon posléze
děýn; .r).
Castell
of La'
bour“
(allegor.
báseň dle
'"franc
básněThe
Gringsoilrovy
„tCháteau
de labour“,
Lond
n,1506)
of

fools:
'fNarrenschiff"
t. 1509),s„
cllo
gues ", (_dleBraintOvy„
„Them
fgood manners“
(dle Manci—j
brone
r. 1656,
b 1 lektorem
v různých
klášterich,
později filosofie
opatem, a2.1t1h7eologle
; :p. niova spisu, Dlequatuor vírtutibus" t. 1570 a j..) —
„industrie filolo “che_erp
rdar rlsalto alla virtu dei
ma B-e, satyrik a polemik, n. 1582
sommo ponn.t leestino V. e liberare da alcuna 2. an, sž/l
ont-áoussonu,
žilkjednak
v Londýně1615
při usadil
dvoru
krále
jakubai.,
jednak
ve Francii;
taccia Dante Al.“ (Milán 17 1.
Barcellona Antonín, učenýoratorián, u. v Pa
VŘlmě; :). politicke-satirický román „Argenis“
lerm
rmu 1726,1805;.rp.
„ felicitá de' sancti“
(Paříž
1621), polemický
„Euphoriom
oms Lu
sinini satyrícon“
(v Londdspis: 1603,
proti jesuítům),
(3 sv.,
Palei'mo
1801);de'
poprofeti“
jeho smrti
jeho
5 isy:
„Parafrasl
(5 sv.,v dányežto „johannis Baclaii pietas, sive publicae pro regibus
„Para asnide' quattro evangeli messi in armonia' ac principibus et privatae pro Guilelmo Barclaio'

(3 Borce1108v.
sv., Plalermo Bacelar
1831).

parente _vindlciae' (v Pařl
řlži 1612, proti Bellarmí

spisu byly
svého
otcenaDeinfotestate
Barcelona (Barcíno, arcinonensis dioec.), bi novi
aaepna obhájenou
batty o spisy
dány
ex Přes
některé odchylné své názo zůustal B. cirkvi ka
anělsku vacírk.
provincii
skupstvlll
v severových.
textams,
ři
tarragon sk.é
Prvni bisuuppan
ó-ský,
tolicképrotst
věren;ansmýšlení
své eokumentoval
ve huius
spise
proti
ů:m „Paraene
sis ad sectarios
Ěomíná se meziuúčastníky s nody lIsardické r.
temporls de vertaecclesia, fide ac reli lone“ (v Římě
jeho nástupců
ště sv.37).
Pacianus
(360 1617 v Kolíněn
raze
! tento spis
.Olddvynikli
egarlus zvl
(1115-11
Data statl
vydán pod titulem: „loannis Barclajl araenesis ad
:
0154.
531.,katol
lotficialát.
13
archi
vero, cum ipsa
presbyjterát,
11far, 1180lměží světských, 360 sectarios Romae olim editaa,
lus uam saecularl vetustate"l lntercldisset, in
kněží řeholních, 89 řeholních kommunit. Město
má mnoho chrámů, z nichž vyniká starobylá o ucem udae asserta; nunc denuo ob praestantiam
tická kathedrála, zbudovaná na místě staršího,r. [
operis excusa cum licentia Superiorum. Pra
svěceneho
v letec
1298—
Gcati ad
typisUlllÍVCI'SÍt.
Carolo-Ferdin.
in Collíegěsloees
em
“
odní stavbakostela,
s bočními
ka lemi
s1448
empor
nad postranm
nimi 10ďmí; loď lavní má triforiovou 3. Robert, kvakersk' apologeta atheolog,n. 1648
v Gordonstownu ve kottsuk, 5.1
vUry u
er
gallerii). V B-ěvkonánob
sin-oskéněkolik
synod, zústavů
nichž deenu; v Paříži stal se katolíkem, odpadl však 1667
jest mnoho
věnovaných
křesťanské
charitě;
kvakerům,
:p.„
Theolo
iae
verae
christlanaeapo
sirotčinec San
]os de la
Montanza nich
asyl vynikají:
a ke
logia“ (v Londýně 1676, áno na index 1712); kate
ada Familia“ pro dítky dělnické, asyals„
yLa Madre
e Dios del Carmen“, as 1 sv. Rafaela pro dítky
slu-08110
osní, asyl pro chu é, asyl pro mladé ženyy,
ústav pro mladistvé rovinilce a j. Z katolických

chismus „A Catechism and Confession of Faith“ 1.673

—4. Vilém n.
v berdeeenu, vystěhoval se
1573 do Francie, přednášel vědy právnické v Pont
á-M0ussonu (1571—1603)avveAng rsu;mměl pru
časopisů b-ských uvvdíme: „Boletln Eclesiastico spory s jesuity, proniknut byl názory gallikánskými,
de la Diócesis“, „Revista Popular“ (tento sopis jež jeví se v jeho spisech: „De regno et re ali
rediguje dr. Sarda y Salvan )._ „Anales del culto potestate adversus Buchananum, Brutum, Bouc e
a San josé“, „Mensa ero del iilo jesús de Praa
rlum et reliquos monarchomachos' (Paříž 1600) a
„Anales de Nuestra enora del Sagrado Coraz n“, „D_epotestate papae, an et quatenus in reges et
„El Boletin Salesiano" , Las Misiones Católicas“,
saeculares
iusspis
et tento
imperium
habeat?“
„La Revista Social“
ll-ě rozzuřila se k pod principes
(Pont-a-Mousson
1609;
dán na
index;
iiětu náčelníka anarchistů Fr. Ferrera ve dnech 26.
názorům
v něm obsaženým
ž 30. července 1909 revoluce, která nabyla tvář groti
ellarmin
a Lessius).
II. z. 1606 polemisovalí zvl.
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Barcokazatel
de, Ferdinand
rod.dzAvily,
dvorní
Karla V. z. O.
1 Carm.,
; :). vadýkl
k No 1841, stal se adjunktem stolice východních jazyků
v Pise,stdu
odebral
1843aaříP
za přižčinoudalších
ných
il do
o návratuodbor
1949
vému Zákonu, jenž však zůstal v rukopise. Srvn.
!lurta,Nomencí.[í
se prof.
sanskrtu
a čínštiny1851
na
Barco- ntenera 190615t
el, Ma
n, u. 1535 v Le stal
universitě
v aeihiopštiny
is;e pozru ení
této professur
jmenován byl 1852 koad' utorem knihovny oren
groflu jako
ve Banělsku,
stal seJuana
knězem,
r. 1572
o covy ve Florencii a 185 prooiessorem na vyšš im
vázel
Kaplan expedicí
Ostize
k řeceprrLa
Plata a po řadu let zúčastnil se s velikousstateč
učilišti t. VydaLiposvátnou knihu Indů Abharvan;
oto:
alin a sanscritta e ia língua la
nosti výzkumných vÉprav španělských v Argentině. mimo
Stal se arcijáhnem ostela paraguacšského. Vrátlv skou a zab
se studiem egyptských starožitnosti;
se do Evrolp,,zpracoval poetické 10 La Argen :.tina“
ve (121%
Vitianěai;)řelož| Boppovu mluvnici sanskrit
tinačogyd.
2), cenné historickým svým obsahem;
Bardenhewer Otto, dr. theol. a fil., 11. 1851
Barcos de Martin, vynikajicijansenista,n. 1600 v Mnichově-Gladbachu, vysv. na kněze 1875, stal
v Ba
ayonne, synovecaažák opata Vergera de Hau. se 1879soukr. docentem exegese SZ anichově,
ranne, 1647.
studovalOdpod
ll_lansenientv
Lovani,
vysv. sv.
na
kněze
něho
pochází věta
zavržená

pr.of v Munstecm, 1886 pr.of NZ v Mnichově,

jledenpz nej řednéjších badatelů v oboru patro

iogie;r. e castigatione
ermetls Trismegisti
qui apud
Arabes
omffuiciem
24. ledna 1647 hanc;
těmito,S.slovy:
animae libellus“
(1873),
.propositíonem
Petrus „Sanctissi
e.tS Pau fertur
Iusssuntvel:
duo ,sunt
Ecclesiae
unicum c_ory
effi hl.
HÍi:)poljtus
RomK mmentar
buche
Danie“
(1877), von
„Polychronius,
Bruderzum
Theodors
ciunt',
duo En'nclpes,
cclesiae quí
catholicae
phaei ac supremi duces summa inter se unitate von Mopsnestia u. ischof von
9),
coniunctí', vel: ,sunt geminus universalis Ecclesiae „Líber de causls' (1882), Die seudoaristotelische

quiln unum divinissime coaluerunt', vel:
reine Gute"
2 d. ílberd.
1891,pře1.do
franc.2188205118608?ie"
P.G
e (1894,
,suntexciuoEcclesiae summi pastores ac raesldes Šchrlft
qui unicum ca ut constituunť, ita explcatam. ut
ponat omnimoam aequaalitatem inter
e po názvem „Les Pěresddel'Egllse,t 121%vle et leurs
oeuvres“
8981—99 do vlaštin
\) ersione
prof. Ane
lo Mer
pod nazvem„
ita ana
sulía
trum et $. Pau lum sine subordjnatloneet sub cati

iectione S. Paulia dS. Petr m in potestate su

seconda edizion'ě
tedesca"),
rNam
aGria,
prema et reglmineauniversalis Ecclesiae, haerei'l Geschichte
der Deutung
desselben“
(1895), „Ge
schichte der altkirchlíchen Literatur“ (2 sv., 190
cam censuit et declaravlt“ (Denz inger-Bannwartlo Ai
1908 č. 1091. R. 1643 staal se opatem kl. st.-cy Studi
nN! n); odr oku 1895 vydává sbírku „Biblische
ranského,'e
až)do„La
smrti andeur
své r. 1678ve
lvduchu
jansenistic
de l' glise
maine établie surl' auto
té de saint
Pierre et ro
de stlk,
Bardesanes
(syrskyz
Bar Daoisan),
syrskýgno
u. v Edesse,
a to dle
nEdessen.
r. 154,
saint Paul, et ustlfice ar la doctrine des apes,
dle134;
Michaela Syra
r. 164,
dleo bněv
liáše z iNisibis
des Peres et
r la h-aditon de r.
neb 223
nepoch
Jeho
tours les siécles“ (Pař.1
no na index 1647), rodiče Nuchámá a Nachširiim pocházeliAn
z Persie.
„De l'autorité de saint Piem-'eet de Saint Paul, quiB
byl až do 25. roku v Mabbušg od pohanského
résíde dans le pape successeur de ces deux
645, dáno na index 1647), „Exposition de kněze Anuduzbaravvyučován, v desse přijalkrest
ide 1'Église romaine touchant la race et la. Dle Epifania(Haeres.56,l) lby1.přítelein edes
ského toparchy Abgara IX. (179—216),Chsynimžbyl

mládí
vycho
ovávánaajenžs
parédestination' (1696, dáno na index 1 97). Srvn. veho
vlivem
kol.
206 dal pokřtiti. nŽpochy
dle Epifania,
„Harta-, Nomenc :th 191
eo0),7
ich. Syra a Bar Hebraea upadl do ludů Valen
ave1,v.erekttor v“)%Š
1839v
Domitzu
tavil si pak vlastní svůb náboženský
v Bard
Meklenbursku
rabově,
1865
pastor tlnovych a sesta
v Giistro v,ě 1869 kazatel při dómu ve Schwerinu,

system, pro nějž jej ppokládati l“umono za před
od 187050
superintendent a vrchní církevní rada t.; se ůdce
Dle Eřre aSyra
oddával
B. semanichaelsmu.
zálibou astrologickým
kosmogonickým
uveřejnil
ekulacím. Dle svědectví Eusebiova a Mo'žíše
apologeeticcm.
ké. j. sbirky kázání a četné přednášký

Burda František,

doktor bohosloví, soudobý shorenského obrátil se před smrtí k pravvvé e a

konal missionářské cesty po Armenit. Z jehovsspisů
na czasíe“ zachovalo se toliko _ehove formě dialogu sepsané
p inesly jako 25. svazek jeho jedosn
T(Wiedza
pojednání
proti fat
ismu,
text vydal
l wiara. Zarysodzie ów i zasa ich stosun
1855 Cure
v Specl
leg.jehož
s,yr. syrský
nově roku
1899
Bardarin
.
],
».
veješte
1708,vstoupil
.Nau; do tněmčiny přel. je A. Merx (1863) Ale
do Tovaryšstva Jež. 1723, půso 11 jako professor,
spis ten nepochází, jak sezzdá od něho samého,
později jako poenitenciář v Lorettě, byl rektorem

spisovatel polský. Poznaňské„

FIL-1

nýbrž od jeho žáka Fili
hpap .

vGoricl, Rjec7e a t. Hradci. Po zrušení Tovaryš g_n.
me, že B.ae

studoval
t., v Berlíně,
Tubink ch a Erlankácfh,ex
stal
ese
1865farářem
ve Vandoeuvres,1879p
gese NZ na svobodné círk. fakultě v Genevě, pře
vzal 1880r edakci orgánu basilejské missie pro
země francouzské „Le missionnaire“, stal se 1895
presidentem mezinárodního komitétu pro křesťan
ské spolky mladých mu
.r). Commentaire sur
les Actes des Apótres
3“ (měs, „Paul
ulpa ótre„,Etu

Eusebia se_doví—

ltéž jakési dlalon
,je
všn

tát astroloi

,Theologicorum
eBpeccatis
et7gératia
duo (Graeciidožgiatum
154.
Beard Erdua
retlibri
theolo,

výtahy zachoval íři biskup arabsk ( eorgs des
Araberb
rblsschof
edtichte und
Briefe.oAus
mSy
rischen
ílbertrageenund
erláutertv
nV. dem
Rysse,!
v Lipsku 1891, str. 48). B. proslul otaké jakožto

otec syrské
oesie;
valy(Operall
se zlomky eho
hymnu
u odp rce
jeho dochov
Efrema
n.
v apokryfních aktech Tomášových (Wri ht, Apocr.

Acts, Londýn 1871,l, 247). Efrem praví, e B. složil
150 žalm a že k nim složil i melodie, a že chtěl
des sur la seconde. ěpitrez aux Corinthiens“ (1904)
tldruhdým
Davidem,
ale že
„nepěl
chválu
pravdě,
a několik1881,
svazků
ná Abrah
vem a„Etudes
(Samuel
Eliepod
1883,
1891 bibliques“ nýbrž
že sváděl
lid. _Srvn
dan/mou,
Geschichte
<—

50“

rdelli Giuseppe,

n. 1815 v Brancialině, der altkirchlíchen Literaturi, 337—341.— B.auznává

vysv. na kněze 1837, povýšen na doktora bohosl. moc člověka nad přírodou a svobodné jeho sebe
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ur;čování osud člověka vykládá jako v slednici ze dieces. biskupa býti zbaven svého úřadu. Srvn.
Vm'ng, Lehrb. des K.-R. 3
Bardziůski1.lgnc
1850,biskups
silmpřírodníchz,z
osudu
ze svobodu
vůle.
všako vajl
se a něho
gnostické
názory
0oduchovýchob tostech astrálních, gnostické kosmo talský, světící biskup hnězdenský, probošt peczaa:
na ..

logické popírání
speku ace,
gno
ostickén
hmoty,
vzkříšení
těl a názory
doketism0“ věčnosti

,byl v letech1—85

administrátoremarc

diecese
hnězdenské,
an, u.
1657, vstoupil
1674doa. 181 0 _nikánůa v Krakově,

Bardesanovci sšrští haeretikové,přivrženclBar

oval
let filosofií
ve Varšavě,p
podyvďak
časpov 5Lublině
a ? czycí,
vrátil se
o ar
desanovi.seByioažficcĚ>V
ve lllt.ostol. hojně v Edesse_řia krátký
šav a stal se tu 1705 pe vorem Zemřel morem
udržel
ei
Ol.; v Mesopotamiiv

108. Přeložil do pol tiny některé spisy Lukia

gomínajís se ještě v Vvlll.ta X. stol.; zdá sev
e jméinenLtem označováni byli také valentiníankěf

jaat při tom bedliv ry
u. v Paluerm 1584 novy, Booetiovy &Senekonňr',no

Bardii .Fcrant íeš kS

zosti
jazyka
polského,.r.p„ reve com
endium
Summae
Ange'licae“o(dtíloveršované,
Var
ava 1705) a „Ordo ac series summorum ontiti

vstoupil do Tovaryšstva je. 1610,Břednášel filo
sofii
exegesi, ;morálku
ua aCruciatae
theoel. sc olastickou,
:. cum romanorum, cul adiun tur series historica
v Palrme
.r.
explicata et
illustrate utractatibus locu llletissimis o re quadri Sacr. cone. oec. et gener. ridentinii ac demum
díscursus de ortu musícae“ (Krakov
)
parti1to comprehensis“ ( alerm
mo 1 ,
vy.
1656);„ ísceptationes morales de conscientia in
Bared, 113, Bagáó, syn Suthaly, syna Efraimova

pulosal,F65016.'3;)„Selectae
commauni,trecta erronea, l_tprlobablli,dubia

Par. 720.
quae1 Bareille
jan

et scru

František, franc.náboženskýs í
iura
sovatei a kazatel 11.ve Vaientině 1815, :p.,
Kro
foro exacttelšitá-penduntur,
un
'brisutroque
comprehensae“(
Comment
ariaeclm
ln stoire
de saint 25 vomas
Pau
„Lad'Aquin“
vie du c1846)," l,Emilia
(1
.
regulas iuris canonici tin Sexto quibus accessít řeul.aněkolik spisů Balmesových
a veškc spisy
quaestio de summa Trinitate, ubi omnimoda per
Budvíka : Granady, sv. jana Zlatohústé o ;ysv .-_|e
sonarum aequalitas demonstratur“ (t. 1661).
Batker-Sommervozl,
„Vlll 1762; Hurter,
pokračoval také vdíle „Histoire de l'égllse“
Nomencl. llla
), 1189 — 2. Giovanni d'Au ronyma;
Barleabbé Dar
vydávati viz
započal
ton io Mine li de', sochař a architekt vPadově, ježBarelete
stiones ex universa amorali theologia, quibus

Barelli 1. Františeka Ludvík, barnabíta, „.

o. asochařské
460, s. 1527
řídil 1-500—1519,
práces stavi vNíne
telské
p iobnov
ě hrobníkkasvpleV.An

1655,
725, .r). „mMeprie del Origine,
fundazionc,cavanza1nentl, successi e nomini illustri
tonína
k výzdobě
její jednak
sám,
jednak
za poma()provedl
ci s na sveho
Antonma
několik
skulptur
in Lettere17e in lS7an
tita de' Bamabitl 2 sv. fol.,
Alessan
roia,onf
Sauli“
105), „V del' ŘAn
rla 'ccarh
jemu
připisuí
se také
dva krásné
poišchromovan
terakottové
oltáře
v kostele
augustín
nů poustev Btolo_řna1707)„Vlttandlzl
niků v Padově aj.
ost.Barnabiti"An
Tomasseli (t.tln706M),
SuorM aarl
atoore A
degli
„VitaGír0.1
delle Man
Suor
' Bsrdin 1. an, malíř tranc.,n. 1732 v Mont Maria
uor MuríaMM.ad'dal Castelli“ (t. 1711). —
bardu, .
er léansu, zhotovil 1779 obraz
.Dlsputace sv. Kateřin“ ,pro ka 11ve Fontaine zijindřich, barnabita, n. vCremoně 1724 s. 1817;
bleau vymaloval 1780— 1 obraz, lanění se sv. Tří „p. echri' stiana reli' one libri vu- (ůe'rgamó
králů“, pro chrám sv. Ondřeje v Duo
aui177-„Umu 1790;Djest to didaktick báseň o bohosloví a círk.
„Carm ina“ (v iláně 1843. —.V3
čení sv. ndřeje“.—
etr, ». v Rouen11,1590 dějinách),
:. 1637,mathematik a theolo, člen franc. akaudemíe ccen , 71.1
usobil jakoěprof.
stal potom
se knězem,
v du cplu
.r). „Pensées morales sur l' clésiaste“ (Paařlíž1529' semináře v Comě,
ovniěsprávě
slézestal
1854'kanonvikvem,ČeŽ1n?1
sullasecathedrale
e sulle altre chiese?diCo
1632, R0uen 12%0), „Essai sur l'Ecclésiaste de Sa storicl
lomon“o(t.1
e dei Sobbo
borghí“ (Como 1860), L'Allegoria denl11a
kněz v Luccue,c .rp. 1086 života svého

učitele sv. AnselmaozB

|ma

|_.

Děčína Commedia
di Dante
Afíghieri
(Florenc
v,Padově
rof. theol.
v Benátkách,
ppersho—
a děkan klášt. žil ještě 1542;V.:? „Conciíum Pauli seu selectio
030
tki. werdenského a od 103
en.canadictionum occurentíumin Ěplstola Pauli"
nes
spolu ihersteldského, stal se 1031 arcibiskupem
Barenton de, Hilaire, s.ouč spis. franc., :).
„La Science de l'lnvisible ou le Mervellleux na
mo dokončila
,
zname
enával
se veluikou dobročin
ností,
osvětil
1036m
dóm
r. 1040v čele vo ska protiflčesanmučknížeti Břeti turel et la Science modeme“;.Les Franciscains
slavu l.,v jenžchhtěl domoc1 se úplné nezávislosti en France“, obé v Bloudověsbírce „Science et
na Německu a zříditiv
aze samostatný stolec
t.
7-

metropolitní: B. s. 10. čna 1051

d. bis .v Malé Asii; Gems, Series

Bardomianus sv. rnč. Mart
rtRom. 25. září: „nl
Asia passío sanctorum Bardomianí, Eucarpi et ali
orum vigíntisex martyrum .“

Bardstownv Louisvi.lle
bardůt čili periodeut,

z let 451—.879

arett n

círk. hodnostářu Ma Huf-fer,

ronitů, od patriarchy svěceny', jenž jako odznak
své důstojnosti dostává berlu a zaujímá poněkud
nižší posttavení hierarchické nežli chorepiscopus.
Každá kostely,
diecese má
mítije jen
jednoho ó-a,
jenuž ví
sítuje
světí
a oltáře
se svolením
patriarchovým uděluje sv. biřmovánaí. Bdí nad za
chováním synodálních konstitucí z r. 1736 a nad
úřadováním farářů, a urovnává spo ane řátel
ství. Chce-li vstoupiti do kláštera, musí nap ed od

ákyt

Bareexeu
nešlacké
n, an€1.karmelltyán
pol. XVl. Srvn.
stol.,
jeho
s sy zustal v vrukopise.
omencl. l" (1

r.,ant upravovalk
syn prosluléhokknihtiskaře
Ba
rezza Barezziho;
tiskuknih otcem
vydávané, opatřoval je poznámkami a dedikacemi;

od něho ':sou „Additiones ad Manuale confessa—

riorum kartini
Naavarrí“
rovněž
po
známky
šestému
vydániBespisu61,1g)
ehoře
Sayera
„Clavis regia sacerdotum casuum conscientiae sive
Theologiae moralis thesauri locos aperiens“ (Ben.
1625) a ke spisu téhož autora „Thesaurus casuum
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conscientlae continens praxlm exactisslmam de cen
surís eccleciasticis aliisque poenis' (t. 1627);m
mimo
to přel. r1645 do italštín postní kázání, jež se
psal špan. augustinián P. opez d'Andrádaa i.
Bargain, někd bisku ství v Macedonii, Gum:

LXX má na obou těchto místech Balení.—
rla (Begin), syn Efraimův, narozený v době,kdy
Efraím želel synů svých zabitých od Geths
hslíých
i nazzvánrodiny
Beria,Efraimovy
iellkož zplozen
neštBiara
stí“
(nm),-ij)
(l Par. bg)_.v
7

r.

(Bsguí), kníže jednoho rodu benjamlnltského, spolu
eSamouvypudilGethskez města Ajalonu(1Par.813)

(52213
iného biskupa
Dardenía
arges429)
jan uvádí
josef je
Leander,
francouzský
kněz,
D. |:.
oriBentalista, n. 1810 v Auriolu, a. 1 ,:f.
chennýc prací: „Apercu historique sur l Eglaise
d'Afrique“ (1848), „Mémoires sur des inscriptions
1prniquesns
Liv
vre„Hebron
de Ruthe
pardedeux
aductío , „Le
(1854),
et expllqué
le tombeau
pa

Synové B-ovlaauvádějíB
se mezi náčelníky rodin vjem
salemě (8
Baria (BSPM'23
čtvrtý
syn ležvity
Semeje
z8"1
rodu Gersonova
(1
j),elikožo
a bratr
jehoje (jaus
neměli —
mnoho
dlt23ek,
počtení
jsou
za
rodinu
nu (23111.
5. Baria
(nm;,
Bagoí),

Semejův,
z potomstva
Davidova
(1uPar.
$“).
Barlan
an'ns(Barlnus)
Mikuláš
O. S.A
.z Pia
Asbraham“ (131863),„esL Samaritaines de syn
e.ol v Miláně na konci X“. století,
Naplouse'
istula desstudii
targum
uti cenzy, pro
litate“ (1857SlBGSřE
Lbri Psalmorum
David regis“
(1861),
byl
odpůrcem
ezakládánlt
t
ak
zv.
„montes
pietatis“
niciennes
„Recherches iarchěologiques sur les colonies phe (.v t.). vdal protl nimspis,jejž nadepsal.Montes
ím letat “ (v Crem
1496,
no ve
Bargilsllat lM., abbé, prr.of práva kanonického:
sBse
Dorothea pietatis“,
Ascania [: ipsko
Mattělje
Zimm'etrmanna]
e montibus
0170,
str.964
903)
20h„Praelectiones'
iuris canonicí“(Paříž1891,st.;
tríarche

mimo to:

Bšrgy
(Bargylus),
někd. biskupství
v provincii
Car
l,podla metropolí
Aphroidsi;í
Gum: (Series
uvádí
dva
biskupy:vizSešgia
r. 787
anaa.r 879.
BarH
Hebraens
ehoř
Bar a ebraeus.

Bar Chaldún
viz jian
Barchin
viz Barci
11.0 bar Chaldún.
Barchor,

arkaba

„ usa deepraecedentía Áugustiníano

prae quodlibeticum“
rancr
císcanis' (Cre
eamon
a11500, „Quadra
l.esimale
(Bolo
na
after, eNomencl.
906,) 1 „.
čaAd ll“ (]Alois,

studzval uljesuitůmv Záhřebě a chtěl vstoupiti do
Barkof jsou názvy, iežžBa— jejich řádu; ten však byl touž dobou zrušen Pro00

silides, gnostik (v. t.), přikládá třem mudrcům vý
chodním ,kteří p t_ajněpodánní,
a,řpramen to učení

Basilidova, poch ející ods
ova ham
zachovali,
načež
od rista sv.Petra
přišlo naa něho
skrze
jistého
Glauprý
la tlumočníka
apo
štola sv. Mateje (nneblo Matouše). Srvn. Kryštůfek,
Všeob.
Barl(círk. l_clujepisl
m, Bar

sdioecesis),

arci

1774 odešel do Vídně, kde studoval filosofii a theo
lo ii. Byv vysvěcen na kněze sta
tal se kaplanem
v akracl, po té byl 8 let rofessorem rhetoriky
a knihovníkem při zahřebsk m archl mnasiu, fa
rářem u P. Marie na Kapitolu v Záhře ě, od r. 1803
farářem v Brdovcí, kdež :. 1806. Bylmmuž učený;
.r). mnoho knih jazykem latinským a charvatským,
jež zůstaly však většinou v rukopise a. některé

zliteraria
nich seCroatiae“
ztratily. aHlavni
spisytarlus
jeho jsou:
„Historia
„Comm
de ripbtori
us
moře
jadersjenž
eho.se jako
první biskup
připo
ina se
Gervasius,
343 zučastnil
koncilu
v Sardice;
dílo „Prlegled knjiženvneljaoviestihrvatske“
r. 780 biskup Leontius byl na druh msněmu nicej patriae";
se ztratilo.
Srvn. aStr-aha
at01 Listul) 1910,
L'ubil, Ogl
,529.
le 1. (Bgarili) Antonio, v nika ici řezbář
skěm. V lX.s tole tí Saracenovéogopmlenili Apulii a
ointarsie
dobyli B., avšak 841RbŠBB op t získáno zbra a iBntarsiator, u. 1453 v Sieně, :. 15
němi byzantskými.
An
ngelsarlus, biskup ca náleží co do bohatosti invence, co do oelegance
nosský, jmenován byl Bapeže Sei-ea m ll. s olu tvarů a jemnosti technickeho : racování k nejvý
blskupem ským. R. 87 zučastml se isku Št (pán tečnějším výtvorům dekorativní o umění dob re
fotiánske'
u ělil
bísku msžnodymv Kpll. R. ějapa ež janbylil.bisku
an í. Hlavním jeho dílem bědaachorov se
dadla
v křestní
kapli
dómu hpořcl
sienskhuho,n
nichž
19
let pracova
al (1483
—502
sedadla
ta na
konci XVllLstol. pro sešlost odstraněna, a docho

diecese vBAl'uluii v jlhoveýchodní italii na pobřeží

míež
valy se z nich toliko trosky, jednu desku skintar
rak.
Arcibiskup Bizantius (51025)obdržel od papeže vý siovanou vlastní odoblznou B-ovou má c.
umělecko-p m s ové museum ve Vídni. Dle sta
sadu
světiti vesuífragányo
novou
kathedrálu;
stavběp arazapočalnstavětí
tuopc
oveé
jeh rých papírů tá la se tato sedadla kolkolem při
zdech zmíněné osmihrannék aepl

an

o

slou eno biskupství
canoss ě. minik, theatin, kazatelo1_amoralista italský, žil
Mikuláš
sto(1035), 53.
Ondře1010620)va
Eliáš (1.089)
vprve polovlcl XVlll.s
.r). „Le moderne con

x097t'
bylyd
Bostatky
sv.vévoda
Miku
láše,
bisEřeneseny
upam irskeh
ho, oněž
Roger,
giudicate
della
lmč a ve
Ferraře nelotrrbunal
1761), „Scuola
di coscienza“
teologiche
apulský, vystavěl nádhern kostel, enž od té doby grěazioní
veerita, a erta al mondo cristiano,d'oggidi (ssa

utníků o u pa. konána
předsednictvím
vikáře l'amor p atonlco smascheratto" (Modena 1716). —
eramg ,theolog a zpovědník
vo al do B. s.: [" dvík, u. v Ber
věvod mantovskěho, světící bisku bresel;ský,
u
miros anum quadrages male, in quo
synodu,
jež
uvažovati
měla
o
spojení
eků
sscírkví
m;skou synody té zúčastnilo se
unicui
uepevangello,
praeter ipsius expositlonem,
Provincie b-ská obsahuje diecese: barskomlis
u,
specla es tractatus 'exponuntur, quíbus veritates
versanskou aoruvsko—
bitontskou.
Arcidiecesefarb-ská
etu
7 dekantá
zao catholicae comprobantur et haereses contrariae re
futantur" (v Bergamu
kostelů
a ke ollW250
200kněžísvětských,
30kongregací.
řeholníků,
fráterů
200členůž
ženských
barilla, dva
soudky,konsekrátora
jeden pozlacený,
stříbřený,
se znaky
i toho,druhý
jenž po
na
Poutní („Gran
chrámksv.
Mikuláše
lexemthnl„Prada— biskupa svěcen býti má, snaplněné vínem, jež svě
turou
Prlorato
cíl 5. jest
Nlcola

byl cílem
byla
v B. nesčetných
synoda po

Arnolda. R. 1097(0981w)pap. Urban ll

Barla,Ber1e, mm;, Bsguí, Bag/a,i1.BBalria(Ba
Barlllls, don Bernhardus,
ravnik vl. pol.
XVlí. s.,tol 47. „De potestate leg? municipalis in
ui), čtvrtý nayznývá
s
Aserůvl
Par. 780'
81 t&“,
ž ve BVu/g. advenas et indigenas. Tractatus gemín. ex Ponti
Ěien.
se „geria'z
Nun)1
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iicum sanctíoníbus, Concílíorum scitis et theolo
rum ac íulríslconsultorum
doctrínis díscussus“
5?ugdun1,164
srtr,.

na titulu poznamen
nail?
„Omnes illi Pau-es hic
consígnatí prostant in bibliotheca sumptuosíssíma
archíepiscopí Pragensis, ex quoru oeribus ego

Barillou jilndřlch, biskupv Luqonu,„. 1639, ea omnia exscripsi. „*'); tiskem vyd0 „Au usta
, .r). způssobem populárním „Conferences Austriae vírtus coronata. .María Theresia,

ecclesiasti ues“ v 16 sv., z nichž šest svazků obsa garíae Bohemiae
eque reginna.
uje výkla listů sv. Pavla, dvva jednají o přikázá meditatis arcubus tríumphalíbus. .
ních Božích, ostatní o svátostech (v Paříži 1680až ceptlbus poětlcís ad vlvum adumbratam palam
1708
). Srv n.,!íurter Nomencl. lVa (1910),631
proposuít'
(Vetero
Praag.ae,j
„Fragmenta pačtarum'
(Prag C. H7raba,1743,
74.7) Srv 31 l.),
BerlneKarolina
Vincelncie,
zvanászé
Iiterátka
franc.., u. v Paři
1211
„'L Oeuvre de
je sus Ouvrier, les Cercles cathoňques; orig'lnes, li./dá,
no mCaíalogus codicum málnul scriptorum lati

Baríson Giuseppe,

malíř,

vTerstu

1853,

or anísatlon“ +1879),„ Saint Francois d'Assise et žák prof. Ed. Engertha na vídeňské akademii
la ěgende aleu rors Compagnons“ Paříž190w1)aj.
dSabine,
angl.kn
:, spisov.a1nl.,
11.1834nv Exteru,
stud. theol.
v ambridží,1
mimo
četné
anlŽenreové
vymaloval 54).
zdařilý
obra
az „Madonna
ěly' (srvn.
90(ž.—Katalogder
Ge
sellschaft
tílr obraszy
christLK
906—7,
stal se i. v East Mersee u Colchest
£..T
Barlsoní 1. Albertín, tu. v Padově 1587, stu
Paths of the just" (1854), Village Sermons (1875),
dovait. a v ímě, stal se 1610 kanovníkem ve

„-Post Mediaeval Preace

1865),
(
h.Curí_ous

s'vém rodišti, r. 1627 stal] se prof. práva t., 1653
Mythso
ithe Middle
Age
es“s (1866
'i' sv., Orí7%m
and Development
of Religious
Belief“ (2
18
biskupem
c(Paduai
menedským,
. „Poesís
enco
„Legends of the Patrlarchs and Proophels' (1871, míum“
619), „Dle archivis
antiquorum“
„Legends of Old-Testem
tament Characters“ (1871,
„Lost and Hostile Gospels' (15 sv. 1,872—77) :.) „Avydal Poleni ve slvych„Njova suplenaienta antiquít.
oman. 1“,B,z.
en 1648,
37)a íDell' usoafrequente
ve, theatin,
11.1!Pad
del
také několik
románů a populární hymnu „O,nward
Christian
Soldiers
Barínguendus Šimon O. S.
vTou Eušarístía' V(Padurail
HWV

e(Bariesu,
Woo, sžyn
louse, doktor pařížský, ve0 druhéApol. XIV. stol., josBuůvl
,lžíprorok Bagr
a čaroděj
l
0,113),“'1*“ vař-|
bystrý disputátor; ?..C
mm. in Apocalypsín",
teří tehdáž hojně se v
dovský, jedenzzvxě
řtlců,
ské (srvn. Horác, Od 1,11
;0pera uaedam s. ugustini ln conclusiones red skytovah
v cele řišlřr
omm. in priora et poster-lora Aristotelis“, Cicero, De dívin. 2
„Liber "de Trinitate“. „Lsíberd

(„Liber Gdašattríbu
,

.

ríbus
mae', 14 248 8
Srvn. Hurtzr, NomencL Illl z arabského 'allm :

Ž.;

5 a.31"N 1:-ro |: .D 0 0 A" H
:“0::.E
„Flores drectorií inquísltorum' t. 1625. Srv
R

“5

c

01:

<.fš

„mudrc,
,
' ": ,Elamíta“). Zdr oval se u pro

afu na ostrově C pru, bSergia Pavla
(Sk. ap.
137n-).
žaP vel
a arnabáš
giem
slovo
BožíKdžly
h ásalí,
hleděl
B. Sergiapřed
od Ser
víry
Pavel pok'áral jej a potrestal náhlou
soldvráttítí.Ale
eooto

Bar Jona v. sv. Petr
Bar sl. (Baríspe, Ž—gš
ndkd. biskupstvív gro Bar-jouaaMadelka Šimon, rodem z Opolí ve
zlet45 kyzlco
vincii
Gum, sHellespontus'
eries445 uvádPod
bískumetropolí
—879—
MPl,zní kdež nabyl
nékd. bísk. vprovlnclí. PlsFi“
is“, od metropolí Slezsku, žil v letech 1581—86v
gggí—ocšl'igskou,
Gum, Series 451 uváí

práva měšťanslkého. Příjmí. dMaelka“ přijal po
biskupy z let r.
1 ;
„CantícumP l_Beatíssimae Virginis
“Mariae exomaatum4
rngae 5811, G. Nigri

Srvn.
Nil/c:,Ka
Bar-lea
jan, l711a2t1'1archachaldejský, QUO—WS. us?, „Septem Psalmí poeante níales, 5 voc. exor
Barisíen 1.Friedrich Hartmann, malíř, šatexík(Alto mig1586, Knorr). Srvn. Eibner, Quellen
1724 v Koburgu, vzdělal se v Drážďanech, 1750
Barka, tit. biskupství v Kyrénaíce v sev. Africe.
Někd. město B. ztotožňují nékteř1 se zříceninami
odešel
ruského
velmože
Astrachanu,
1767 vp grůvodu
šel do Ri
1770
stal sedodvorru'm
ma „Medínet el-Merdžn“, jíní s Tolmettou. Biskup Zo
lířem vévody kurons

7196 maloval hlavně p ros zúčastnil se 325 sněmu níce1ského.Z ostat
nch biskupů známí jsou: Zenobius, jenž zúčastnil

portraíty; z jeho obrazů0náboženskýchnznám jestn

Umírající sv. František' z r. 1788; srv .OPvdIa/m. se sněmu etesského 431, a isTheocor, jenž byl na
Šoupíseokr.méln.1—2
t,zlmě sněmu chalcedonském451.Bkups1rví vzalo za své,
edruhé 5lovíci x 111.
stol., rbníbliothektlř
avvrM643žídobyliatitohotfoaúzemí.
kd žA rabové
arcibiskupa
Antonina
Petra rukopisů
Přích
hovského,
darov
1766—7
71 několik
knihovně
no
Barkerové
(z anng
ba'rker_
— kříkloun),blouaznívá
sekta
methodlstů,
vzniklá
kolem
1760 ve
esu;
volmtěstskéjesuítské kolleje u sv. lgnáce v Praze byli tak zváni proto, že náboženské zanícewníal
pro
je_ž_do
sud vuni
nlhovnč
zachovaly; mez
ními jsoui
jeho vlastnní
práce:se „Misceilanea
di jovovalí křikem, a jelikož při tom také poskako
versarum materíarum e variis auctoribus collecia“
vali,
byli kov
zvtinič„jumperové“ (z angl. jumper=ská
kal, poska
(5 1763),
sv., vyp-sky
lat. a ném.,
sebrané
v letech
1761
Barkhausenč riedr. Vilém, n. 1831vMísbur
až
ucubrationes
ascetícooratorío-poětlcae“
176), „Adminicula poětíca ex variis autho
v Hannoversku,
byl ve vslužbách
evan konsistore
hannoverské,
od1873
ministerstvuíultuvB
ríbus methodum
poétis collecta
ro Rzaczynsky
usu vario elogíastico..
iuxta
Gabr ells
S. L" (1753), líně, roku 1890 jmenován státním podsekretářeem,
1891 presidentem
evan elíické vrchní církevní rady
:. ve Vratisa
„Notata deahístor--ceconscrí
theismoe,enthnicismo,
iudaismoaet
losophísmo
ta“ (1755),F
,. gmphi vBer;líně
Bar-Kochba byl vůdcem židovského povstání
proti manům v messiánské válce za císaře Ha
drianar 132—1135po K.r V křesťanských prame
nech ho zovou Kochba neb Bar-Kocheba (kokhba,
t..) hvězda, syn hvězdy), u rabínů se zove Bar

et sententiae
sapientum"
hia
seu
Consi natio
íaeresum“471),
(1735„Haereslogra
exicon ae
resum“ (1 55—56, „Lexicon 'lheolo Lae moralis
(1742), „Conce
cepth poétlcí“ (1742), . yllabus ope 
rum ss. Patrum et Scriptorum Ecclesiae" (1763,
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Koziba neb Ben-Kozlba, jakoby bylo Koziba jméno
Severus,
potlačil.sePo
buď jeho otce anebo jméno íeho rodného místa. vůdce
vstalcci jullus
skrývali
se vhktoer
crh povstání
a npeouštěli
do

Kozebe jest jmenovánonv 115,43

otevřenežoidě
boje.
Na žádné
nebylo
bylo v tpla šetřeno
vzpomínali
na straně
dobu této
válkyživota
jako

nině judska. jména „syn hvězdž“ se mu dos
když o něm “eho současník rab ivAln'ba, kltádal
Bileamovaz sova
akoba'z vN.m
tomto sm slu:ychází
Vcházívězda
Ko
ziba z akzoa“, a ukazue na
rKozl u, pravil:
„Hle, to jeest král Messi ši“ Totor do oručení zná
mého učitele židovského Akiby a př telství váže
nněhoEleazara
(Ellezera)
Modlinunizpůsobilo,
byl
Bar Kochba,
ač snaadz nebyl
niejeoh road

nado
bu hrdinnou,
dobu který
nejslavně'ších
mu
čedníkův.
irabbíÁkibba,
důvě oval svý
Bar-Koch
bovi až do konce, ůpěl ve vězení a y p
čen; poodtáni vrdí, že mu železnými hřebeny strhaíi
masose,
s těla.
aručenýčchzpráv
[ neni.
Zd
že seBližších
mo
id& načas usaditío vbo'erusa
iemě, že tam mohli konávati svou bohoslužbu,

nebot pak byl Jeru

mmŘimany oci

boyt a

zbořen. Posledním útočištěm Kochbovým bylo místo
původ zne,ám
Všichni
židovštaí
učitelěs
rýuznáván
k němuMessíášem.
neepřidali, ano
vznikla
po
inhodina; jihozápadně od
zději l pov st, že jeho _jméno vykládali v potup Bether, nyněgši Blt'tírhrtři
Jerusalema. y_ioprýhr dinsky h jeno a gadlo prř'
ném usnžyslu:
„syn lží' neb
„lži velmi
“. V oné
hybn
dán
bylo
ídů messiánské
očekávám
živé,době
a tu zradou Samarintá ů; tak tvrdí Kmoc
žesetostatadlone9.
„jasuŽid
žeépadlo"18.roku
Hadr anovy vlá měsíce
y, tedy
se vyskytovalo mnoho dobrodruhů, kteří se v  jístoe
dávali za Messíáše. Bar-Kochboví uvěřili tak, e Ab,/téhož dne, ktěrého se udála i předešlá zbo—
se mohl státi naačas skuírečn m vládcem, zarídíti
si židovskou říši, míti ve ekn ea sídlo knížecí a ření chrám aměsta. Povydánivyčruavujehrozné
věci o množství
prolití.r
krve,11onieshlavu
slných
kostech
Hadrianovi
prýd
Kochbovu;
razltí peníze. Z této dob povstání zachovaly se zabitých.
zhynul
hadem sevřen aoobtločen. Hadrían b i
ražené Ženíšeime'ón:
(i stříbmén),ena rvrěho
nichž jestoku
Bar-Kochba
jmenovn
tak zva
Ípozdraven byly
jako velmi
imperátor
po dtom o vzítězstv'Řman
veliké;l.
Eleazara
a, edna
měno jgrěno
ímoua,kněze
kní
ného „osvobození
lsraenle"up
vykazujír
žete lsraee; na ostatních'uen zích doby osvob ztrátyvnost,í
895 vesnic
v boji
580.000Žid
dův
idůvZudává
Diozabito
l)s us
takto:
Pobořeno

ovažovali
Messiášem,
netázall
se ani
lzlení
pjest
jmenován
pouze ímon
a_lJerusalem

neb seadem,
e Éomo
ylo zhynuli
prodáno nemocem
na trhu, který
konal mnoho
u Terb 'ich
ntu
hebronskěho a v Gaze, do otroctví. Po té stavěl

z orodu Davidova, anit je-li : rodu Levi. Řodá
dání

Hadrlan
osadusvatého
pohanskou
Colonia£eliab
chválí
u něho
pevožestsliboval
uvíře, lidu
přísnost a neoblom lina
na"místě
jerusalema,
a ldům Capito
byl tam
nost, spolu
tvrdí,
Jeronym při onuná, že zap álii vez svýc ústec
přístup zcela zakázán. Na bžtlernsské bráněvvje
koudel a vy val pak ohnive plamen z úst.t.tMnožzí rusalemě byl p kpohoršení idů obraz nečistého
ek němu
přidávali;
neprav
vé
ve ře. ývaly dob kdy odmítali židovští
zkoušel
udaínost
s hmužů
tim,požeánitv
žádal,l'abyžsi zvěířete,en
kněží obraz;
ění dary
ctu-štír
byl-li na na
minci
po
nyní na
bylo
ícfůmyplatiti
udržo
váníspohanského chrá
odvou denárech. Od

bojovník
luseyičrrst;“311.000
prýyto
áno
přiučinili.
jízdě doby Bar-Kochb jsou i ěov Palestině cizinci. —
trhlbor)
ojovní libánskýcl
cedrový
stromek;
dosáhl té ož počtu. Spoléhaje na tuto moc, modlil
Povstání
židovs „Bare 0 ochba',
vuje jar.Prah
Vrchlístgry—
v nei
větší své básní
i
prý;Jo
se Bar Kochba: Pane, nechceš-li nám pomoci,
ctir resGCbristLi.Bd.
chichtledesjiidischenV01
díeh— teratura:
nemel“ Dere aspoň
jinehonaším
zněnínepřátelům,
prý řekl: pak
en nep
nebude-ll
kes im Zeitalterjesu
670aan .La

Messianlsme
chez lan _luíts((tudes
Bůh pomáhatí nepřátelům, nám pom ti nemusíi“ šrange
'biíques).LeParis
1909. 511.1:an
.S'čk.
Po nezdaru byloo něm vícera)odobných potup
Barkovich František Václav, rodem z Be
nátek, vstoupild oknongregace somasků, řednášei
íčindy
tohoto
ovstáníž
doby
Bar-Kochbovy.
Tehdy
ních věcí
—Udávají
zně bezprostřední
ovolílpsáno.
adrian
ídůmsestavět!
jerusalemský mathemailku, ňlosotíi a theologii; .r). „ lei essí
:hrám(,a posllnil messlánskě naděje jejich; tvrzení stenza, providenza e degli altri attributi di
o nemá zákla u. Dio Cassius zaznamenal dle della natura de' miracoil, dell' lmmateríalítá, liberťí
.Kiphiiina), že zakládal tehdy Hadrian na mstě
della mente umana, della distínzlone
je ruesalema nové město Aelia, a že tam stavěl na edelimmortalitá
bene e del male morale" (Ben 1730)
místě židovského chrámu pohanský chrám _lovišův;
_A—

také prý dal zákazo

ky;

tím rozníiíl mysl roze

Barkworth (jinak Lambert)

Marek

OSB,

ctíh., 11.v 1596
Lincolnshire
1572,íma
konvaertoval
odebral kol.
se do
apotom 1594
do
chvě
vsn ch Žídůvnagzpusobu, že v uklo prooti němu vDouai,
Fovs
essian ísem chez Španěl, vstou il do řádu benedikt., vysvěcen na

jako missionář
lbylpůsobí
lv Tyburnu
praven. v Anglii; 27. února
nero
zžebby
oněcovaia
aasi
bly i-lna
způsobem
esmini,
Julínsl“vysiovugjš
odrian
dztěclh?dlidůtakovým
Lpříčinách
pochybnost
ové město,
Aelíi, kněze,
snad chtěl zaiožiii, nsnad jejiž“ zakládal, ale o
Barlaam Gee. Baglaáp, rus. Bapnaam) v_lsv,

vstáním mu to bylo překaženo; Aelia a loví ův

“rolník
poblíž Antiochie,a
pro stálostUtrpenís
ve vířenášel
byl
pronásledován,
vězněn aumuč.en
chrámzakbš'ly
až poalepoŽvstání.
bla
zánapostaveny
za Antonina,
idé byli z toho
kazu vyň.at:1Válka mohla povstati ibez zvláštní st,velikou statečností. l]eclnou, chtíce jej dosnutití,
římské provokace. Židé Messíáše horečně očeká ablacohyam,obětoval vožili u na ruku, nad plá
Postíjící
oheň
vztaženou,
kadidlo,
doutajice,
ruku
obrátí
a kadidlo
do ohně
vysy,pe že
alebo
13.
vali, od zboření města upllynulo rávě 60 let, jho raději nechal ruku upáliti, nežli by jí byl pohnul
koření
budiloo
maličkos
tmohlakaždé
rozntiotl křesťanský Mucíus Scaevola). Zemrel sm
římské bylo
Židůmo u velí
é nen tvi,stí
mrtí mu
M ednlckou v době neznáme,
dle některých za cí
zgčoalo,i
kkdyž
opustil
Hadrlan
Egypt saře Diokleciána (284—305)M L.Rom 19.1istop.:
aodboj.
Syrii,Povstání
na počátku
roku
132,
a trvalo
půl čtvrta
„C_aesareae in Cappadocia sancti Barlaam Martyris,
roku,
ontýdeeDanlelova.
Tinneíus
Rutus polovinu
byl tehdyročního
místodržícím
judska; povstání
se qui sagrestis licet et rudís, hrišti sapienb'a mu
nitu
rannum vícit et ignem ipsum fidei con
velmi nestačilo;
rychle rozšířilo
a tamníosilezze
římské vojskkao
němu
tu příšelk
Syrsk proti stanstla superavlt, ln cuius die natali sanctus Ba
blicius Marcellus, později povolán z Britannieavoje silius Magnus celebrem habuit oratíonem“. V církvi
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Barlaam

řecké téhož dne. Srvn. Stadler, Heil.x.-Le 1,387;

ského, Alexandra Něvského, Vsevoíoda Mstislav

ského, Sa
Kripěckéhp, biskupů novgorodským
Niki
tonta,
72 mučedaml
ků jur ev
skýc. asN
Sr.vn
Bag.isidora
nm. a111,149,17
m“m',
minaře (Seminar-a)
v Kalabrli,v
do řádu mencl. ], 165. — 8. íero monach carské šlechtické
basiiiánského,
odebral
se 1328dovstoupili
ecka, přestoupil
k církvi řecké, působil v Cařihradě jako uičtel a
vojen é školy; přel. z latin
mgspis rabbina Samuela
spisovatteltheolo ., filos. a mathematický. Ve sporu proti
sočlnenie.
89 aj.).
idům:." (Petrohr.
„Samuila 1778
rab ina7_,igudejskagoZiatoe
%pr
ázíen cha .stal B. na str
traně Srvn. Pair
almz'm, Nomencl. „177
men,
ekůlv.átZ
jeho 5se!.117;“lov
isůvvydán (bra
ozději 17s"
ti ze židovstva ke křesťanství obrácený,-r. 769 vy
skem
pouze tehdejšich
edí ný, totiž
Oxford 15 ), a několikrát znovu byl otištěn. učoval hebrejštině v semináři lavry sergievské
Niller,
Kalýl,
11 615;
061611061
Boli.
1,90 129
n. —2.331;
řeck
theolog,
n. kol Anal25ó
250evSe

oku 1339 vysi an b i B. císařem Andronikem 111.

do Avignonu kpape i Benediktovi Xií. vyjednávat
o unii a o omoc proti Turkům, ale bez sledku.
Pro svoje utoky na hesychasty byl 1341 o souzen,
podrobil se na oko, uchýlil se však za nedlouho
do vlasti a vrátil se spolu do lůna církve katg
iické, stal se bibliothekářem v Neapoli, 1342 bi
skuumpe
erace a jal se proti řeckym theologům
hájiti učení církve katolické o vycházení Ducha sv

spisu
sprset se ůmylně
rnýajež překlad
p_ořídil
nejsv. rabbina
Troilce,š šamuela
'emu připisujesŽlťl

Barlaamlivedenýgp
0
menci.
oerac..EÍsí'll,148—l4. am:
— 10. iero
monach„mhn stol., r. 1712vykonal Outdo Pa

lestiny
a vylíčil
ji ve spise
„Pesregrínaci
111putnik,
v nemže
opisuetsja
put do
.grada a lerusalima
i vsja sv. města paiesptinskaja“; ze spisu toho vy
dali výňatky Norov a archim
onidas. Srvn.

Palmim', Nomencl.i,166—16— 11.jasinski,

ze Syna a o primátuůleeho přivrženci (Bari a a mité)
byli
na s nodě
cař radskě 1351
vyobcovani.
B. metropolita ky'evský, u. 1617, studoval v K ev,
ljednm
z nejprvnéiších,
kdož
šířili znalost
akoové, vrátil se do Kyjeva 661,
řečtiny v Italii,on také vyučoval Petrarku řečtině. v Olom

1665 stal1se
rektorem
koliejehkyjevské,
1666
menem
bratského
kl. kyjevsk
0, od 1673
byl i
Několik
jeho spisů, týka
aícícíh se
známek
ravé zatelem a pak rektorem lavryh pečerské, posléze
církve, primátu
hzeni
Ducha
sv., pra
vydal
Migne
e.PG CLLB vyc.ol13488Srvn. Krumbaclrzr, archimandritou (1683—1690. .1 90 stals eme
„Prawdziwawiara
Gesch. der byzant. Li.t ll, 805 násl., lv. Vernet tropolitou kyjevským; :. 17
stara cerkwie swietey wscho niey prawoslawno
vBag.
Dictionnaire
de Théolog_ie3.catholique
enc. 111, 149—175.
Dennisov,11,407—410,
71. 1804. kathoíickiey, przeciw mniemaney starey wierze
prvotně slul Vasilij Porfireviě,
vzdělná
ní nabyl
na script
Bo ich
oodpowiadziqca
godnošci Sw.
Piotra X.y Benedicta
papiežówPaula
rzyms
v semináři novgorodském, kdež po skončení studií y 0 pochodzeniu Sw.Du
Du'-cha, dílo to dochovalo
se v několik
ka ruko
opisech a obsahuje olemíku
do
mn šskélho,
sobil
inspektor
semi
stal stavu
sev'atskě10,1
učitelemi
rant:.PŠazyka,brzo
potom vstoupil
náře
stal
se jako
představeným
niž
gorods o-makarevsského kláštera, r. 1852 předsta roti „Fllioque“ a proti primátu (srvn. dmiefí,
omenctiu.l
1,68š; mimo to zachovalo se několik
rvn. Bog. mc.
—148.
2.
veným kl.ekir-llo-bšlozerského; 1860 stal se bisku eholls
erecv ktuij,sv.
rus.,žzprvu
vdobě
cara kněz,
ivana Hroz
ného
X |. století;
světský
otom
pem
ským, 1862
biskupem
blirršskym
1866 ekat
černigovsurkm
povýšlen3
na arci
bsksu da, mnich; pam. 7. listo. Srv_.nBog. mc. ,
—.—45
na odpočinek,
i_1871odešel
slova“ (Petrohr.
1850), „O resb ani patriarcha
13. Ljašev
skij, stremfiios.,
3 d. naduch.řednáše11467—47
akademiikyjevské.
Kirillov mona stal
se 1742ma
Nikona
zatočeniilvFerapontov
styra
h“v (Mosk
pisan
sanei sbornika XV. odešel 1747 do etl-ohradu, 1 52 stal se1rektorem
moskevské akademie slovansko- řecko- latinské,
stolětiljlakiriilo—běaiolzerskašo
monastyrja“
ei758 archi
), .is toriklo-archeo ogi eskoe
opisanie (Petrohr.
drevno— vrátil se do Petrohradu1754.
stej i rědklch veščej, nachodjaščíchs'a v kiriilo mandritou moskevského kl. donskéhosekdežz. 1774;
bělozerskom monast ře“ Moskv
17.
„Grammaticaec:gli'aecae
iinguae“
V'ratisiav
v ruko
ise zanec al svoje
řednáš
š,k jež 1746),
konal
zrěníe rukopise' sobstvennoj biblioteki prepodob—
jazykem
v akademi sk jevsk
o theologii
nago Nom
iriilaeIlB iozers go (t.—1860).
! latins
scholastické;
r. 1747s
edeonem
lonim
mien',
4. ris tov,Paze
vznešeného erodu
8 ským o ravii slov. překladubisbie, jenž vyšel v Pe
člen msshokě yno.řruzinského,
v achtalský,
letech1801—
u a metropolita
1811
jvá se biblí „elisavetinsžkou".
Srvn.Palmz'm, Nomancl.!,
e ždin,

metro olitaomechetsk, 1814první exarcha gruzín-m
ský,117 vzdlalsesv' ho důstojenství a ode ai se

oustevm ur, u. 1774, žil v Sibiaři, zal. na

hranicích
č nského hvíóngoiska
za jezerem _tlagjlkai
ským
rv.n Bog. mt.

do M,ioskvy
yišř
moskevského
k1v.danilovského,:.
st hož staveným
roku;r xf.čny
„Tolkovanie '
124 15.zNovgorodskij,
vangelij na gospods ei Bogorod
el prazdnlkl
archimandrita moskevského
azraků(„čudov),st1592n.1594mret
o
s pravoučíteínymš besědami“ (Petrohr.
Gciovackij,
ieromonach,
íllo Ěoliztou novgorodským, :. 1601, dle jiných 1604, né
překlad—_
z gruzin
štiny).
rv.n
Pa lmien',l ma
Nomlencl.
teréAnton
jeho asty,
napomenutí
m kl.
sofie na moskevské duchovní akademii 17 9—52; sv.
u jakož
jezera i dum
o k mnichů
v u„Akty
No
jemu mylně
isuje se překlad s ísu rabbina istoričeskie“a(Petrohrad 183). Srvn.
č.
8. myprotžžlziům,
rvn.
nc.ll
Samuela
jejjžepořildii66
B. ?ivedenýl pod

kovski j ieromonaclr,rektor pečerskělavžkyfelvské

E_fn
63 ký
16. Nov oorordskij (Chutyn
s_kij),'svět
eclrusk

vici.XIi stol., založil klášterověoroděv
hutynský
ýprvé
nebo polo
Cho

aplavDri'alogis
exandra
évskéhoili vdvoesiovie
Petrohra v :.nemže
1740 gniský; :. 6.1istop. 1193. rvn. Bog. mc. lll, 143,
sm duchovnyj,
Minieri, Nomencl. ], 162.k— 17.
pečer
odacijubitei s ijuboviju
poizu duchovnym
sku, světec ruský, učedn
sv. AngtuánníaPečer
ibesě'cliauealtog
o tajné sv. Ěvcharistii
3.1065;18.l„Pet I19.11stop.Srvn.
Bog. mtobol
:. l,í
v
i mirskim“
141—142.ov, ruský arcibiskup
danému v Kyjevě
1715 ského,
(Kyjev 1714),eja, žaltáři
almien', NomencL 1166. ský od 17 , s. 1802,rvynikal dobročinnosti a přís
ným životem. Srvn. 80. cm:. lil, 7—158. — 19.
napsalB. spromhlauvu.Srvn.
—
gíořraf kněz pssovský, původním metro oiita rostovsk , zúčasth se s nod mo
640 a
2;
jměnemmBasilihaus
eig5asmj)'l:|1e
vstoupil do stavu mniš skevs ch v letechi
až 1563 životopisy ruských svěmtců:Efrosina Psov připisuje se mu „Posianle protiv latinskoj eresí

skéhoasosý.ev1etch1542
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Barlaam a joasaf _—Barletti

í kreščeníj laíínan',
ježcdochovalo
Srv Palm
Nomen
!, 169. se v20.rukopise.
bsi k up vovL
ani 1526.:
1542;». 1488,eho
pisirhetvoriky
Bariandus
Hadrián,
prof.
i r. „603

Kolíně jsou tak

některé ytývlryajiacl

susdaiský
v druhé poll. XVl.1stol., k staršímu se církevních dějin: „Catalo s episcoporum tra
životu EuěrosoínySusdalskě(
250), sepsanému ícctenslum“, „tHisorlaru
arum lber a Christo nato
mnichem ehorem lpřlkpo
i'l zprávy o novějších zá usqu
annum 1532“ a j. Srvn. Huf-ler, No
zracích
svátk ksynod
ejí po
ustalnovlenému;
zúčastnila seo ruskýcr
voctě
letech
1572, mencl.113 1538.
7.
; ani
21.Va
sjkl

Ba rle n.
jaakn
o, charv.
a círk.
.nErv
111.11
Pallmim,
Noměnclv.l,8136.
sku,
sv ruský
vX
historik,
1869v
Bud naácshlov.spisovatel
vKraanjsku,s tuodval
slulpůvosdně Vasilijllllštepanovič,měl rozs la uzemí v Novém Městě (Kranjskoc,hKarlovcich (Charv.
na řece Vagě, založiltu nedaleko města enkurska
vsloví.
Záhřebě,
kdezeabsolvova
lyceum
bo o
Na kněz
vysvěcenarcib.
r. 1892,
blka a lanem
lášter
ke do
cti kláštera
sv. janaavaEan.g
a bohatě
jej2 nadal,
sám
také
toho vstoupil;
:. 1462
Pam v Garešnnici na slavonske hranici, 0 189

kancelářizáhřebskem
různé služby
Št
9.
června.ruský
Srvn.archimandríta,
Bog.: :.,111145—147
Višv varcib.
konsist. notářema
arcib. sekretářem.
sockij
přeci1přijetím mni
pracuje ve slovinskěm a charvatském
mjazyktu.
stva (1708)slulVasiliiAntipfev,
byl představeným
různých
klášterů zalo 111734Trojicko-Sergievskou
slov. jazyku :g.č1ankyvlublaňských časopisech
pustmu; byl duc ovnlm rádcem caroven Kateřinyl.
„lVrtec'I „Domin svet“, „Leto is matice siovenŽske“
„iz narodne zakladnice ), „Slovene c“ Zgo—
dlovínski zbomik“
„lzvestja
&društv
a
pro
žbu sv. ,Mohor
ra“. muzejszk
VZ ohhebě
studuje
aramla a_loasaf
(josafat),0 bsah:
velice Pohansky'
oblíbený
křeBsíanskýroman
středověký.
král indický Abenner měl syna Joasařa o němž mu arcib. archiv, v dáva materiál pro!; děe ls arceí
diecese záhřebs e. Z toho oboru vyšly orhpáce
bylo předpověděn
azže synu
stane svému
se křesianem.
Aby („Kat.
Povjest
župlaicrka azagrebaěklh,
tomu
zabránil, vykázal
za ob dlí nad
list"
upa sv. ivana“Zupasv.
(t. 1
, arka'
„Za
a1Annřr59lvanovny; s. 1737. Srvn. Bog. encyklop. lil,

1903),
herný palác, zahrnul jej všelikými požít
a pe grebački arcidjakonat do god. 164 (t.
čovalooNicméně
to, abynneodvděěl
ogomijelicnost'l
světa.
uzří joasaí nemocn
ho,s epěho, „Po is žu a u doinjoj Slavoniji oci2Ěod. 1660
1
,„„likS
iskupszaŘrrebački
grotl Mirko
t. 1908,
nmmernlsse
u kapeii sterházyu
u Velikoj
starce & mrtvolu. To nutká jej k přemyšiení; po "t.
stansk
oasaf nalézá
rozřešeni
sléze leivniž
poustevník
Barilaam
obrací všech
viř
řzáhad,
e kre
aki“ (Prosví'lclata(Z
1909) a veliká kniha: ol_lPovijest
jimiž se bl o íral. Otec přenechal joasafovi olo rick a beletristické či ky :). v časopisech a ii
stech „Katollčkllíst' , „Prosvj'eta", „
„ i
vici své
ři e,i ale
káLřasafs zříká
vlády,
li se
m,zoty
tvi i se
svého
otceuch
a umírá
arceholjdru
drutvš
tv“a,
„Sv.
“, „Farmaceutskl
„V'estnik
zemaljskogi
liarchíva“,z
.,Vjesnik
jako poustevnnikk. — V
ování vyniká dobrruo enac“,
víjesnik", „Liječniěki vijeSnik“i.lilPro, ,ruDštv o Sv.

turogoljskih
pa“(21911.)hlsto

charaktenlsntikou jednajíc chaosob, ušlechtilosti řeči

a nadšen
ni!-og
du křesťan
ske víry.
základ jeronnima :p. „josíp juraj Strossmayer“ a „Slike
jeho
sloužil
ivoprav
Buddhův
(i jméno
josafatZavzniklo
us Omene sa se laa“ d. Nyn
ní pracuje na v dlani
z jména .3uddhhova, Bodhisattv
ttva), je rozmnožen
protokolů
kanon.
visitaace
zahřsebske. Dk
Bareltius
Marinus
v. diec.
Maarínu
bylským
jinými buddhistickaýmlogňpravovánimi a kře
B_arletta (Barolium), město v Apulii, po zni
iArIstldovouv t..) čení
města Nazaretu sultánnem Beibarísem 1263
D':10 tamější arcibisku ství asi v letech 1294—1300
LleŠgen
kýánr1'ní
árnráz
je
2oljest
nepochybný;
nicměněčp
se
od
ldánisbylií Bar(laaml1
a joasaí za aosoboskute ně
onte Verde
barlettskodo sloučeno
B—y; 1 s arcib.
boisk.
Cannenazaret—
a 1536
stopadsu, k ež se čte: „Apud lndosa Persls fin127timt>is&eloženo
sk.ým Paapež Piuus Vll. přivtělil arcibiskupství
sanctorum
Barlaam amascn
et josanphat,
quorum acctus
randoss oannes
us conscripsit“;
rovnněž
ni)
?ariettskm-nazaretske
s arcibiskupstvím tranským
iv
církvi
východní
pojati
řbyli
do
kalendáře;
pam.
vcírkvi ruské 17.llstop. v řec. syn
Pu

BarlettaGabrie
1 (Balrlete,
den.
Barolo,de
Barolus)
10. P.,
vtBarlettě Barino,
vApuíii,

vodní
řeckýSaba
text (polí
se sažnMrtvého
v Palestině,
unepochybně
v k.l Mar
moře)
mnichem jeden z nejznameniíě šich kazatelů XV. stol., jenž

sloužil za vzor, tak e seeřikaio: „Nescit praedl
11 toleti.
Všgall' ej otišt.
j.F B.oíssonade
Anecd. ca,re quinnescit Barlettare“; řeči jeho vyznamená
lV. Pa
sz'gne PG.x.,cv1)
o němč.
vžil se populárnosti, zdrav m hum m,
mrnnázo
preL
je
Liebrecht
(1847)
Ve
středovššiiirv
ik obenstvi;
m bohatstvím
připř)
ných příkladů, srovnŽní
(),..rp,SermonesaSeptu
a
přeloženo bylo dlo to do různ ch az ků
. a po
:. koi.1
gesima ad feriam tertlam postPa s,cha' „Sermo
století do latiny,
pozdějít
do vaech
evrop nes 28 de Sanctis (,Flos florum')', „Sermon
nes de
skýchj
atakéi
idotémě
s rštiny
arabštiny.

v(lanem(nikoliv sv.l_lanem Da
Fmašským )v prvé pol.

paucitate salvatndorum,
de ira Dei
et choreis“,
Zpracována klatainske
bylo z lčdem
stredozápadoevropských.
eskěz zpracování
pracovúní „erSmones
quatuor pro dominícls
Adventus“;
řečí
tytor byly vydány po prrvé 14;97—98 potom v XVl.

zachovaloz se.1470
ve dvo("Řerukopisech
|Jknihovně
pražské:
č o jednomv univ.
kralovicí
jme-' stol. několikrát. Srvn. Huf-ter. Nomencl.115.961.—

nem josafatr, kterehožto jeden

jmenem

Bariaam obr'átil aviru křestans ?v a z r.

O.

Paduanus, řečenýCrassus n. de Grassis

n.Conv, rodem z Apulie, re ens gymnasia

benátskgho,
vynikající
oncilium Pauli
tiskemlš dáno vnPizzni r.1504, 1515
aze11593ž per
modum dialog
|, inkazatel,
quo per:p.„
compendíum
loco
Do
nIyppřeložil z racováni latinské kněz Ku rum omnium in omnibus epistolis paulinis appa
ligowski
( rakovna1688.
jihoslovanské
ruská vznikla
základZracovani
řeckéhooglorln.alu
Cir renter pugnantium apostolum Optime cum Evan
kevně-slov. zpracování pořízeno, jak se zda, již
v x. _m. stol., tiskem bylo vydáno teprve r. 1681pod gelio convenire ostendit“ (Ben. 1545), „Enehíridíon
scholasticum
coniraldictíonum
um do
subtiiis"
(t.11583), quodlibetali
„ ecclesiastica
názvem: „istorljaili pověst sv. iprep. otca našego, ctoris
iže lz Damaska o prep. otcě Barlaamě ustínno
republica' llgliillodlcna
1542, Ben. 1543). Srvn. Hurtcr,
žilelě
carě de
indijstěm't
Srvn. ne“
. an
Glizyn ioůoasafě
v
ctíonnaire
théoiog. catholi
11,410 Nomencl.iK ar
s. Mic
chaele,
až 416,11
A.Pormnarev v Bo
og.e c.!ll., [
14
41.
v Rocca Grimaldil vaLigurii
1736,
vyník Píarístan
zvláště ve
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Baríings — Barnabáš

ěžek 4,za37).
něKterak
odevzdal
apoštolům
ro chudě
spisů
roty alněkolik
ředmětu toho
na vědeckých.
universitě všikutk.
si otom
vedlv erusalemě,
Skutky apoo.št nevyapra;vuí že však vynikal 'iž
SrvnžgHardnyi, Scriptores piarum scholarum 1,111 tehdy horlivostí kazatelskou, lze rávem sou ltl
Barlin
opatství praemonstr. v Anglii u Lin
nejen
ze gm
ena, čili
kteručitelem,
uadalltěš telem
o,tolé (0od
nazvavše
colnu, za. 1154,z ruš. 1537.
ho Barna
ášem
Boha
nadchnutým, nýbrž iz te vážnosti, které požíval

v Pavíí stal ls;
tysice,__

Barlow 1. ěBrere ton) Ed ard Ambrož již tehdy měrou takovou, že uvedlk apoštolům

OSB.,Alexandra
angl. ma B;-a
cdník, y
u. 1585
sira
vyco jakožto
vn v čtvrtý
angl. syn
kol

sv. Pavla
byl tři ro při o1, asvém
obrácení
po Kr.když
ojerusalema
odstranil
ne
g.?
l.ůvěru, kterou k němu měli pro bývalé nepřátel
ství proti křesťanům Skutk. 9,
lze to
nedlouho na to (as r. 41
působil jako září
míssíonář
Anglii, byl
několikrát
uvězněn,10.
1641 v vLancasteru
odpra
ven. — soudili také z toho,
2. Wil am Rudesí nd bratr předešl., v chován
neb 42)
1 poslán
eapoštolůt
do kAntiochie
v angl. oklvlejlvDoulal, vstoupil 1605 do ádu be ské,
aby b idil
tamníodobec
křesťan
kou, která syr
tam
nedikt. kongre aceš anělskě, v sv. na kněze 1608,
odebral se 16 l do enedikt. k. v Douai stal se byla založena z obrácených nejen ídů, nýbrž i,a
lejich benedikt.
v Doual av ve
Valladolidu,
il 16116do
řádu
Douaí,
vysvěcenvstou
na něze
17

o; ůsobenim
rodákůk
rských 11,
a
ens
tak
z obrácených
pohanyů
(Skutk.1
).nsk ch,
tam převorem; v letech 1621—3 Dbyl přledstave v Antiochii ůsobíl s horlivostí příkladnou, jsa, jak
kg,ni žem o
n m Duchas
ným lla
an llcké
kongregace;
z. v ouaířádu
1.656
am, 71v
ssexu vstoupil0do
augu dís
stiniYinskěho, stal se v xfordu doktorem theo a víry ([Šukutk.11,u24),a brzy ziskal nově údy cirkvi
v roštu
takovém,
nestačil
již
logíe,Vyíadlo
k protestantismu
a oženil se;ododEdu
jin kKristově
jejich spr
vě Zašed
protože dosám
Tarsu
pozval
ll jmenován
biskupem
mmasafský,
avla, aby mu byl .nápomoeen. Pracovav e na to
v Antiochii po cel rok oba s aúspěchem nemalým,
abtamly odevzdali
Lmenován
1559
biskupem
chichesterským
;
568 odebrali se r. 44 oeruj
onsekroval
Parkera,
prvního
prrot.est arcibiskua
bylmítomu
křes aně
andochijštl
učinili pro
mezichudé,
sebou,kterous
byvšek
pohnutí
před
canterbu kého, ačkoliv jest pochybno, zda s m sbírku

ská svěcení
audia proroka
skutečně Agaba
nastal ohladě,1
(Skutk. kte
platně
by nastr
tbiskuž))a vysvěcen (srvn. čL anglikán— mavědl

zaecísař
Po

Barmenský
míssí)ní
spolekoevangelický
(Bar javše eaktaansebou Marka vrátili 1aledo Antiochie,
mener
Míssíonsvere
n) bylz
ožen r. 1818.otevřel

a byv

kvyzván íbucha

sv. osvěcení na

biskupyu, tnastoupil
p
pru, (roštu 44
lií neb
odkudž, z Derbe,
o
seelem k založení Rýnskě štolsko
Marekose
vrátil;zudravenl
po Plsidíičlově
a Lyaccrhoměh
aoníi, kdeov Lystře
missíjnl společnosti,
působí
Africe,jest
na po
zázračném
dna
Borneu,
umatřea =_jefža
ově
Nias.v jižní
Obrácenců
rozenlbb 11“pokládáni za bohy, Pavel za Merkura,
51.5000b miszsijníchosilo asi
nejspíše prokvelikou postavu svou) za
asarB
grůvodceakb
sv. lnPavla, jmenoval se jupítera.
'estávš
zvláště
od %gak
1 u, a různá
získav eronásledování
cirkvi Kristověa
„jasan,aBarna
bžln azván od apoštolů
utrpeníi
pro svůj
dar řečnickýp
a pot
šující13((bar
(.Skutk4
jest
toti jménoto
zhebr.
nm:;
nebuá_— Antiochie
dy, (Skutk.
vrátili se13,1—
as po4čt řech
letechzdrželi
zase do
. Tam
se
dosti dlouho a postavili se proti oněm kř
s n proroctví), olfž znamená í proroka ve smyslu ze židovství, kteří přišedše z judska znepokojili
vastnim, t. i. t
jenž- budouci věci předpovídá,
ivproroka j..to
ve smyslu
širším
čili řečnika
Bohem
šen
o, jenž
z nadšení
Božího
poučuje, antiochiiské
křesťany
z pohanství
tvrzdením,ak
že ne
budou spasení
neda l-li
se obřezatl,k
akzne

vzdělává, potěšhuje. B. narodil se na Ky ru z roodu
levítskěho (Skutk. 4, 36) a byl říbuzzn m (uujcem

pokojemoojerusalema,
nepřestáv o, aby
bylí

oslánl otužAntiochi—
ležitost
predlož i

nebo bratran
rancem sv. evangelíustyMarka (Kol. 4, 10). aogctolůlm,a
souhlasu
jejichkterý
ve sněm
svém
u ení, vrátili3sedosáhše
do Antiochie
s listem,
Dle enkomíanejspíše
čil chvalozďěvu
kypers
kersěhojeho
mnicha
Alexandra,
ze 1 stol.,
rodiče
byli
bohatí a zbožní, předkové jeho pak měli značný aegoštolsský zaslal Antiochijským k je 'ich upoko' eni
to r|nům
el tam
i etr
majetek v Jerusalemě a v okolí (Acta SS. mensis ( kutk. k.11). Kdyžý_brzyna
idokřes
jerusalem—
skýmo odlučoval se ýpři jídle od pohanokl-esťanů
junlí,
ll. právem, že. po epůvodm
eroti tvrzení
nelze tom.
namltatí
ního tomu
zaři
ač dříve s nimiájídal,ani
b_ylpříkladem
zení levité nesměli míti pzozemky, majíce právo na antiochijských
eho stržen i Barnabáš,nnvepoáživ
on ani Petr,
prvotiny, desátky a díl obětní; nebot od zařízení
by jednáním tím mohli z ůsobití roztržku. Ale

toohoupustllo
se polnosti
později, tak
že y'ižza
]eremiáše 2,
bylo
lze Ievítům
kupovat
neb dědictvím
žvšak hned
to Pavel
se ch(Gal.
stal
věc9—21
ta brzy(sežsrovnala
příčna
něním
Pavlovým
jich nabývatl (jerem. 32; 7—16). Lze roto s hle nastoupítí s ním na druhou cestu apoštolskou, ar
nabáš odloučil se od něho, a to proto, poněvadž
že
k Pavel nechtěl vzítí s sebou takě Marka, obávaje
dembkl majetkovým
gššpomčrům jeho ro ičů souditi,
do Jerusasiema
Gamallieloviaaže již 1u vzdělání
něho seznámil
ses pozděj
eby zase nevvzygrval. ] odešel s Markem na
Kypros
(Skutk. 15,' eč
) O
ším apoštolem Pavlem, 'akož také sdělule přečen' říci
ni'c bezpečněho,1
to, další
co díčinnosti
sv. Pavejeho
v1. nelze
Kor.
mnich Alexander. Dle 12)
lementa
Alex
Strom
a ]. byl
jedním
ze72 9, 5, že totiž vydělával si výživu praci rukou svých
vypravuje mnich Alexander,
Eodobně
a že žil
vtu Neboť
dobu
dy onen jako
list sv.
byl Pavel,
psán, totiž
r. 'eště
(58?).
byl grý
3toho, když Pán
cr. E
čov
ka svědkem
38 roků nemocného
an. ,ežíš uzdravil
Skutk apošt. asv. Pavel nesd'ěluí o něm nic více
zázrakem pohnut, že ne en v rísta uvěřil a k němu pozd “ší rávy pak se nesrovn a'i. Příšel prý
se připojil, nýbrž i ve keren svůj ma etek až na také omalš ,ale dle Recognít. vaČMignel. 1157
(D.

až 1176)za Tiberia, dle Datíana

historia

čili

jedno od
pole
prodal
strženě
penize
udýmmísto
roz spisu De sítu cívitatis Mediolanensís (as z Vili.st.)
dělil,
Krista
paka mezi
72 učedm
níkyc první
vprvním roce panování Klaudiova (r. 41),
obdržel.PoOvšem
zpráva
není své
zcelapole
beza chvalozpěvu (enkomlon)mnicha Alexandrla
pečná.
seslánítato
Ducha
sv.Bjeho
p.rodal
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tehdy když byl v čele pohanokřesfanské obce

oddělen
dílu, ke kterému
t.j. k díluk apoštolskému,
že veonkje
Sk.ut povolal,
14, 4—14
antiochgšké
(r. 42—43),
le endus
tali s
mabae
dříve, dle
než Sermo
tam při
el sv. in
PetrNaa
Papoštolem
jako Pavel,
že dle
sv. Pavel, a toz
dle mnicha Alexandra nazývá
Gal.2 se Petr,
jakub stejně
ajan podali
nejen aPavlovi,
imapak odebral se dle jed n bržijgemup ravvnaice výz
znam společenství v apo

něch do Milána a založív tam církevní obec, stal

se
biskupem
jejímus, PseudoDorothteus
v V.prvním
stol., seudoHiieronymu
seudo-bogo
es,
Sermo le endus, Datiana, knihy liturgické), dleetně
láterých v ak zašel do Alexandrie (Klementín. homil.,
eco%nit.,
mnich
Alexander)
aneb
tež
(mimo
MBllán)
do Aexandrie (Sermo legendus, Menolog. B..as)
Uváži-li se však, že dle nejstaršíchs svědectví za

š oiském úřadě,knelze
Bazajlstě pochybovatie rávem,
že odsvěcení
ted
s Pa
viem
nakbiskupa.tvEáŽSRuijalzm
13, 2), byl
ni

uhým věrozvěstemlSnýbi'ž a oštolem prv

ního
ligadu mně
právě pon
tak
ejakoadžPavel
os tnisv.apoštole
také acírkev
uznav

a to tím

a oštolistvi jeho tím,že o svátku jeho v brevíři a
v.(oratio
70o apolštolem,
už vásecreta,postcommunío
prraefac e 0 a ošto 11nazývá
a že

kladatelem
církevní
obce alexandrijskéé
nikoli
Barnabá
á,š nýbrž
v,Marek
a že sově byl
ůpdaje
o
zdčjších zpráv o 8cestě jeho do íma a do Alex v iitaniích ke všem sva ackladeříménoc11eho za
apoštola Matěje předuevangelisty arka a ukáše,
tu skupími
svatých odujtez
prosbou a.nás“
„všichni
rávaml Skutků
apošt.
ep byt jeho zakončujíc
svatí apoštolě
a evangelistě,o
—
Sv. Bamabášovi řlčítá se téžr jeden lisat a 'edno

andrie
jsouBarnab
v neshoděčsez
o činnosti

?: 2

evangelium„Iiežvak nepocházejí od něho. T ěho
už % N na _<
o
n. <a
na 5%
pzauautbora lisvatusv.Pa1 k ldům
eracoval obsah, který 38%
Skupa rokkiea
ctě sv. Anathalona, zachoval potudIltokttíž,
dudal
( dalbert
Maier, Einl
.zum
Hebra
rbr. 27—m);
z rote
se sice en v opisech (dvou), ale věrohodných, mu b i svoPavel

druhý ga
byl prýo
331—3
2) uupraven
stud n San
arnabadbiskupa
al fonte, Protasia
kde prý stantů pakotvrndiliněkteří, ovšem neprávem, c na
sal
ten zcela
nezávisle
od sv.des
Paaapost.
viaa.(] Zeit
Chr.
vBarn aáš křtí, a hledí-li se také k ve
eli em
hmllíst
t.E.ínl
Wleseler,
Chronol.
alters,d'rmers'ch De epist.
Hebr. comment. hi
počtu těch, kteří se zmiňui co jeho pobytě v měu, stor. 1
Braumóerger, Der Apostel
mezi těmi pak že jssou i cognittiones ze lll. stol.,
nezdá seřišel
s cekázat
býti také
pravděpeodobno,že
Barna asb, i:.ll
Mainzd. 1876;
nabáš
d Alexandrie bybš
spí však schichten,
8. 27Lips—in:,
320; Died' Apoistellžle—
,
t
iainiia VP"
a doch
Milána
přišel, sarbBeíterdes Weltapostels Paulus, Regensburg;š911,
leechpa-

Ba
arnabbáše sv. kongregace

nováni
Klaudiova,
,kdyžoků
byl,naodloučiv naaae)viz apoštolští b-ratří(Congeg. s. Bar
se
od sv.
Pavla, nýbrž
ůsobil později,
již ně olikr
Barn ab
vo evangelium uvádí se v dekretu
0 smrti jeho sdl luje podání kednomyslně,že ze Gelasiově 'ako apokryfní, evangelium to však se
mřel smrtí
e_Psežo
Marka
byl kmučednickouar
podnětuB naesusa upálen
od idů
nedochova
bylo snad
gnostického. Srvn.
V'ouroux,0Dicí.
a původu
le
,.1466
kypers

ch, tak" že i kosti zpopelněly,u popel _pak

gumabbášúv liebejenž čítá se kspisům 0th a o

skutek lásky, o němž sez iňuje mnich Alexander,
a te rv poiomood
0 íma. S rookem tim srov
náv se také čtení brevíře ze dne 11.června (lect. 6.)
pravic,
ke 7.konci
života
přišel
na K žesaBarnabáš
tam kolem
roku svého
panování
Neronova

(c.16),
Barnabáš
sotva allegprická
cložil. Pů
vodcem kterého
listu asevšak
kukazuje
upřllišená
exegese,z
se n,jenž
býti spíše
platonsky
vzdě
n al
andr
risj křesťan
listvoběh
uvedl
podejmě

od sv. arak
edn jesk„iu
' štolsk ch a v stare críkvi t oveevážnosti set íl,
dle mnichaaAlexandra avšakakbyl
ídů pochoval
syrských že by i při shromážděních bohoslužebných před
ukamenovan,
sv. o Marek
lapoloživ na jeho prsa evan—
se v“rukopise,ch jakož i od sv. Otců,
rukou Barnabášovou. čítán,připisulkleme
jak
aAlpexandrijskěho4s(St1-om.lí,
6, 31), „JJ
o Eusebiae (Hist.
eccl
rava Alexandrova jest většív
hodna i
vtší střízlivost svoji, i proto že„máme věroh ne nyma De vír. illustr. c. 6), a oštolovl Barnsab
zprávy o zachovaných _ostatcích Barnabášových. o něm tak často ocvaln
Pavla a Skutky a o lolskě. Než z vnit
jakožto
deen smrti
podání1.den
ervna. Praví-li
všakjmenuje
Pseudo-Markus
1:!mnichměsíce
Alex vodů
e sotva rnabáše považovati zanjehop ů
ande
er, žebbl usmrcen krátce na to, když odloučiv
vodce. Neboť nepříznivý soud, jejž spisovatel vy
_
se od Pavla řišel
v ravdě
ne
or. 9,m5 K pros,
abášnejsou
žil ješt
r. 57 slovuje 0 St. zá oně odporujveonaaskrze snázoru
sv.
apoštola
Pavla jehož
olupra
l.Sv pru
Paveldviděl veszřízenich
(58?). Spíšle zdás se býti asnpravdou, že zemřel covnikemBarnabbyáš
em svým St. zákona ciíloaBoží,yspisovatel listu ama bvášo a
eodešel
k Petrovu
knížz, kdy sv. Marek
ustanoviv
nástupc a Pavlovi vidí naproti tomuv St. zákoně dílo klamu a lidské
pošetilostl a staví bohoslužbu St. zákona takořka
aroveň s modloslužbou pohanskou. Kromě toho
byl list napsán delší odbu po zboření Jerusalem

Barnabá
ovyrnv oprávněné
naději,vzdl
že odním
Íautoritou
tohoto s farusejskýma
hellenským
dobře

muče nlckou sm
4agodstoupil
Dle mnicha Alex obeznámeného uapoštola zajistí mu rozšířenin Přes—
dob jako
,ykddrive
bylna
ánps,
císaře Zenona
(474—491)nvěiurj
této příčině
takpi
nyní nelze
velmi se“ různry
hrob jeho arclibiskupuzasaiamiskěmu
sv. Anthemlov
zjeven a kd ž ostatky jeho se našly, na tom místě Sa třue-ll se, a to asi právem, v proroctvíoodc
s ti kr lích a malém králi,
po nich následuje
.ecisař
crám postaven
ajeho byl-li
ostatk arnabáš
v něm atřiznichiponíži(4,4.), narážka na poměry
uložen
n.y Nezřídka
činí se otáz
apoštolem rvního řádu, 'ako ostatní a štolé, aneb doby, ak dlužno vznik listu
oštolemř du druhého.
stoleí (za císaře Nerv
rv,y 96— oložiti
), jak na" konec
ůouhýmvrrozvěstemčíla
Funk, BardenheweraHil enfeld. Ne nověji něktieři
ěkteří
malí
ho
za
ouhě žed
o věrozvěsta
(Hefele,
Funk
a j.).
Uvaž
ažliíisepvšak,
leSkutk. ap.l
byl“
130—131 po Ehrhard,
Kr., vztahujíce zmínku onapsán
znovupo
měl po rozkazu Duch
býti se sv. Pavlem jakloHamack,
:—

Český slovník bohovunsyi.
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stavení chrámu 16, 4) na zbudování chrámuu_lu
lterova za Ha riana. — List. odelzíráme-li od

vodu a konce, dělí2se
dogmatické
(c

na odmítá
dvě části.
spisovatelásti
požadavek, abyk křesíaznézachovávali Saarý zákon.
žádné ceny,
“spása
sám
učí, v Kristua
Obřad stairozákonni zákon
nemajisá
v sobě
vjeho utrpení. ldé ok
klamánib vše andělem zlým
“nepochopili zákona aůvykládaii ej proto doslovně,
a nikoli dle ducha. Bůh

v podřízenosti
Eřed arcibiskupem milánskýma
o s veIč 11ého žívo ta.

ěmu zachovávaiišgavld
ci později
ecol
0 nfg
dvěesac
léta
(i
) lparpežls.PauliPd
avellll potvrdiv
kon
POÚ l'lZVá
lati',

uložil členůmvslavnlěesliby, spro ůjčíl jim

jsadyájakých uživalikanovnici laterán tí, a podří il
mo A ošt. stolicci. V té době přebývali oni,ěma
oseesv.
avau
rn Marii
avsZaccariu,
naz
ni
ťce
probo tem
Antonína
v dom

tl

Pl

báyPijké,i

á ěbpšli

probo tavjakua
ádal od eitcni
h zevnějšůich Pavlánl
Ant. MoreeneboPavlini;
gie přestěhovalipotomza
se ke kostelu
Ba.r

oběti, nýbrž kající srdcee (c.

lesný pů,st nabáše u hradeb městských a při'ali odtudv měno

uši asku
srdce
c 9,
zdržovatltěla,
se odnýbrž
po
obiřizku
rž dobré
utk y že.
3), ne
ne 2olařlllzkutě

Barnabitů.

Horllvá činnost v m ssiich, jež onall

severni
italie,
zjednal
lá' imkzakládaní
přiznlvce,
chu
c
železného
hada na
k 2e s jejich
lžířřáhu
ni (mafia
jistých vyvýšení
zv řat, nýbrž
zdržování
se 'pomměstech
omocí
mohli
prikročiti
dal
alších domů, ollejíz an.ých Zatim byly upra
vovány ravvidla a stanovy řádu, jež z nařízení
;ouštiy
bylo
en tykem
a slavení
ukřižovaného,jakož
sclasy
odtud
tíclkříže
(c. 11,12).
Křesťané
a nikoli
é jsou
tudl
lidem
Božím,
nedělea
giaspeže ia lV. (roku 1559—1565) zrevidoval arci
židovské
'nhart deregularium
Marinism(Re auli,
ae etcongregati
constltu
musil býtisobo
zbo enje bohumilé.
oněvadž Chrám
Pán v jerus'alemsšž
srdcích vě
iíones clerlcorum
onls s. Barnabae dictorum, iussu Pii lV. reco itae,
cbudoval cín rn, ve kterém Bůh v pravdě discussae et comprobatae); konečnáůpravae ehole,
bcíchdlí13—17).částimorálně-parenetl
é jeví list řibuznost' s Didaché (c. 18—20).Autor sjednaná v generální kapitole r. 1579; po dobrém
popisuje tu vě zcela o ačnécc,cesty
světla zdání,rIljež odal arcibiskup milánský sv. Karel
ad cestu
věčné
i). Cesta
jskfd 1579).
ošla Barn
schvaleni
Xlll.
a odtmy
and gv
lů akosmr
vůdců,
cesta světla
tm jestsaaovláant
(E!/o
listopadu
bitě spapežekŘehoře
počá uVX ll. sto—
Proto třeba krá eti dle Eřikázáni P ě, aby sae letí uvedeni byli do Fra ncbiea Savo' ska, kdež pů
křesťan ůčastmým stal sE
(: odměn při jeho sobili ak v mnohých kolleich až o veliké revo
blízkém
21). ídivly doktkra
nálni a6.
jsou pů
luce.
Vídně
ll., prp
lis BŠichodu(
rnabově(.cdostlř
čiv ojim
tam povolalins
chrá jecsaMřiFerdinand
Michala ve vnitrnim
mstě r. 1626. Při tom učiněn byl řádu slib, že
mluví o účelu
Božkiho,který
dvo"::t. ;v Praze dostane se mu místa pro kolie; načež
dovršit
miru vtělení
hříchů Syna
židovských
a nás byl
vykou

Toto vykoupení (lvtgwm, c. 14,6)
k,ona1 vy av
tělo
obětovav e,upokropiv
nás krvi
svou sv
(c. 7k zničení,
3. 5). Účin
111je odpuštění
hřichů,řzn čení smrti, zmk vchvs ání, naše oživeznal,

přetvoření
naše
v nový
lid, lid svatý,5v
slibeni
místo
národa
vyvolenéhoc(c.
5. dědic
. 'z7,

13;14;—6

s vůlí arcibisku a pražského,k ardinála

arracha,

íostoupen byl
amabltůma farním
kostel stavením
sv. Benedikta
na
iradčanech
se hřbitovem
r. 1627.
Řeholníci
rodem
Vlašikoupili
usadili
se Víilma
neiprvmev
bývalé
aře;opotomr.1655
od
Albrechta
(rak
ského
l.z Kol
soniused
řesta

4, 7. 8. Vykou ni stáváme se

věli
v klášter.ě
žjšjlchčlenů.
řízen"l
mpro oštem
měl vjejsdobě
rozkv oSbor
V živusskýtal
ůčastnými křtem, jenž pusobi odpuštění hříchů (c. mu dary dobrodinců, z3nichž nastřád no kmenov
éskutky prohlašlugjeI
spisovatel bez
asi 30.000 zl.r .; odkazem stal se klášter
váhání zaDnutné kehspáse (c.1 9, ). ose týče jmění
majitelem vinic s lisem a pozemkkův u Košiř. Podle
xu,t tu vř
rukopisechpůvodně známých
scházely 41/ kapitollly. Úplnýte xtřec1
uveřejnil císařského rozhodnutí o suugpressi řeholních domů,
C. T Také
enoortkodex
z kodexu
na Sinaji
objeve, které ,.nepřispiva i viditein k blahu bližních a spo
ného.
Brienniem
. 1r.39 objeven
lečnostio
čansk" (dne
kolle barnanbitůvu
Bene
a1786), sv.
a řehol
-dikta
bylabzrušena
z něhož postl rvé uveřejněna Didaché, obsahue níkům (proboštu 3 kněžímka bratru laikovi) dó
celý
otlivá vydáníSutil,
viz Spisy
mezi vydáními
pisůvtext.
Otcůjeiš'n
ap.oštolských
sv. Otců
stalo se výslužněho
platu. z.l
Zru3š7enÍm
krkoueřeerm
fond
náboženský
získal 52.658
apoštolsk
k'ch,
3.
p
v.ydPraha
1884.Brum-bergen
er
stavení
s
kostelem
a
zahrádkou37
r.
1792
odevzdáno
Apostel arnabas. Sein Leben u. der ihm beie

legše
Brief.ll, Mainz
uhlík-chen
esch. A h. tili
bylo sekonventubkarmelitek.
V minulém
barnabité do Francie
a setrv stoletimvrá
do
11 enters.
77,108.1899.
L_aDeus,
L' épltre eBarnabe.
Louvain
. ci:—wait
zerDer Barnabasbrieí liber
1880.
V lta
iii, kdež
přední kollej
ajejichnebyla
Glaube u. Werke (Kathoiik 1904, str. 273 n. .
ein-, rolň1mě
(Santo
Carlo
dllatiCtinari),
pracovali
en

v missiic'ah,ie

vůřadě učitelském na střech

Der Bameabasbrjef
krltísch
Berlin u.
1888.
ersío atina
desuntersucht.
Barnabasbrieíes
ihr
a universitách,
byli obiráni
zazaopvědníky
představené
Verháltnlls zur altlatelnlscher Bibel. Freibur 1909. školách
seminářů,
vůdce duchovních
cvičení,z

ahosl Alexandra Sauli o, kardinál Ludvika Billa,
Z vynikaicich
členů ařádu
uvádíme
Barnabeus jeronym, Congreg.Orator.Sv Římě, šlychovatele.
Hacinta Sigmunda
Gerdila, Ludví
Lambruschi
:.)o
„
ura sancta
seu vitaAp eunt
uratiS
E.
principis
Caesaris
Baronli.“
Elo ia Ba
ni
o, Morigiu,
arcibiskupa
florenckého,říši
učence
Karla
Verceilona,
llturgika
Gavantiho.
rakousko
ronlo ab
illustribus
atirlbutsat,
Fritz.
Viennae
Austr.vlris
1718
(274 ropera
v..VllI regorll uherslré jest nyní devět kolleji barnabltských. VCis

rnablté, kongregace řehsorinichklerlků

lajtani
usazeni
ouze vveDol.
Rakousích, kdež
ajičty sou
do
ozmy
ve í'dnil.,
VidniVl.,
založenáa vsoudruhůjeho
Miláněůod sv. Antonína
Marie
Zaccarie,m
kněze,
Bartoloměje
Ferrariho
a bachu a v Margareten, vesměs s inkor orovMiiŽými
jaakuba Antonina Morlgie rooku 1530. Přislušníkům
ceemlk
emjeerbuch
tu 19kkněží
(srvn. řádu
dk, (prae
ster
sdruženi dán byl úkol racovati k obnově křesťan farami,
reichisehes
Klos
228). Generál
ského života v rodin ch, rozněcovati láskuk
posltus Generalis), zvvolený ve shromážděni pro
službám Božím a vésti věřící k ochotnému příl
máni sv. svátosti rostředkem missil,
čován m vinciálů a výborů provinciálních (generálníěžkagk
tolař, zastav úřad s_vůj po třilélta.
lid i novou
duc ovenstvo.
ení vlsitátoři
ovinnost dvakráte
do roka
dozorv maji
kaž ěk
Jako u theatinů
Papež Klement Vll. r. 1Ságoschválil
kon e zvokonatl
suji také domy b-ů k„o.lieje“011Členové kladou před
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méno své titul „Don“; představeni sluji, robošti". V Praze, 1. díl 1700,11.díl 1705. 2.8ummarie na
všecka čtení a evangelium jak nedělní tak i svá
abitéíodiva
allí se černýmlsoukeným tal rem, enž teční přes celý rok, aneb krátký v ah toho, co
nezapužívají rochet,
e jen grek
uje, se v nich obs uje. V Praze1711 3873
vsechoru
etříl
49)
ně aneb dobře 3 ořádané hos odářství
nich a zavazui se zvl
91.er o
ospodářs é'].--Vy
hodnostech cir evnich, ani jich nepřijímati leč na polní [také pod titulem „Knh hos
dané v latinském jazyku od vojctihodného kněze
a4m
klerikůva
Praze 1706 4468
vyzvánís
v.Otce kRěž1I910měli 35 řádových domů Krištotfa Flšeraz T. ež.
4).4 .Příběhové písemní Starého i Nového Zá
Bamabitu ky,
méno omylem
dávané pannámíc
kar
melitkám
sv. ínenedlkta
na Hradčan
cvh

kona zfr
s užitečnými
výklady a naučenlimi sv. OtcůvŠ
přel.
.P Royaumonta,Praha
fotogržepřeedbnimi v témž domě sídlili bamabité.
1777. 5. Postilla, t. j. ýkla o
nalnedě ní evan'
gelia řes cel rok podle katolického učení a řádu,
greřace
barnabitů
nemá
odvětví
ženského.
Za
nen
kladate tjšejibyl spoluzakladatelem andělských pa zněm P. iři oSchereraS.]. V raze 1704.6. Ká
Barn atrd _Iohn, angl. duchovní, kanovník pří ko
záni
na
sv
tečni
evangeiila7
a
o
umuč.
Páně. Z němč.
stele sv. Pavla v Lond n,é vydal sbírku starších

11.195
s_ch
hrere.ra VPraz

24.Srvn lezal

esuiten
'SE

anglických
skladeb
chr Church-music.
mových pod názvem
]ím'ak, Anthologíe113m(6)187,
tbook of
selected
Services„The
and 94—
„kk,%Řukovět1,45—47,
“b.Dějip
czeské
litera'
y240 —243.
tur
5;,HrubýČeské postí[ř240
Anthems“ (Londýn 641.)

ames l1.1'Albért, amer.protest. theol. 1,798

Barnar
anglický
lidumil,».
1845 by| od 1830 farářem presbyteriánské cirkvenveFí
víra
ku,s onTomáš
ljstuakosjan,
tudent
medicin
v Londýně
ladeliii; :. t. 1870 r,). otes, critical, illlustvrative
bidu tamější chudé mládeže, založil 866 asyIp
and practical, on the book of Job; wth
cehlagc , a

asylůn(všz t. čL str. 725) a dobr

translatioon and an introductory dissertation, crae-'_

Gěfully
.the Rev.cntical,
ohn Cummin“
sv:
onndrevised by„Notes,
explana ory(2 an

et vychovvánoo bylo vícepractrcnal on the book of crop phet lsaiah, with
n 44.
choovan u.mPohříchuužívá se ústavů těch
a new (3
translation,
the ev.
]. Cum
ming“
sv., Lon clrenvísedby
1850), „Notes
explanatory
k proselytství: katolické dítky bývají vedeny k od and practical on the New-Testament, revised and
padu od vírr.y Tot
číuání mělo aspoň tu dobrou
compared
edition,
by the
stránku, že vka tolíc ch kruzích anqlických vzbu Rev.
.umCwmíththe
íng“(11 last
sv.LoAmerican
nd n 1850—
52), „Scenes
dilo
živější zájem
katol šlech and incidents in theLífe of the Apostle Paul“ (t. 1869).
Barnardus
v., roBzakládání
ocházelasyz urodiny

tické, zal. kol.sr. 799 opatství ambronayské stalse

Barns, Barnesius) john ,OSB., studoval

vafordu av Salamance, stal se katolíkem,vstou il

1604d 0 řádu benediktinského ve Valladoli u,
tam mnichem 2a3později l:)anáemb1.0840c
arccbi
iskupem
viennským,z
:.
rvn. r.1608 vysvěcen na kněze, stal se 1613 assisten
Acta S:., an.111,,
19 násl.,y j)nalada Boll. Srv
1892
402 násl. ult 'eho schválen 1904 (srvn. »Acta S,
tem
opatatheol.
bened.v Douai;
kongregace
ve Valladolidu,
pozd gen.
11 prof.
protivil
se zřízení
Sedin XXXL/L
samostatné anglické kongregace bylneebz pří
ambjoyondýně,
s., I'.angl
71.1838 v hymny,
Yorku,
5.1896v
složilskladatel,
oratoria, magniticat,
čiráyogmat
obžalován,
že chce
směsici
anthe
j
katolických
a zutvořiti
bludů zvláštní
protestantských,
Barner jan 8. ,.n v ičíně 3. ůn. 1643, vstou 11.
1626 v Paříži od lnkvisice zatčen, dopraven
do řádu jesuitské o v rné 13.1ecln
 byl
Říma, kdež
uvězněn, poslélze
ljako
chorom ene
slný
.vdoblázinci
chován,
i
p.proti
učoval naukám humanistick rn o pět let a po
let b ] kazatelem;
v unné oře 25. dub. 1708. .diktinum
mangl.
nf'con
en troph 1aseóolru
-tensae anglie. O'ŠB"m
(Remeeš 1622), proti P.
V „Husv.íá
storiacollegiiKuttenzbergensis“
(rkp. vknihovně
jes
vPraze)f.aéc1282nlzásejeh
„Dissertatio
p,řel.
do franccontra
1625,aequivocationes“1(Paříž
dáno na ineex 7čc.e
Ca„ptum .
a„dlo ocietatem
ium“, v němž
mimotenuit
jiné seimmobilia
pravi:
animum
contra. 1624),„Catholico- Romanus pacitoicus“O&O),1po jeho

oblata studii prosequendi subsidia commodiora,-s

odp
otestantů
dáno ._vOxfordu;
na
index6.
srrna
) Robertdáno
zprvu
at ue etiam supremam in Theol
olog-ia lauream, si smrti
dam in s_tyria abbati et 5. R. 1. principi ad suam
apostatoval, odhaindi-icha
Vílí. pro no
vot tvl ronásledován
1530do Wittenbergu,
religionem invitanti annueeret. Sed enim fecit et .augustinián,
docuit subínde potius in dilectissima sibi Societate kdež spř teill se s Lu ere
enž na sal před
. miuvu k jeho útočnému spisu., ifes of he Po es“
per annos etvířintlocto,
omnigena
erudiiione foecun—
disslmus
acundíssimus
ecclesiastes.
Servire
žaů
do Alexandra li.; Witten ellíř.
fecit tempus sibi, ecclesiastae, librorum censori et .»(žlvoty
536—d0g3tt.pře .Ennlus 1565).Když]índřichV
eiucubratori, somno, supra discípíinae statutum, zne
átelil se s] ímem,
vrátils B.do
vlasti, otstal
indulgens nih
.
vornimka
;vynasnažoval
se marně
uae et alia solldarum vir- .
tutum documenta,1n aequaies charitatis, e_rga sů
]indřích Gill“spomjllse s něm. protestanty; 1540
períores —_reverentiae,us ue ad unum scípionem aby od parlamentu pro své učení 0 os ravedlnéní
redactae itinerantis paupertatis et prom tae obla odsouzen a 30. čce jakožto k„acíf' up en
Barnevílle Ma to
Dub
blíně kol. 1689,
tionis ad quasvis supplendas iaboriosas ncttione
cum aestlmatus esset om ibus, soli vilult slbeif' studoval v Paříži, vstoupil 1688 do kongreg. ora
Pokračovalodr1092 po teeyrovi ve zpracování .toriánů, :. kol. 1139, anonymně vydal: „Le Nouveau
-Testament traduit en iran oís seion "la Vulgate“.
bible svatováclavské, jejílž71%Ž'Jslednmí
dil vyšel však (Paříž 1719, ve 120; do 175; dvacetkrát znovu vy
te
rve zlo Dvůr
smrti
jeho aneb křesťanskánaučení
Mimo to vydai tyto
s is:_
rsvatý,r
ve
oHla vnim účelem jeho bylo podati vydáni co
v ehjakých duchovních cvičeních a ctnostech proti možná levné, jež y od bohatších bylo kupováno
a hojně mezi lid rozd áváno.) Srvn. Hurter, No
.—

oeš
áldadům
& pravidlům
kův,metným
pm všecky
vznešené
i nízkémarných
osobyssvětá—
tavu
11
] an an 1.karme
světského obzvláště pro ty, kteřížto ří dvořích meBncl.1Va(190 Ěernegamus)
litánmsŠým
b
k adatel sentenci, prof.v xforděa
anebdvojctih.P
v ou adech
PRÍStave-né.
jsou, v franc.
eči sepsané
Srvn. Hamr, Nomencl. 11%(1906),8_10a.
od
ikul Kauzýna
(Causina)
2 T. ] vpahžly51
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vrstevníků stavěn byl po bok mistrům nejslavněj

„Poslemezi
dnív lě šíře“
vk aplíar
arcib.
sim; nyni řaděn pouze
manýristy.
Hlavní
„Nollseme
etanližad
ere" (zě
vstavší S asiteluzjevuje
Maří

'

ffi

orencí5(vízSnímání
obr. 271),s„Ukřigžovaný“v
vdómě
kříže' v dómě
pe
ugijském
(1569),„Ěíadonna
(P. María
alko přímivukyn
nvě)
ffíc delPopolo'
c ve Florenci
(viz

>br.
„Hagar
&ismtijiel'vv Bruselu.
Drážďanech,
„Povo
&' 272 etra
a Ondřee“
Srvn.
aelereí Il, .3;28—329 [(u/m,
Mor, 8Geschichte der

.eschichíe der
ll,7786477.87
aroco, mnemotechnický název úsudku, jehož

návěstv
rchní sest
ovšsec<hná
a positivní,
sdpodni
částečnávanegat
vnl11/xS
P),
a v němž střední
pjoem jes
est v obou návěs<tech výrokem (tvar II.
usudkú). B. v tomto slově označuje, že lze tento

úsudek změnití v úsudek způsobu Barbara;čaásozna
čuje
vpovšechnou
positivní,
a větyč Barbara
ástečné
a ne větu
vn
:: značí, žea změna
ve způsob
prov dí se e ímpossibile“ n. „ex absu
popře se výgledek (věta třetí) a to seipoioži na
bara) návěstispodní
popření původniz toho
náv
sti vypl ní;ed(nemůže
místo
ěpak
le Bar
tedy býtíssp vná spodni návěstsnová, teedvy

sledek původního úsudku jest správný. Příklad:
Každá ctnost šetřím
mí;ry

některáodvážnostnešetří
—m_íry__
Tedy některá odvážnost není ctnost.
(Položíme-li za spodni názvěst Každá odvážnost
estc tnost, bude dle Barbara výsledkem: Každá
Obr. 871. Buoccío: P. Ježiš zjevuje se sv. Magdaleně.

odvážnost
věsti
spaní.)šetří míry, což se protiví původ.?ídná
aro n sloh vyvinul se ze slohu pozdn re
ouin1849,
MarllaeoBierfnard, u.
1815,
vysvěcen
naBarn
kněze
znovu
zaniklé
ci naissančniho, znače další stupeň jeho vývoje. Název
odvozují ední z jazyka francouzského — „baro
doř
sterciáckéclogatstvlíbagnanqueské (v. t.), sám vstoupiv
Baágío
ov ( Bernhau), f. v diecesi olomoucké, 400

oběmat
sms tmeínjan

indřich,

11.1802, z. 1863 za

kladatel evanglelic (:dmissie na ostrově Borneo.
slán tam
ské missijní
pV sobíí
v městě BanddRýn
ermasinu
až dosv společností,
mrti. Pro
nskě missíní zv stí“ napsal hojněé $řispěvktl.

Ernwald, ara v díec. králověhradec é, vecvi
karlátu
králíckélm,
zprvu
ro
dr. 1768
10k
d1859fíiálka
fara; fary
688 katol.
něm.

.Barloen)oBonaventura, 0.5 Fran

lonmelu v irsku, synovecLukáše Wad
dínga;
bratrejeho, rávník
kifriGuatheologie
d,byi pro
viru
1644 odprave
[ lektorěm
v Římě,

:. osiepnuv ve Bso ěm stáří, 1696, byl horli
obhájcem Duns cota; .r). Boethlus abs lutus s vme

de
consolatione
ešuhilos
osophíae
libri 4“ Duns
( ím1653),
„Cursus
phllosop
lcus,
seu Fr. loannes
Scotus
per universam nilosophlam, ioglcam, hysícam,
metaph sicam
m, ettícam contra adversantes defensus
et amp ilícatus' ('l sv foL, 0 in n.
„Cursus theologiae' (6 sv. 1676)„,
ss. Tr initatls lpro redemptlone ca
ly".olikoísvaze
dobsv.u,L
c.,.,fol) obsahující
puuscul a“ (3
„Doctor subtilis ln materia de

tivorum“
—1297,v(
on
1669—1Wynil),
rinitate contra
Srvn. Hurler,
advers
antes
detensus“(Lgon
Nomencl.
[V“
(1910), 37; —1666)aL
2. v. a r o n, B a r o

us.
Baroccí (Baroccclo) Federico,

řeč.

iorl

da
anižUrbino“,
by ho malíř a mědírytec,e71.5%
ov . (dle jiiřch
v nikají životvnoastía barokní rušností, živým kolo

rtem a effektnim užíváním temnosvitu; tr í však
affektovaností a mělkou theatrálností. O svých

Obr. 872. Buocclo: Madonna dol Popolo.
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que“_— nepravidelný, odívínsk — jíní z portu vratu ke klidnějším klassickým formám. Z té dooby
galštlny
v témž
asi b?Pzanmu.
se stačí uvésti dva umělce. Aletssandro Galilei z Flo
všeobecně,
ozbyv
hem času ázev
rvotnttensvu'al ří

rence vytvo il po dlouhol
obytu v Anližl
předsíň klídným,k
chrámu lateráns
ěho šl734),ež
hany
cky ljako
zev ., ottcké
o' krásnou
slohu.—Vzeea
doběanalo
nov jší,
dy vn církevnm
umění
působí dojmem
džeto témě
sou
zavládla obliba ve slozích středověkých, býval vzniklá fasáda kostela Maria Maggiore, jejímž
s„baroknim“ slohem spojován namnoze pemoj
autorem byl Ferdinando
dojmem síce
malernbnějš
ale spolu Fuga,
i rn'alfaciťisobíjším
Ve
_
bujelosti,
nezákonnosti
nevázanosd,
anopzvrhlosti
žival veliké vážnosti. Byl c'harakterísován
jako
to „zdivnočelýdialekt
renaissance“v
košiPovldá
baroknímu
tak zvaný
stíl
V Z (architektů
vynikli:
Levau
(1612
až
za „necírkevn
A v důsledcích
toho apokládán
době „pu Francii
—
aslohu
všestrann
umělec
rlsmu“ mnoho barokních památek z chrámů bylo
(1(
— V Bel ii projevil
odstraněno a zničeno. Neprávemtaké spatřován se barok dosti svérázné tak zvaným sti em Ruben
byl v baroku „agitační prostředek“ papežství proti
sovým;
vynikajícími
stavbami
ko
v Bruselu
a v Ant
vrpe ác.hjsou
— ljesultské
dežto v ltalll
protestantismu, jako b nádherou slohu toho za stely
slepován a poután b ti měl nově obrácený lid.
Rovněž tak
ne rlánvemnaz
barokní
„slohem
jesuits
ako y án
jes blté sloh
barokní
sloh
zúm
mysln
ně šířili
oni barokního.
přl stavbách— užívali
slohu
své
d,ob
tedy —slohu
V barokních
chrámov ch stavbách jeví se snaha po s_větlých,
v sokých
a širokých
prostorách,
maji to b ipřede
vim
dhemé
slavnostní
síně. Novotou
10 s
jeni podélné lodí se stavbou kupolovítou, teré to
disposice užilsůnejpsieěVignolaépři
jesuíts
tském
ko
stele
původní
centrální

mecku
s vzav1á1680au
se
barok kvetl 'iž
plrvnlí olovmiciXV1í. stol. ržel
v Ně

až do doby kolem 1750. Po třicetileté válce, když
nastal dávno toužený poko, nadešla i příznivá
doba kčilému ruchu staveb mu. Zmohutněnl mno
hých katolických řádů vyžadovalo i zbudování no

vých chrnrá

Nověv zbuzená zbožnost, jež ho

stavby
i výzdo
chrámův.
esuité, benediktini,
tova byla
keuštědrýmh
obětem, umožňovala
nádheru

augustiniáni,
theatiní dosavadní
budují kostely
nové
anebo ppraemonstráti,
estavují a vyzdobui
své
chrámusvatopetrského dostává se této chrámy slohem barokním. Vdoběl
—l750 vznikla
v zemích rakouských a ihoněmeck' ch řada zna
disposice prodloužením
lodi, jež lodím
provedldostává
Carlo Ma
). Bočním
se mneitých barokních stave chrámových. Architekty
byli tu s počátku Italové (Lura ho, Solari, Carione,
teléeměř
výše, řjako
lodi pilíře
střední,
čímž
rovné, téže
souvislé
l;msoví
staví
se odpadá
po
tti, Riccardo, Viscardl, Blb ena, Chlaveri), po
zději síly;
domácíB(Díenzenhoterové,
Asamové,
Fl
možnooválných
daleko od
klenbě“nabýlvajiBarokní
zhusta scher
z rlachu,
Baltasar Neuman a j.).
Nezřídka
tvaru
anebsebe,
okrouhl
udržžovalo se umění architektonické v jednotlivých
sloh
miluje živý
ruchokázal
ladnlě
místo rodinách, syn dědil jetatakořka oto ci a svérázné
zdrželivěho
klidu,
aouzaýkřlven
mohu ch
ost,linii
účinnou

hru světla
a stínu. rakvovutýchtu
Oltáářn stoly majíazpravidla
po sk
dále je
l v lůně
dru in
dobu
zprohýbaných
Imzí takorka
valprosváděí.
nezřídka
zdatné
silyklášterních
umělecké.vy
naV
ch chsepůsobili v době barokní arc
rchite kti:
proti obrovskému pozaddí svém ježvyrůs
zpuůvsob vysok ch architektonicklšíchestave b často Karel Lura o, jehož dílem est kostel křížovnický
Praze 1 9-—,87Krištof íenzenhofer .172.
několika
et žich,
nesen ch
sdružen třed
mi sloupy
so dříky
rovnými
i hadovlt
točenými.
každé v
Díenzenho er
aeg/latě
190
etáže tvořil obraz na plátněmmal;ovan o stra a zvláště syn jeho Kilián Ignác“M1
až 1752), jenž dostavěl chr
Míláku
otcem jeho,
vytvořil
řadu
ářůb
tovov na
z prav
véh0 nebo
umě zdařilýchagočatý
udov chrámo
ch (ko
ostel sv.celou
Mikuláše
nlách
před
ývstoupšostavěn
hojné
sochy.
rchítektura
lélho mramoru; byla--lí dřevěná, byla na zpuůsob ve Starém městě pražsk rn, kostel sv. jana Nep.
Hradčanech, malebný kostel témuž světci za
mramoru
natirána
ýval bílé
nebo umělec
pozla na
svěcený na Skalce v Novém městě pražském, ko
cené.
— Předchůdcem
baroku
[ veliký
renalssanční, Michelangelo, jeho mohutný duch stels sv. Karla Boromejského v Novém městě praž—

nesnesl podrobení se pravidlům ustálené uměllfcké ském, přestavěl kostel sv. Tomáše na Malé straně
theorie, nýbrž nastoupil vlastní svoje cestřH lav a sv. ] či na Starém městě a j.), Frant. Maxmilian
nímí represennant
8630 baroku v ltalii byli orenzo jímavým
Kaňka kozsjtelesv.jjest
ana Ne.
v Kutné
Hoře).forem
Za
už vání
gotických
romlni
míní jeho
byl malíř
sochař
Bernini (11599—1667
))a soupeř
Francesco
Bora
architek1 v jedné osobě, on dal fasád sv. Petra v barokní zarchitektuře (.barlokni gotika? Ignác
iGíov.$
Baayer kostela sedleckého,
l726)u
jich přiaptin
eis(
nynější 'ejí vzhled, zbudoval kollonády, aby ímí klášterního

zvedl (: ln Michelangelov kupole, a obrovs
al až 237) při preesatvbě chrámu kladruabskéiho.667
—
dachýn nad oltářem sv. etra s ahdovitětočenými Plastika barokní vrátila ze od man mu kua
ou.py Borrominí hleděl
iknoutl stůj co stůj
,že hledělay s_kutečnostukázati

g1nalítou;liboval si v lomenýchštítech a apro-o

Ešlbaných
fasádách.
]lm zevně
kostel _S.
arl
e quattro
FontaneVystavěný
(1 9) má
i uvnitř

rovné
kde nebylo
jim se
vy cích se vznášející postavy svě ců, jakož i ostavx
hnouti.linie
Tak pouze
v ížnítam,
a severní
ltalíi lze
vytvořil
barok
mučed ů s bravurnim vystižením těl svgejicí
v.Vutrpení eliká byla záliba v přemršt
cšnikajíscíchrámové
stavby.
Takn Cosimo
a.př v Fansaga
Neapoli
SrMa tín,o jejž
zbudoval
jež vecllo
k hříčkám
aumělkovanéměaflegorísování,
kznázo oěrnni"Š ádankovitým.
Neb lo
ctnosti
&.ort
16782, v1604),
janově
$. Annunziata
oddGiacomaddella
ani nectnostl, jež by nebyla ersonifíkov na. Oltáře
v Turině
Capellad
el S. Sud
kterouž vystavěl theatín Guarino Guaríní 1685), a kazatelny oplývaly takov mito alle oriemi. Vý
vBen átkách votivní kostel S. Maria della alute, jevy ze života světců znázorňovány Ivě a důmy
svérázná kupolovl stavba centrální, kterouž vy síně; í nejtěžš problemy řešeny byly hravě a
s přeliv
vapující bravurou & vlrtuosnosti. Při v 
tvořil Baldassare Longhe a(16_8.
nmcá
zdobě barokních chrámů byla lastlka zaměstn 
stoletím
ské
v ltalíi
klid
nější dnaivito?iločumění
ím po“čínalastavíte
se po
oslední
perioda
baroku.
prohýbané linie namnoze mizí, fasády vána velikou měroou. Zevně ve kslencích, na balu
strádách
štítech měrou
hojně ubílo
paka hojnější
ito bylohkamennncýh,
plastické de
stávají se přimoěarými, a zjevna jest snaha po ná uvnitř

barokní sloh
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„.

korace mramorové nebo štukové kvýzdobě stropů' Le _Sueur (z. 1655).— Z německých malířů vy
a'ednotlivých části stavebních. Oltáre a kazateln ni i: Martjoss.Schmídt z Kremže
),Jan
množstvím
figurzea štuku.
reliefů,Nazhotovenýc
Gršn(
75 ),
vožšvaly
nou ze
dřeva nebo
náměstích Fr. Rottmayr (1660—17 ), Dan
echáuchitalských
Karel kréta
(1610
stavěny nádherné náboženské pomníky, m_osty bug-517Asamové.
pracuje —
veVzpůso
cklekliků;
ozdobován sochami světcův. — Barokní periodu

\! plastice nauguroval Lor'enzo Bernini, jenpži ako olrilnallitou) a virtuosností předčí jej Petr Brandl
), jehož činnost stojí pod vlivem vlaš
sochař vynikl nevšední braavurou a neobyče nou
plodností; v jeho šlepějích kráčell: Alessandro sikých_n]aturallstův. Kdtéto dvojici druží se řada
iii-lých: Heinsch, Raab, Palko, Hallwachs a jiní.—
mág. ndřej
1 Schlilter
), ran všechný
alby dootón
by barokní
zpravidla
zahnědlý
po
sostrýmimívají
světlay
uými
barvami,
692—174
charakteristika osob bývá ovrchní; postavy na
an Brrokořf, Ferdinand
o

omaděny
sessku en atfektp
z jassázdný
né komposíce,
všude
jev: sea přetváren
pathos a
Matyáš Braun, MaFtoui')a
Václav jacket.
Michael
Jan Mayer,)iříPendel,F
aut,gu
azar Widmann.
řehnaná sladkost. Náboženskjm obrazům chybí
—V malířství zavládl jednak eklekticismus, jednak namnoze ideální vzlet a zbožná nálada. Drastlč
nost a theatrálnost zavládla zv áště v líčení mar
naturalismus.
Eklekticismus
hleděl
využitkovati
a
tyrií.
Ale
při
všech
svých
necostatcích
malířství
sjednotiti přednosti jednotlivých velkých cmque
centistů: uměrnost Rataelovu, plastičnost Michel barokní výborně dovedlo doce ovati architektoni
ckou a plastickou výzdobu chrm
vnlchž l jemu
anagelovu,kolorit
Leonardův,
pravdivost
Tízlanovu,
ebný sloh Corregiův; studium přírody bylo
bylo ponecháno
nejen na
četných
oltářích, hojné
nýbr žpole
l načinnosuti,a
klenbách to
a kupollch.

lšodřizeno
velikýchCarracci
vzorů.
áčelníkem napodobování
tohoto směru těchto
byl Lodovico

Tu vznikaly kolosální malby s rušnýml roji postav
vznášejícíco se v oblacích a seskupencýh vbra
vurně
malovaných
archítekturách.
Velikolepými
takovymirspektivních
malbami vynikli
zvláště:
Jesuita Andrea Pozzzo (1642—17 ) z Tridentu,
jenž provedl
persgektlvně malované architektury
v 5. l_gnazloaA
esů Giovanni Battista Tle34
7'70), jan Michael Rottmayr (1652—1
1aniel lGran ;(1116941577)
Ant.F.rantSiard
Maulbertsch
nás praemonstrát
Nosecký
1áclavVavř.Ralnerl (1668

1555-1619), jenž se svými s novcil A ostinem
akadem
i
gn1i602)
a A|1nlbalem(
(z. (l
loži v Bo
Vynikajicimi
stou ,
10encli eklekticismu malířskou.
byli: Guido
Reni (z. 1642)
ehož obraz vynikají sentimentalitoua měkkou
omenico Zampleri,řečenýa_Don_1eni
chíno (n. 158 ,
5.1641), : jsehož výtvorů ne'zna
alle
rn nitějšími jsoutr
oslav
Andrea della
ímě a obraz
„Posle lí přsijímánisv. jeronyma',
Francesco Albanis
.1660),FrancescoolBarbier1 řeč.

Ren

arpro

b 1 lMichelangelo Ameri hi da Caravaggío (1555

Xav. Palko. — Zlatnictví a stříbru
barokní hojně zaměstnáváno ob ednávkami před
mětů bohoslužebných.
ěmec u hlavně zlatnicí

. akustříbrnici
augšpurští
ilkí svými
výrobky,
jež
ován byly
ho
ojné i vym
v nciziněa
takéi
vzemlch
na ich. alichy nab ly v době barokní nové form:

veaN
ealpoli, uznával jedinép írodu za svoajžitém
kup řě zvoncovlt
dán tvar átuzve
ipánovitý,
vásovítý,n
dala se nodu
v několika
vypukil
učitelku;
ni 11však
přírodu avvjejpím
zušlechtění,
nýbrž
ve střizlivé
skutečnosti
ednosti.
Ze stou nách. Kup hladká osazena byla v ozdobném ko
penců této školy vynikl nejvíce jusep e de Rlbera šíčku, jen podobně jako noha, zdoben byl boha
týmteppaným a ciselovaným dekorem rostlinn m
8:1
—Vzorem
benátské
školy nepřestal
aolo Veronese,
hlavním
representantem
eímjbýti
orálním,
nezřídka
nasazenými
oválov
me
ky, na anichž
emailovými
barvami
namalovány
geniální Giovanni Battista Teiepolo !
=v—

nejiiulodnějšíá
a nejznamenitější
malířfresek
XVI. ŽŽIÍW biblické nebo posta světců Monstrance
sto
enž chrám
benátské vyzdobil
svýmiv přívě
tivým jasnými a vzletnými dekora ními malbami
sokl
Čec
a kolosálnlmi oltářními obrrazy.—
ělsku dala g;:bylčyd
známéřepodob
opaprsklla
ovéá nohaJC)
ch bgco
knlohojně
zlctnulků
astřibrm
'ků,
ylo nadpříkladar
Lichtenschofft, Pakemius Pakeni),

dobabaro
negégtši
Ve
lasquez
(1599—1
) a jehoMurilulo(1617—1682). : Špa—b

bner,s Redelm
V paramentice
bylo
nělské náboženské malířství nezapírá národního látek
bohatým
mlr.—
6armok
mi vzory- uživ
měníno vyší
svého rázu. Vřelý cit, serafský žár nábožnosti poí vačskés zdobilo roucha bohoslužebná tuěžkými ba
rokními vzory složenými ze stilisovaných motivů
se s překvapiivícimqe
vícekloní
nebo se
méně
realismem
ue:
víceidealisovaným
k realismu,
rostlinných
a
volutových,
užívajíc
k
tomu
2
Iravidla
zlatýcch nití dracounů a zlatých cetek.
Murillo
k idealismu.
Světoznám k sou:a
„Conceptiona Velasquezův
nýMurillova
Geni vyšívání p stováno nebylo. — Umělé záme nictví
álními representan

často bylo chrámů.
zaměstnáváno
stavběajednak
vý
nordíckéhosebarokního maliař rovněž
zdobě barokních
Krásnépřimříže

ství
jsou:
Rubens(
mžákm
D cke
em (599-1
641) vkatolickésm,sŠpaněly
ovláda
—
vneo z ladných, spirálovitě se zatáčejících anebo se pro
n m Vlámsku, a Rembrandt (1606

vislém
Hollandsku
(1606—
—1669.
Rubens protestantském
st malíř velikého
slohu; jeho
obrazy
vy
nikají dramatičností komposice a skvěým olori
teem; sou tov pravdě velikolepá náboxzenskádíla,
ačřeplněním.
ně dy trpíVan
v'drsn mknaturalismem,pieháněnim
jest oproti své mu mistrua
emnější,1yricky citící individualita
ta,
emnosti v komposici i rovedení.
embrandtův
význam s očivá v mistru m ovládání svi.tla a stínu;

plétajíclch a tu a tam v lupeny roztepaných prutů
1sož_ené,akanthovými lupeny a rosettami posá
zené, jednak perspektivní obrazce tvořící. umísťo
vány v ředsíních chrámových, ve vchodech ohrad
ních : l a schodišť; zhusta jich uživáno bylo ve
chrámech klášterních k oddělení presbytáře od lodi.
o oken zasazovány žleezné chrámcí mříže, do

kamenných
vás balustrád
vsazovágy uměle
ze
železa tepané
bouquettya štítů
a j. —
Wó'If
eine |'Untersuchung
jh'n,
und Barockdes Barockstils in lia
(iber Renaissance
Wesen und Entstehung
temnosvi odovedl užívati způsobem nedostižným. lien (Mnichov 1
Ria !, Die Entstehung
Zfran uzských malířů periodě
v
der Barockkunst in om Vide 1 ); Beda/(! ein
nikli:
1635), ValentinLe(: Brun
16341),
1649), Callot
Poussln(.. (1593—1665),
(z.Vouet
1690)(z; .rt/tmidt, Lehrbuch der christlichen Kunstgeschichte

Barolen. — Baronnat
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BaroniPanegirici
1. Alexander,
kazatel italský
(Paderborn
dr. P. Albert
Geschichte
der
Baulrunlgliej825
825násl.;
tl, Kuhn,
Geschichte
der vydal
e díscorslsouč.
—2.
aval
Plastik 11ku
777 násl.; týž, Gesch chte der Malerelll,
779 nl.,ás Zdeněk Wirth, Barokní gotikav Čechách cabo Kleme nt, :p“ „Letters ad undgiosnalista
oltramontano
lcongresso demoniodi
delle Lammie“
(Benátky
7,51) soos:-ai
'impotenzadel
trans
(v Praze 1
Barolen. viz Barel tta
v XV. stoleti.
7c430rpi“(
aria
aS. iaristského,
Eo
o43v
rtare l'inkon3
a(ltal5ento
_per l'arla
d'un sluogo
adAnun altro
vstoupil
1760do
řádu
jknáhy,dozoreern
a to je přednášel v Ř: ě rheforiku, :.
tíonum decas“ ím(1776), „Marci 1'í'ullii giceroonis

Baromíc Blaž., kanovník senjskéý
01
Zúčastnil
semt_isku rvní charvatsk

ž

ký
ssá
(1483.
tišt ti v Benátkách l1493 breviář, ltee'žo
žlagolsk.
R. 1496 tiskl v S
„Spovid opčena' ( onfesso

(aeneralisr) Srvn.

víorem
redacta“ “Anglo)conscrlpta ln formám bre
vita
a Midlethono

Baronius I.Bonave ntu ra v. Barr.—-o Cae

urlmz'n,Povjes; k.hjiž hrvbiksrp. sar, oratorián, kardlnál, církevní historik,
Baron 1 Bonav egtura v.
— 2.DPkel

1538

protestant franc., 11.v tampes,odkudž zván Stam v Soře ($%-a) v Kampanii, stud. v Neapoli aŘímě
ianus“ , stal se kol. 1575 proof. na universit cam
ímé poznal sv. Fililpa z Nerli:nvsztoupíl
Brldgs;kě svými náhledy vzbudil sobě mnoho ne právaV
em a
řátel, tak že nucen byl lproíessury se vzdáti; :. do kongregacel eoratorlánů, sta se 1
působil po
tv duchovní správě v ímně.z
Roku
0.1 1 : :pd „Praelectiones in Psalmos XV. et 593 stal sepřledstavenym kongregace, nástupcem
XXXIII“(Londýn 560), „Praelectiones XXXIX in jejího zakladatele sv. F lípaez er byl jmenován
zpovědníkemp aeže Klem aV.1|í, stal se 1596
loannem“(t.1579.)—
Vincenc, kardinálem, 1597aibliothekářem veVatikáně. Vkon
.
d..,n 1604v Martre:Baronius)
u (dep Haute-Garonne),
vstoupil do řádu dominikánského 1622, byl vletech klaver 1605 oebdrž1 31 h s; eho voba zdála
1639a 1649 řevorem v Toulouse, vynikajici ka sejiž býti istou, když tu pan lskem pro jeho
zatel a kontroversista; :. vPařížl 1674; :p. „Theo
onarchia
Sicula“ sv.
vyřčena
nsisg
mu exkluslva.
K podnětu
Filipa zbyla
Ner rotoi
logiae
moralis
adlversus
laxiores probabiíistas
pars prior“
(Paříži
5), „Manuductionis
ad mo dvacetileetých přípravných pracích sepsal důlež tě
raíem theoologiam pars altera“ (t. 665)l, „Theolo
a Chri
giae moralis summa bípart ita“ (2 sv., 1667, pro dvanáctisvazkovép dilo „Annales eccles Isntlicl
nato
ad a.v 1198“
až
norismus dáno 1672na index) „.SSAuugustlm et sto
1593,
potom
Antverr(prvé
pálch v dánív
—1612 avě1588
Mohuči
omae vera ef una mens de )fibertate humana et
—1605), v díle tom proti magdeburským cen
gratia divina' (t. 1666, dáno na index 1672), „Libri turiatorůmddokazuje, že církev v učení svém a ve
svém zrizeni neodchýlila se od cirkve rvotní
quinque
apologeticj
pro religione,
theolo
ia, moribus
ac iuribus
rdinis utraque
Praedicatorum“

t.1666,d

ona index 1672),„uoD
oipostrem apo

logilane
llbri'„A
á"(ot.1666),
„Ethicae
christianae XVII
loci“
772),
010 a pro
s. congregadone
indicis'
Krakov 166 ). „ esponslo ad librum loannís de

Opravy
a d0plňMansiv
k dílu B-ovuLucca
(4
sv., AntverpyM
1 05,1724;snově
vydal1838—
celé Paši
dí o
s poznámkami
.,

1566(sv. 3 -211646—77

Laderchol

Raynald od r. 119853
ardenas“ (bez m. a r.,cca21$ , „L'hérésie con V díle B-ově pokračovaktímě
eienr do
ens et des cal do r. 15731(sv. 22.—24.,17—-28).

vaincue
la theologie
1585
.—
í856—57).A] jiní pokusili se
vinistes ou
rédulte
a quattdes luth
prlnci s et réfutée
ování díla B—ova; takA braham Bzovlus
d'une maničre toute nouveíle' (P ž 668). Srvn. o polu-la565
1198—565(8
sv., v2Římě
1616n.) a _lindřichi
rSupon
danus
11197—1646
sv., Pař.1
Hamr, NomencL W3 (1910. ,281—283.

Baro
on

sutav, dr, n.

vKu ně vChar

atsku, st.ud v semináři záhřebském a na bohosl.
díla B—ovazhusta
vydávány
výtahN;l janka
(To
XIV)
et Eustachil
fakultě vídeňské jako chovanec Pazmanea. Stal se ;gy zSartorli
prefektem v záhř. semináři & professorem

uompendium Annaliulrn eccles. C. Baron 15 opera
%$ —XX11)ord. Cisterc. mon. Ossec. (Vet. Pra ae,

ose
giky
a psycholoĚe
Wickhart,
archíuesp.l
p. 1721—24;
Ant.éSchil
art
HčgerAdam
130.)
daltaké
Marty
vnáboženství,
arcib. lyceji.1atin.;
Pozzděš ka,
stallo
profesorem
b ]. 17%;
věd na bohosl. fakultě záhřebské, r. 1886zb lrector
mařgnificus, 1895 kano
897re
ř. semí

rologium Romanumusestitutum,

regoril Xň. jusstu

edituml cum notis" čim 1586, opravené vyd.
vpovčstti
á e, 1906 &%ošt.
1911 genczrální
vikář verpyl
arcidiecese
elší protonotář,
dobu je předsedou
„Kat.kasina“
svě ce; Benedikt sXíV. lmě30.
prohlásil čna
jej 1607
18. ledna
1745
za ctihodného. Srvn. Bamaózo, uurpura sancta seu
av vůdce
kat.
nutí
v
Charv
věde
Záhřebě, sl ne jako stamýýsobhájcevce
katol. víry
vta
purpurati
S.
R.E
rlnclpis
Caesaris
Baeronii
ím
Saw-a,
Vita
del
ven.
card.
esare
ckých článků z oboru biblícktého Nov. zák.ev „Kat.
N
listu“ r. 1889 čís
—
—43.
Lady Amabrl Kerr, The life of
r. 1890č

—38,

;

1590 atd. (Srvn. Plevn

ardina2 Baronius5 Londýn 1898), Huf-ler,
j,ak Prílozi za kult. lpovijest hrv. sveéenstva. Za
Nomencl.cili“ (1917
— 3. jose,f kněz
greb 1910s 4495
Baroncino Purspurinus, 0rd.oe1est., ». ve neapo,lský xf. „De tradltlsonibus, des s.
contra
rom. pontific s prímatu, ade iSS.cultu et cmtu
invocatlone,
Favenze,
Galleria
occhi aac. Picenia
e ss. reliq
uiarum (Neapol
maginum
olqoiam“
725). Srvn. Harm-,
degli cru ti,„ nelía
queleCesarea
con Ieaperta
note agli
istorlche,
medaglie, lapidi e altre figure si mo
onstreranno le
vomencl.1
*
(1
10),
1088.
-—
4.
Justus
v.
Cal
hum
magini degle mogli dí tutti l'lmperadorl dell'
ViBnei-so
onn af, kněz francouzský vprvé pol. XIX.sto
Oriente e Occidente" (část 1., aenza 1672)„
Kalendárium Romanum Amiternl efossum mínus letí; .r). „Le preétendu mystóre de l'usure dévoilé,
cula commentaria'l (Nea 011680).Srvn..4dzlungi, o_ule placement d'argent connu sous le nom de
1445; Hunter, Nomencl. vs (191

děmontré
lésasthue“
ltime par(2l'autorité
Baroncz Rafael, mechitarista kustos klášter Erét
crltea etintéret
par l'autorité
ecclés
sv., Pa .

ního
u. 1847
v uczavě
kv Buko
vině, musea
vydalr.ve1Vídni
8925bírku
přísloví
a bájek

1832), „Histoire impartiale et critique du rlgorlsme
eme en maílere de pret de comme ce oula

Donna Protoevangellca,
su aLaVergine
Madre ne _suoiovvero:
prlncipaíiConf
rnfisterl.'

tholique justifíées des impu tions de la plupart
des séminaires de France“žlggř.1842w.)

rone Fralncesco G.A ,.souč kanovníkital.; legislation francaise et la doctrine de l' glíse ca

936

Barontius — Bai-raut

Barontius (Barontus)

&Desiderius sv., pou

theologique,
critique
moral
ible, pou géographlque,
servir d'introduc
ction a et
la
stevníci v Pistoji (Pistorium) v italit. B. poocházei historivňue,aB
science de l'BEcríture Sainte" (2 sv., Paříž 1756

ešlechtické
vonrey;
Berry, pozděj
vstoupilodebral
spolu se
se
synem
svým dorodiny
k'l. v Lo
Ap.vy.d tazt é.ž 1758). Srvn. Hunter, Nomenc1.11Ě
snadovolením
svéhovos
o ata do
kdeu usadil se
Barralis Vincenc 0.8
:.; „Chronologla
pustém místě
ns italie
. K němupřídružil
sanctorum et alíomm virorumBillustrium et abba
oustevník
Desiderius
ještě
s
25jisbtými
a
čtyřmi
dru y. B. 5. kol. 700. Mart.
tum
ínsulae alerinensis“ (Lyon 1613). Srvn.1—Iurter,
Nomencl.
B: rotl v. Sza
.
1724 ve Ferraře, ' Barr
rran, prof. theol. a ředitelseminaře pro missie
rotti Vavřrin ec S.ř.,n
zámořské, n. 1797, 1855.11).„Exposition raison
orale du christianísme
vnikající učenec a kazate s. 1801-Fp.,„Serie dei née des dommes de la mo
escovn ed
Arcivescoviidi
Ferrara“ ( errara 1781),
Lezioni
sacre“,
t. 1.
dans u
les
en retlens
d'un tproflesseur de theologie
iibros Tobíae,
Jutilšthmě
et avec
ndocteur
endroit;
2.vyd.
e
,in líbrosll..Machabaeo
omru “(v
dílo, jež se 1845). Srvn. Hurler, Nomenc1.1111"
Memorie sto
Barrande joa chim, francouzskylpalaeont 1,0
85—86);přehlédl,
a
stavil
otec eho jan doplnilegdal
d. 1792 u. v Sangues (Haute- oire) 1799, studoval na co e
rlche
dl lžesterati
Ferraresdížet.
ž21793,
sv..) Srvn.
Huf-nr, Nomencl.
(1895),
_

po
lytechni

—650.

ue a na cole des ponts et chaussées

říží edle
včdpřirodni.
inženýrsk chnstudoval
s vell
kou oblibou
vědy
král Karel
X.
Barozzi v. Vígno
Bar uisimeto biskupství v lž. Americe v círk. povolal jej za vychovatele vnukarsvého jindřicha V.
rov.
tiago e
nezuela ( aracas), zřiz. 1847.
.1907 bylo sídlo biskupské přeloženo z městab' -a véhvod deordeaux (jenž nazýval se později, hra
d') Po abdikaci Karla X.
ovazel
do Valencie. Data statistická: 68knčží, 528.400katol.,
110 kostelů
ali.
rodinuahkráRovskou VdoaAnglie a Skoltska, posléze

Brra a Giovkaanni, souč kněz a spisovatel ital.;

dg.,„Argomenti Marianí, cíoé: Discorsi sulle íeste
María
e su tre
quant'altro
appartienne"
sv.),
„Tre
novene,
discorsi, iesentimenti
per 8200
ei mortl, o tren
munione
e bénedizione
nel
tante
simboli
sui
at'oo

lse svého mista vychova

telslcéhoya
věnoval trat
sed\:vovoláníinženýrskému
vzav
vyměřování
podél Berounky k bzni.
Při tom vzbudily hojné zkameněliny útvaru silur
ského jeho ozornost; studiu jich věnoval valnou
část svého
sel
badání svého publi
koval od roku 01852ve velí ém dile, nadepsaném

„Systeme Sílurien du Centred ela Boheme“ cel-.

Barr asi. (Barrados)E
S.J].,n voMon kem 22 svaz s 1160obrazov' eml tabulem1.Š hra
forte,
111588 do Tovaryšstvai
byld1612
poslánvstou
do ndie,
do Aeth
thiopie ež.,1634d
ržán bětem Chambordem zůstával .stále _vpřátelském
od Mohamedanít déle než rok v Adenu v zajetí; s ku a spravovat soukromé jeho mění; s. 5. října
v sídle jeho Frohsdortu u V dně, vykonávaje
byv vykoupen odebral se do
y;
„Tractatus 1
tam posledni jeho vůli. 8. byl vzorným katolíkem.
tres historica-geographic;
Aethíopiae“ scriptores"
(vyd.Be
Náboženské povlnnos1l konal 3 příkladnou svědo
cari
ve
sv. „ eru aethiopicarum
Srvn. Huurter,
Nomenc1.1115(i
z (Barradius)
Šebestián
S.j.,

836.L
mitostí níkdy
a vroucnosti.
Slnábožežnskýmžpřesvc':dčenim
se etajl
, nýbrž, kdžy k tomu na
svýtla se příležitost, ve vědeckých spisech ne
sabonu, vstou il do Tovaryšstva 1558,1gřednášeiú áal je projevitit.1 Životoplsec jeho prof. dr. an
exegesiživotem
v Evo e,potom
záními a Kre či ravl o něm v aso isu Musea král.
svým
tak mocněpůsobilsvýmilk
že zván bl apoštolem
: „Hlubo nabo enský cit ovládal ve
rtugaiska;z.1615vC01mbe;.rp.„'ammentaría
íuoconcordíam
et historiaam evangeic “(4 sv.
škeré jeho
muž har
do
Coimbra 1599—1611), „itineraríum liliorum israel konalý
myslísmýšlení
a citem;a jednání..
vzácný to.Byl
vzor toúplné
monle mohutného intellektu rozumového a nej
...

a: A?

8. 1620). Srvn.Hurter, NomencL
to“ (Lyon

Barraid e i.Ludvik Maté, u. v Grenoblu jemnějšího citu etnického,s jakých málo & zkařid
Celý jeho život
1746, stal se 1790 bisk
royes, nastoupiv mezi námi smrtelní
1 pásmo
aeobětivosti
nejv yššíammrav
účče
lidskýmoddanost
rozmnožení
vědecké kprav
na místo svého strýce,ufehožvkoadjutorem b 1 od b m
éž— ního ušlecht ní pokolení lidského! PDědicemssvých

r. 1788. Odepřel přísahu na civilní konstituci

sbírek, knihovnyaaliterámí své pozůstalosti učinil
stva a odebral se zprvu do Kostnice, gotom do Museum království českého, emuž nad to odkázal
sAnglie. Po uzavření konkordátu jmenov 11byl bí
10..sz1
dokončení
rvn.Musea
dr. 7m:
Kre casi,
Ioachím na
Banan
de' v aíla.
sOpisu
kral.
1884; Zittal, Geschichte3 der Geologie und Palas
ontologte" 598; X.
Km
„Das Chrlstentum
und die Vertreter der neueren Naturwlssenschaft“

slkwpf
v Mea
apotom
arcibisku
v Toursu
).mHrál
značnou
úlohu ve
sporec em
Napoleonal.
sppapežem Piem V11.;pohříchu nebyl prost servil
nostt vůči císařL Po restaurantsi1Bourbonů nucen
bylm
se vzd
relatifssta
a svého
1'histoire
eccltésiastique:'(),esFragments
remieres
annes du Xlxe siecle“ (Paříž 1814; v dle tomto

(1903) i73—„Vlasti
firmě:-k, „joaehim aBar
rande“
m
Hasulza. „Věda a učenci katoličtí“ 132; Duillxe' de

líčí omčry
církevní
Franc íi v vlády),„
době za 'etí
Pia
1., ale ve
sm sluvefrancouzské
é
tense des libertés e l'Église galileane et de l'As Saint Pro "et-Podlaha, ,Apolnzgf víry křesťanské
na základa věd přírodních to S.j., ». v Limě
semblée du clergé de France, tenue en 1m
Rétutation de plusieurs ouvra es publiés récemment (Peru vXV. arroua)
,.z jací
1704, ůsobil ako kazatel
a vdalv dva svazklysv ch řeč z nich jeden vyšel
en Angleterre sur 1'ínfaillib itlišadu pape“ (vydal
dlě 1678, druh
Limě 1679, obširné jeho

po jeho

trjeho v

1817 eSrvn.

Harrar, Nomenc1.1112
2. zastánce
n.
yGrenoblu
na poč. XV1511
stol., Franc.kněz,
jansenism
:.
řiži; .r).
„Dictionnaireihi
storique, luittéraíre
etvaP
critiquec
contenant
une
_abrégée de la vie et des ouvra es des hommes
illustres en tout temps et en out pays“ (1758,
6 sv.; dáno na index 1762), .Dictíonnaíre portatit,

dégšym
Tovaryšstvaajne. v Peru zůstaly v rukopise.
e,
nLaubert,
biskupodbazasský
1614—30,tpotomlaarci
iskup arlesskýod

z. 1643; Šý.proott Mollnaeovi „Erreurs et faussetés
remaquables contenues dans unlivre intitulé: Bou
c.ller de la fot par P. du Mou n“ Srvn.1[urter,
Nomencl.

1113(1907), 988.

Barre — Barrow

Barreed

André, soudobý rofessor mo

rálky při katolaickém institutuv Paři
dal „La
morale d'aprěs saint Thomas vet les th olo iens
scolaa.stiques Manuel théorethue et Guíce b lio
graphique“ (Paříž), „Certltudes philosopni ues et

937

ZDublinensls
re
vydal
mýřeCkšerukogdsmevang). sev.Matouše
ze Vl. stol.,
scriptus'; publikacemjelfíoo
máetento titul: „E_vange
lium secun um amhaeu
codíce rescri to ln
Bíbllotheca colleglaíSS. Trlnitaxtis, juxta Dubí n, cui

D.

certltudínes_escíentífíques".ř
„L'Oredr
ature tianl
a“ .1680
adju ngitur
appendix(Dublí
col_l_atlonem
com lectens“
80.1) codicls Montfor
et
leM
—2. jan
tS.
1., n. 1618,1.
Barre a Alfons Maria, kanovníka gen. vikář

v dal jazyklemfrancouzskýmtněkolik splsi polemíf avellinský, vp. „vDíiní voluminis exegetico-scientl
asketiclšych
homlletic
bratrchLudvíka
ant. ajos.,
řeholní kanovník, 11.01692,
(Tulrln,
Srvn. Hamr, No
17
7,64 kancléř university pařížské; :). „Víndiciaé tica
mencl.synopsis'
111 (1895),

líbrorum l_:deuterocanonicorumVeteris Te stamenti"
msterodam 1744),„Histoire enerale 'Allema e'
ař.l748, 11
u
ran
(XP;/30)
mensv.)
des déíaut
uts théologi
ues“ .(2 os.,
sv..,
y
1738 obstaral nové vydání
Spícílegiua Dacheriova a slovníku Moreríova; byl

arr_etto
Emanuel
působilvydal
v XVI.stol.
po 201
et jako
missionářS.v ;.,aponslru;
japon
ským jazykem sbírku výroků z Pls
sv. az

sv. Otcův o ctnostech a hřiších. Srvn."1aDa/llmann,

Die Sprachkunde und die Mission

Barrlentos 1. Diego (Didakufs) O. Praed.,.r
,ag.

s olupracovníkem Anselma Banduriho l(v. t.),sp
Fundamenta
Šrv
rvn. Hamr, íncredulorum
Nomencl. W8eversa“
(191 l(Lisabon2170_).
..mperium orientale“ (2 sv., Paříž 1711). abrvn. nes O. Prrae
vorní kazatel Karla ll.,mís2slonáiř
Huf-tn, Nomencl. IW (191O,) 1206.—5. (Bar
us)
Renat us Vav řínnec, vyd. O„pera Tertulrllaaniu
et sna Filippinách, tit. bisk. trojský, suffragán manill
),
„Opera
ob_i_í
commentariis instructa' (Pař. l
babílismo' 4Manila 1 ).
urter, NomencL
Ruíhi
ni' (tamtéž
(t. 1520),583.)
„Historia
vcterum pa
k
1
;6_ĚĚ"S
„Expugnacion
de el pro
trum“
Srvn.christiana
Hurler, Nomencl.
Ills 1V3(191016.—
3.L
opesz,
l.všpan. dominikán,bl
skup a diplomat, u. v 'Medin del Campo 1382,
(1907), 297.
s. v Cuence 1469, vzdělav se na universitě sala
saBarreiral.
sol;11Portugalec,
u. v Li m,ancké vstoupil do řádu dominikánského, vynikl
nu 1531, Balt_a2sarů.S
v missii angolské
vajblhozápadníAírlice; cenné jsou eho relace, ježn

posílal
svým představeným.Portu nítě_j
obžčcinýmna
nadáním
jakožto keden
nejznam
mjej
e
'ch theologů
španělských.
1433z povolal
alec, mnich
rytíř. řádu Kristova, siodor,
složil professi
král
leonský
jan 11.ke svému
dvorujin
za
606v klášteřethomarském,ek
634ml
svéhokastilskýa
zpovědnaíka
v chovatele
syna svého
:p.
dasreferem
Significaoes
das dplantes,
flores dřicha W. E. stalaseas tním kancléřem, generálním
e „Tractado
sque se
na sagraa
Escriptura“
inkvisitorem.
a postupně biskupemásegovským
1439
_avilským
1442,cuencským
1444.K jan Il jmenov
je' oručnikem mladšího s na svého Alfonsa. ako
(LiBsab037153622
a l
). Srvn. Hunter, Nomencl. llla obezřetný a vynikající st tnik v konával B. ráli
rreíro (Baerreiros)
Kašpar,
rvukkkanovní
evorský, otom
člen0. Portugalec,
S.F r.bOs velmi platné služby; mimo to vyni al dobročinnosti.
( dež přijal jméno Frantí ek od Matky Boží), byl Zanechal několik spisů: traktát o svátostech, kom
professorem theologle; z. 1574; m.„ Commentaríus pendium morálky a v klad dekre e.k
jean
de regione Ophir apud sacram paginam commemo—
Bal.teuillantů (v.t
a_0.Clst.,zak1adéatelre
rata" (vytišt. v Coimbře 1
formy
é(d _ep.
Lott..)
ommendatární, l1573 řádný opat cist.
taBarrelller
jacques
0. Praed.,
vynikající
lants, kdež zavedl reformu přís
n,nk
Paříži, vstoupil
1635
do řádu bo
do kláštera Les oFeuílla
rninnikánsklého,v rocest o al v růvodu řádového nější než byla ř hole citeauxská. Od spoluřehol
ranci1,aněls o :: Italii a užíval níkův osočen,v lmě odsouzen a sesazen, žil tam
prázdného času k badán b.otanlckému
mrt (z.
světec; m
ředa smrti
bylo odsou
nessravedllv
zrušeno;
:. v _ní'eho
25.uznáno
dubna
v Paříži 1673) překazila dokončení velikého obra jako
vk.alend a menol. clst. zván jest „ctihod
zového díla „Hortus mundi“ n. „Orbis botanicus“;
pouze ast v dána b la péčí Ant. de Jussieu roku :..-2m“.— 2. Petr, 17.1!Rodezu v prvé pol. lV.
upem ansutukrný 1377;s 3813.
1714 v Paříž od 11zvem „Plantae per Galliam, stol., stal se blsku
Hispaniam et talla
Papež Urban Vl. c_htěl učiniti sjej kardinálem, ale
-Barrelle jos. Frant. S. j.,n 1794v La Ciotat B., neuznávaje ho za legitimního papeže, přijal
v jižní Francii, vstouupil do Tov ryšs a jež. roku hodnost tu z rukou pa eže avi onského Kle
1816, půs bll v kolle ích v Llsaboně,

lmě a Frý

menta
VII. ProtiLespisu
n' veprospěch
e fletu cclesíae“,
slo
manuj
egnan
UrbanaVl.,
burku ve výc.;
athaumaturge du X1X.slěcle ženmé
us. Philome'ne'!(často d. a do různých jazyků na sal kol. 1379 krátké pojednáni„ De schismate“.
rrlnong't jo hn Shute, vlko
komte, u. 1
ořeložn, „Avis sur l'éducatíonl de la i_eunesse' vTheobaldsu (Hertfordshire), :. v Becketu 1734.
ťvšd.
DehanJosef,
v Liége
1863);s .
arrěre
11.1,808510.„ll-listolre
relímontu.
euse Studoval v Utrechtu a v Londýně práva ; byl pří

et monumentale du diocěse d'Agen des

les

hang?1856
les plusS.Vreculés jusqu'á nos jours' (Agen

telem
sv.,
LondýnLockeo
1725, vy;.qa.t „Miscellanea
1770); jeho sacra'
theol. (2spisy

Barrería 2.vBarrlere
yn 1
pšodnázvem
„Theological
works" (3sv., Lon
v. Baro
at.
Barretol. (Bareetto) Nuri'ezS. .,.nthšn'tudyd. Barronat

vstoupil
do Tovaryšstva
ež.1554.(srv
nován atriarchou
abess nským
sinie

1

l

říšel 1556 do CC_ioy,poslal

odtamtud

Barrowl.
lsá k,[,protest.
prof.
v Cambridi
1670theolo,
pvoveý 'n"1630,.v..
na doktora
theol., stal se kap anem Karlall, 1675mlstokanclé

řem university;e
znamenitý
mathe
svého koadk utora,
ndřee z Ovieda,sám
do matik,
Abessinie
císaři biskupao
Klaud oví (nGalvdévósovi),
učitel cambridgské;
wtonnův ; jehobyl
kázání
pro krásnou
mluvu těšila se veliké oblibě. Mlmo
mohl
:. vne oe1
_jlné2na asal
však pro
říznívě2.—
poměry tam odebratl "se ne
„ape__žskésupremacii.
3.1729,v dal 1724 spis Em. Pereiry S.Jj,.„Deere
atol lckých ve _Westby-in-the
stitutione
(Lancashire),
v an7gl
v Římě
Barrett johnn, u. 1753,z. 1821,víceprovisor kol Fylde
Dvouai,v
vysvěcenstudoval
na kněze
1 66,kolleji
působil
hor
leje nejsv. Trojice v Dubllně, prof. orlent. řeči; laivěv duchovní správě, a. v Claughtonu 1811.

Barruel — Bar Sauma
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3.
William,
ctihodlný(zvaný
jinak Waring neb
Harco
u..rt)Sj,
.1v609 ancashiru,působig

Bar Sallbl v. Dionysius z A-nid

Barca okněze
asBar ngm a, bisku
edesyský,
obrátil
pohans
poFai-to
opravě
byl

missionař
Anglii,
papraven
Barruel v de,
Au bylsuvězněn
nS. 1.,a u.
1741 ver.Ville předveden opřed Pre
lapňs:?máše,
enžnaj'eizeno
nej
dee dal uvěznit arei'ektal
ak mu
ltl. Mezi tim
ncuve- de-Berg
vstou
do Tova
ryšstva
ježl šova, Ar
po cihel;
zrue ni
řá u111756
ve Francii
1762
bylo listem velkopro ur. Alusisa zastaveni pronásle
aktjeho
(Cureton,
Ancient
Syrlac
Do
studoval
v Olomouc11766—68),
v+aako
prof. cuments, Londýn 1864.41 nn, dj
120 nn.:)
v
Chomutově
1770, v Hradišti l ůsobll
erezianu
eVidni 1772, vra'tils 1774 doF rancie; po vy „.15 rooku Trajanova, 3. roku Abgara nVil., pod a
puknuti revoluce uchýlil se 1792 do Anglie;p
pežern
Fablanem“
neshoduji
se navzájem,
a vů po
ec
cele
ličeni
nesouhlasí
s historicky
zjištčnými
novníkem
otre-Damebylv čestným
Pařlžl; kaz měry. Utrpení B-ovo klástl je t spíše do doby cl
návratu do pVIaSHr-ám
1803 menován

Srvn. aidekz,l
bere einige Hagiog'r.
edesse
1820; elvlennes
.hojněc spisůu
proti nevěře
oné dobšgzv
nlscheDecia.
Martyrerakten"
(190 ",Helmling,
„Les
ou lettres
provinciales
iloso saře
jahresbericht

1901—1902,

—1.26

phiques“ (Amsterodamu1781
)„ ěmoires
pour servirpall'.dhist ujakobinlsme“ (4 sv., Lond. leti,
Barsaniově,
monof sitele
tštlnakonciVl.sto
nazýván také„
rsanui né“
n. „Semidalité“,
1797),.Du Pipe et de ses droits religieux“ (2sv., viz 1. monofysí íté.
istoire clusClergé pendant la Rěvol.
Barsanuflue
(Barsanuphius,
rus. BallCOHO
gang.“(Bond.
1793.)
Sp yřeklá ány
docházely
veliké
rnosti a byly
pllnlěis
]lchný
(pin) ]. sv., dle Evagria (H. E. lV., %) byl padesát
reklusern v jednom klášteře u Gaz v Pale
poků (mtake do Igolštinrz.
alytaké dále časo
ps založený inoua em Šurnal ecclésiastique, stině; pocházel z E ta, :. kol. 550. art. Roo.m
.dubna: „Apud zam Palaestínae s. Barsanu
otu
raissonée v esněmž
sciences
ecclěsi
|a
stiuqBibliothěque
ues“ ( a. 1788—92),
uveřejnil
řadu
anachoretae,
lmperatore";
cir
NomencLl
důležitýchlaptžllcgšetlck'
ch o'.ednáni Srvn. Hurter, ťhlivc
6. . subalustlnlano
sal cca. 540p
ojednáni vproti
...

d.e1 (de Barri) Gíraldus v. Giral

bludum Origenlstlck m, Alóaoxáltapxsgi 11613991
—y2. Pa el S. ,.n v Leucate 1585,vstoupil
P..GX1,XXV
!,
—,r902
s.řpe
ekl.
7011531791013
xai Aróóuov qgomya'trov
( Gal/an
daŠŽl,
ež. v1605,
byl:. rektorem;
různých
“či." 1827ani, 2'57),a několik asketi
kolieji, provsinciá em
L oné,
v Avi
nu
1661, v „'Cnrist.
Pař.

%

autor cele řad asketic ých spisů francouzským
ckých pojed)nánlnavokd
(u Montfaucona
Bibi.
Coisi.,vydán
duchovnl'mu
životu
jazykem
psanýcčasu
, jimž
dával
často
názvy Bl.
dosti
po r. 1855 moskevskou duchovní akademii v ruském
divně; svého
byly
hojně
čítány.
Pascal
však učinil si je terčem posměchu, mnohé z nich
překl pod názvem „Prepodobnych otcev Varsono
ija l_loanna rukovodstvo k duchovnoj žiznl v otvě
tach na vozraženija učenikov'. Srvn. Xmmóatlu
rtzr, Nomencl.
Veil/už
dim
aradis
ouvert
a Phjalzyků;
la ie parz cent
llzjlrláye
přeloženy
i do jiných
nich
devotions
&lae do
erelat. eDleu
(Lyon
lltude de Philagie (Lyon 1642); Soilitudo Hagsio
Echos vad'Orlent
VII (1904,
76, Vill2.(1905)
nr.! bagru-l.
ma'kl. lil., 167—
“ský
philae sive instructio ad annua octo vel decem v1—,25

sur.58,H

poutník, jenžecgosvatmia místa
na východě
proce
stovval
1461—
jeho cestopis
dierum
exercitia spirit.,
mirěterpreteé Mich.
55.vši-(olině
n. R. 11:1648české
aan:Ctuvelier
Poušť
svatomilá, t. j. Pravidlo, jak by boha o-n člověk Ýda
Doolgv
„Choždenie
“(vvMos
).svjaščennoínoka
Srvn.mu
Palmizn',
za osm dní ořádv ducho
ovnim cvičen se za
alrsonoflja2kogsvjatomu
gradu ler-usalrni
v
městnávati mohl. Včešt. uved od Fei aKadlin lNomenc
— rus. světec, archlmandrit spaso
ského S. ]. v Praze 1674); 2. Triduum Haagiophilae preobraženského kláštera v Kazani v XtVl.stol.,
in usum semestris (brev oris) esecessus I_spiritualis,
řijna. — 4.
íjana, biskupa damašského,
pam
Mich.
v R. 1648);3
13.in
nrtep
(::/P
1 , ruh kazaňskeho řaji-cilbiskupaGurlje (v.t
v Kolíně n.
.Hag'lophili
landitiae sanc
prv
rve pol. V.s lmienžaOpustiv
..
svoje důstojen
tae, qulbus inj. Christi gratiam se inslnuat. Prim
mrod ménem B—a
sermone allico vulgatae, nunc aP. Adamo Schirm stvi odebral se sdoE gypt
prostý mnichdoanltr jské ollkláštera;
beckhSS..? lat. donatae (v Mnichově1650); 4. Pae vstonzplljako
2.01).
solt
,pam.
v
cirkvi
29..
ún.
dago ia coelestis sive de beneficiis et cultu Ss. Srvn.ravorl.bogo.rl.ena'kl.1
<:An.

Anogeé
orum lnterpr. Ad. Schlrmbeckh S. ]. (v

ni

ě;1650)
.aHagiophili
sanctum
Sanctis
coei civibus
lneundum,
sive toedus
de cultucum
et

Bar ta
Sanm
":ka Bar
Suma, 11.v
Baranasm)
mandri
u Malltle,
Samosatě,1.:.archi
458,

fanzavtlcký
Eutychův,synod
od císaře
Theodosia
'g
n.ktp lvrženec
zv. loupežnické
449,
dostavil
atrocinioDivorum.Exga1ll.iatineP.
(v Mnichově 651); 6. LesAdamSchirm
saints inten se zsvvelikým počtem mnichů, ztrýznil s Dioskurem
patriarchu Flavlana, podepsal akta synodálni. Sněm
chalcedonský povolil u a soudruhům jeho prae
hiclaecumhilagie
Dei Fiil.lorl
totidem
intentiom
us
tionshde
yon
1638 sanctís
XiliPacta
Ha
o
vPraze 1682, přel. klusivni lhůtu 30 dni. ivotopis jeho,
(I..
žkáem Samuelem, není dosud vydán. ja oblt
do olštiny 1755);ě7. Pensezžyuvblen
on 1
pře do polšt Sommemogcll,
1728).
není, Nomencl. 1115 vajikjej jako svatého; dle “iných úcta ta vztahue
(1121;9

Baran v. Barse
sabáš ((Baiřsna—basš
1. josef B.(v t.).—
2.1uárdaB .
t.).—
v., mě. v Persii blíže
neznaměn! Mart. Rom. 5.11 pros. . „ln Perside
sancti“arsabaeshi/iartyrinň
11 v
Barsalth, ltór mp; kethib, htf—jj qeri, Bao
194110,
- veg nealogll Aserově se čte: „Melchlel jest

Otgctf'.

rian,
.Bra slovmae

bratra
t..) Srvn.1\/'z'l!ed.r,ll(al.2 [,

ehoř nástupce Bar Hebraea, 2980dg měnem
pokrla
jeho
historických spisů; .
rte le,ovatel
pochován
vedle svého bratra v Mar
—3.mel:roopolita

nlslbský,
496, rýaepůvodně
449
byl
učitelem:.napřed
perské
vEdesse,otrok,
odkudž
s ostatnimi perskými učiteli Ioupežnlckou synodou

bl vypuzen. Pozděl stal se metropolitou nlsib)
senžjej
ým nepochybně
p 'zni
krále Peroza
(457—4
menoval také
praefektem
poonhraniči
|pro
(1 Par. 731); jest to jméno bud' ženy nebo lvelncie, y pečoval o bezpečnost hranic proti říši

Barscius — Barsukov
rn.skě jakdůvodůpodporoval
se zdá, B. přemluvil
krále, aby z po
litíckých
nestorianismus.
B.
vzepřel se katholikovi Bábóovi (v. t.' a vystoupil
v dubnu 484 na synodě v Beit-Lapatu proti němu.
jak se zdá, byl tehdáž nestorianismus zaveden a
celibát biskupů
jménem
Mamoe.odstraněn;
snoy B.vse oženil
it'Adris jeptiškou
v sr nu
485 musil se podrobiti katholikovi Akakovi.
ziomena jeeho moc
occírkevní, ne však politická. jeho
důležitost při zavedení nestorianismu do Persie
býván mnoze přeceňována. B. zanechal několik
listů, |jlež uveřejnil O. Braunn, „Des Barsuma von
Nisibis Briefe an den Kathollkos Akak“ (i
německý jich překlad v publikaci „Das Buch der
Synhado
1900). — 4. v. jahballah a 111.

5.v Barsimaeus

BarsciusB
v. Barszcz.
arsen( Barsa,
Barses, Barsus) sv., bisku

Gezsclgte
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der Deutschen in _Bóhmen“ L (1911),

Barsoov 1. Elpidofor

Vasiljevič, bvynikajici

rodská),s1udoval
semináři
1oro
kémo agna
historik
ký,n vpetrohradské
830
v Loggnav
vrně
85(g_tsiůb.n
církevní rus
akademii
—61);
1870
stal se bibliothekářem musea Rumjan85covovav Mo
s,kvě 1881 stal se sekretářem moskevské společ

nosti
a archaeo
ství historické
ánků, týkajících
seolo.řickě
crkevní Uveřejnil
historie množ
ruské
ve., tenich" řečené společnosti, v časop. Trudy
Kie
ev. Ak.“
urn.
.nar. prrosv“, Prav. bozr.“
almizrí, omencl.169— 72, Prev. 00.

—267.

aaouš Vasil jev

stud. na duchovní akademii petrohradské 1861—65,

stal se s.ma1 'strem a„rnSboik
inspektorem
slmbir
skéo,h
statejsemináře
poissrolkovatel

nomu i nazidatelnomu čteniju čeivero--evan elija
v Edesse
v Meso
Sáotmii,
od ariansky smýšlejícího
biolio
; sv., Sim 2irsk
Pe ratičaesklm
893, ukazatelem“
srvn.
n.Litt.
MaM—umi,
21,
cisaře
Valense
(
357) pronásledován
& na nej s1,890
zazší hranice říše do vyhnanství pos
osnla- :. 377 „Sborník statej po istokovatelnomu.. nazidatelnomu

.30.1edna,

_

v církvisyr. 12.ledna.Srvn.

lAnemani, Bibl orient. !, 398, 324, Niller, Kal?

čteníju
dějanij sv.
apostolov (t.iao
bi
blio
afičesklm
ukazatelem“
1 oralipsisa,
,
vyd.v SM
lwg119112—IQB.Swrv.n Palmim,

3. Niko ia lvanovi č,

Nomenc1.172M.o—.

' ,studoval v círk.

Barzillaj v.Berze11a.ija) sv. mč.,bisk.vEdesse škole lavry Alexandra Něvského v semináři a na
Barslmaeus(Barsam

Mesopoltamii, obrátil mnoho ohanův, umučen 7).
na stal
duch.seakademii
185—
docentem,v Petrohraděřá
1873m
ým a 6138)87řádným
šlačátkuolm.
. st
letí za vvlády
(
301edna,
církvi srajano
r. 8. ríjna.
Srvn.
professorem
pastoráiky
na řadu
duch.prací,
aka
Mam
m'a er, „Acta ss. ma rum dessenorum Sar demii
etrohradsé;
:. alhomiletiky
903; uveřejnil
belii, arsimaei, Guriae, amonae et Abibiex ton. týkajíccch se církevních dě' in ruských dějin horni

as.op
rav
tibus
atque defense“ (inšpruk letiky & literatury, a to ednak v čas
1874), collecta,Kexpllanata
Milu—,K
Oo zrěnie“, „Chnst."Čt
enle", Russkaja Starlna“,
11.,aV111.lsvazek
velikého

ni rusi: n.v Kv1evě1dvai
t.a veLvově,
Barskl
Vasilij
lČirigorovič,
out dila
1724ru
putoval
do Říma
a odtud do znamenitý
Palestiny; p1734
vstoupil v Antiochii do stavu mnišského, proce
stoval mnohé krajiny evropské, asijské iafrické,

„Opisanie
dokumentova
1 děl187chraBn'ůščichsa
.Sln oda'
(Petrohrad

„lstoričeskieM
kritičeskle
i
t. 1879), „Material
di a biografií
innokentija Bo
rlsova, archiee.p
herson ska 0 i
'

vrátil se do Kyjevva, kdež :. 1747. _Cestcgšis eho
2v.s
,t. lpropov
884a věd
1888),
pervob
tnoj
chri
vydán1800
byl několikrát
po jeho
smrti (1718,
785, stia
819); nejnověji
nákladem
carské spo
anskoj
di do „istoriÍa
W V ka“(
t.
), „Trl

dcatilětie
iodesskařo
bolgarskag
na
lečnosti800
pa.'estinské pra
ra.cíN P. Blarsukova 1885—87. sto
atelstvadějateln_osti
1
teria y dl'a
ístorir 0osvo
rvn."Celnici-i,
Nomencl.
182—jliři, theol. uherský
ony eLovas
Berený

vXVlll. stol.,estal se 1663biskupem velkovaradín bo denija aBol aril“ (Odésa1896J,„

ským, msj'ae kým,

z. 1678;

éskolko izslě

enij o voprosach
„Veritas toti dovanij istori eskich ir arazsusgž9

31889—
4.Timo
mundo deciara ,ar mento tri iici ostendensS. C. sovremennych'
hej Vasrljeviě,(Petro
1870rnimsgog.,
řádný
prof.
regiamque Majestaeern non o liga:-ittolierare in círk. práva na duch. akademii petrohradské, z. 1904,
Hungaria sectas lutheranam et calvrnianam“(Kašava 430.řadu důležitých s isů : oboru církevního práva
1671, Vídeň 167
72.)

východm a vlast
d jin
Barsottll. joe eta S. Theresia, piarista,u. církve
patriarch
(Petrohrad187%„0
1 ), „

nad russkoju
Cerko
jeho:
„Konstantinopoisjkij

v Lucce
1715á,
dvstoupil rhetorice,
do řádu piaristů
učil kovnom u ravlenii'Okanoničeskom
na
školáchř
ádových
stal se 1731,
rektorem
„Sbornikvvcler
děj
(Moskva 1883),elesrnentě
st vujuščic
i rukovodstvennych
i cer
rílíž'lýmchka
koizaletjl,l
posléze
byl ve špit áie:. sv.
kovnonrichodskich
ostanovlenijcerkovnych
po vědomstvu
lm
a zpovědnikem
17 Michala
pre
do vlaštiny zdan
eFresno ovy tabulky historicko-chro pravoslavnago ispov danija" (Petrohr.1885),o„Svja

té' šij Sinod v e 0 prošlom“ (t_.1896), ,Sinodalnyja
urelždenlia pre nago vremeni' t. 1897), „O so
nologiciíšém
(Ben. 1754va
Lamprechtův
život
Leib
nlzů
ILHordnyii,
tl, pull
124—125.
2.M
ucce
1847, vsto
1868
do branii duchovnych zakonov" (t. 1 ). Srvn. Pal
řad plapežsklýchzuavů, 1870deo rtován do Francie, míerí, Nomen

po
síly své řídil
se |(:0časopis
tisku katolickému;
zalonávratuavěnoval
svésmrti
„'LEsare,

Bar Sudailicv.1 t_ěpán bar Sudalii.

Barsukl
Moiseeev
Tomáš
rus.
lékař,
n. 1687,
vMoskv
ě 1811;ivanovič,
.r). „0 revo

rřeiožil
Molgnoův
de
a toi“ adoŽvlaštlny
(„Giis lendori
della spis„S„plendšgugrs
iede“); ..
— schodnom blaženstvě čelověěeskom, ííiosof'l eskoe

razsuždenie sv. Pisaniem
mpodkrěpljee_noe“ (Petro

3.oěBarsottus
. Ca .,v n.oboru
v Luccena
XVll stol Mikuláš
vynikal učenos
theo hrad 1785). Srvn. Palmím', Nomen
Barsukovl. ivan Piatano vič,c'ruskýhisktorl
o iie,riatuie
i mathematiky;
působil také
v Čechách;
.m. xp. „innokentij, mltropolit Moskovskij a Koiomen
humanae semper
peregrinae
mortalis
vitae Remigium,
immortalem
aeternam
vitam“ habens
(Viden_portum
1647),suum
„Cynosura,
seu skij po ego sočinenaiam,pismam ] razkaza smo-vre
mennikov“ (Mos 31883), (25V
Tvorelnia lnnokenti
aa,
87,
Maria Stella Polaris duodecim diffusa radiis" (t. mitropolitamoskovskago“

1655, 2.v dná
7), „Sermonesseevangeiicl pro stavlenija k prochoždeniju inočeskalšseožitíia v žen
skich oblteljach,
Inno
entiem,
mitro
Quadragesímn
Adventu“
(t. 667),(t.1668)a
„Sermones.. politom
mo
ovssko |prepodannyja
de
Sanctis per et
annum
occurrentibus“
m, v pismachk
kinoklně
Borisov
Srvn. 0m Kam:/mj“ v Mitteii. des Vereines fur skoj tichvinskoj pustyni Polikseně“ (Petrohrad
_..
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Barsumas — Barták

1,896) „Pamjati Dlonisilja,skcpisklxa Jakutskago potom žiljakožto farář na odpočinku ve svémoro
diš |; básni: „Knlha
ové
u Panšvicl.(Sasko)
Vydal
ltViljujskago, azatěmU flmskagoi enzelinsk o“ sblr
sonettův'
),
my“
1902. — odr
Nikolaj- len
Platonovič, bratr p e
dtešl.,n.1838,
, „Přirodaoaasrdce“
, „ lužické
necptrohradské archaeo 1897),
„Ze živ “(,1899)(1889
„ rev
azemé' zvuky“
(bal
lo ické komise; v letech ase
pmmdnesatýchzaměstnán
a,dy
aoorlích
perutích"931:%4),„Radosta
byvvtyarchivě sv. Synodu
archivu min
nist.
1 51, V
MĚ
pisok knlg
gcerkotvnojvge
e,čati chranjaš— žalost“ (vlastenecké soneet
člschst'y
a v ibliotekě sv. prfislnoda“ ( etrohrad 1871), tichu“
ballady 1 „Starý
),tru Lulžičan' (1881),
dišti“ (básně
1880), aveselohru
lstoéníkirusskoj aglíoŠratii“(t 882,dílo pro ruskou román „Národovec a odrodilec'; literární díla:
Nomen
.
hagiografíivelicede té),vydalcestopísVG.Bla: teratura lužickýcch Srbůn aopočátku XX. stol." 1905),
—M

„Vývoj
literatury
lužických
Srbův“
val
Barsšmas
v. Bara
sičnik
„Lužica“.
.jest tvů
urnrce(1905;
noové red
vyřibe
Bars as Bogdanowlcz,
rodem z Trebizondy, měs

1579 zavolený za biskupa arménského voP lsku
zasazoval se o s ojeni s imem, ale setkávaje se
při tom s neúSp chem, vzdal se po třech letech
svéhao ůsto
s.tv
ebj ens
(Barsabias,
Barsebias), sv. mč.,
opat jednoho klášterav Persii, umučen spolu s 11

ného Ad.
báslčjckého
lužické išinského
0. Do češtiny
pře
ložil
smy „ azyka
ýbor básni“
a opatřil
sbírku tu úvodem o básníku. (V Praze 1906, „Svět.
ki “.čis 509); srvn. Slovanstvo (l9121,4496—497;
erný, v„
Lužice
& luž.19Srboavoé(1911),
alta
useum
101 ,

135 nn.: [7101]

342. Strvn. A::emani, Actass. Mart
art.
kněze
alumnus
eské
Bárta1889imon,
. u864%
Ži,muticichvšššna
alanoval
vjako
Sedlici
Blatné
až koilejev
do r.
1,íme.
,Oct. VlLl, 838, Stadler, Heil.-Llex.],
druhy pro viru Kristovu 3. čna (dleljinýchB
20.
„října)p
oom opraefektem student. semináře v Budějovi
ŽBarszcz
1.(Barscius,
Barthsch)
vsBraun
ber
1549;
vstoupil Fridrich
do Tova
.1é908odbyl ka te
eJž. 1572, s t.ud ve Vidnl_;vyučoval v růz chcetouonra žysmnasiu
v Pelhřim1903
gymnasiu vI“Budějovicích r: .
dstaveným různýc
ch domůr
a posléze
ngchtvmistech
filosofii,
theolo 'idových
a řečtině,
byl působí na
po filosofii„ychovvatel
řitomnosltli“(kritika
spisu m
prof.
čiho)
1904; „Problem
pozriáení

provinciálempoiskolitevským;pro neobyčejnélu
ctno

sti své ožival veliké vážnostiukrálezak mundalli uiosofii
KantaVoltairově"
a ve filosofii :scholastické“
1 o nábo
„Několikt. slov
ehož yiz z vědnikem, u velmož , ano iu ne ženské a mravni výtchlověna našich střednich ško
atoliků;qua refutasf. Črationem
Résponsio Andreae
benevola Volani“,
et chri lách
„Professor Jaroslav Vlček a jesultská
stiana,
morálka“ (přis ěvek k charakteristice osvět XIX.
„jesuiten-Spiegel,
darln aušenscheinllch
sehen, stpletí) ve feui letonu Katol. Listů“ lil. (1899 č.60
was
seltsame abenteuerlic
e Sachen diezu esuiten
treiben“ (Braunsberg 1603, proti luteránov Danle mimo to poednáni 0 f'. A ostinovi da Montefeltro
lovi Kramerovl) „ln Evangelia adventus et quae
„Kazateln“kdež
spoda
sequuntur Domlnicarum commentationes" (Krakov 1v „Quareslmal
egneritéžpřekladpostnířeči
„Thesaurus s iritualis rerum ac documen
Barták st.udv
tJoseef Fn.
9. vysv.
březnana1842v
Oh
tomm variorum ad ocietatem Jesu ertinentium“ dřeo
raze,
kněze Kališti
31. čceu1867,
, „Thesaurus precum ac va orum exerci
bylVidn
kaplanem
ve Velvarech,
do Frintanea
tationum spiritualium ex variis auctorlbus collectus“ ve
1869povolán
do Pra yoslán
zaadjunkta
boho
(t
)
onciones controversae sive demonstr. slovecké fakult, pro neduh prsní musil r. 1872
catholicae contra quasvis snostri saaeculi haereses“ vstoupiti na[do asný odpočinek, a ťřljai místo spi
% urtzr,
sv., Kolin
n. R. lil“
1610).
S.!vn
Som—mzrvogcřll,
Cl
zá
Nomencl.
(1907),
458.
iř 957, rituála um osrdných sester v Pri hral)pozdě'i
meckého
kalplana
uhrab1878.
te Byl prl
kazatel při kostele sv. Jana ve Vilně 1 31—1735, v
Cholticích;
:. v a eknihovníka
ěl). dubna
provinciál provincie litevské, :p. „Strzemie nle n m spisovatelem; enejlepším jeho dilem jest
šmiertelnej slawy, to jest kazanie" na pošrzebie ústavy
tručná
katolická do
ro
něvššlV
a vzdělance
vů matika
ec“(
878).učebně
Vle
Konstantego Kazimigrza Brzozowskiego, iskupa
sedmdesátých
učinilní,
nl_zásluvžn
pokusnáso studium
wileflsklego'f(Vilnob r.), „a.zK
obioŘJ oza tech
východní
otázky cirke
uvád je
ve zná
facie, arcybiskuple polockim'; (t.n11717), azanie most hlavně spisy ruského konvertuit Gagarina
Augustynie“
(1719),
„Nowe
lato
z
ryncy
palnymd em imlenlaJezusowego, to jest azanle Byla to sbírka brožurek pod názvem„ tudie o cir
ga
miane przy powtórn ch prym
micyach
B. Polu kvi ruské“; vyšla celkem čtyři čísla:
rina S. ]. Cirkeev ruské a neposkvrněné početí“
biús
praeinata _)Jroboszczaliy
katedrainego
wi
lens-tkiego,
tiego“(V
125), „Kazanievna
po zebie
(v Praze 1877), 11.„V cirkvi ruské tré pa ežů'
(t. 1877 ,'11
OGagarl
naaS. ].sem
Slovanský
Mac eja Ancutyl,l;)iskupal'wilenskiego“ (t. 135).
Mat.X
.18.:"T
jeslPetrina
Petrě“ p 1eklad
877),
sBavrszczewsklO
karmelltán,kazatel
poi W. Stručné dějinny cirkve cařihradské až olroku
pvrvé
provinciál a převor

gol. XVlll. stol.
ýkarmelits ého ve Lvové
„nKazaieNprzy84
2'b.le
dra Hergenrothera
"(t. 1877).alSv.vV.rudStručně
ději y východnlho
rozkolu“
konkluzyi
so lennel
Vlniebowsiecina
atki
Boskiej woktawy
košclele
metropo
olitaln m lwowsklm
miane“ (Lvov 1725), „Koncept nad onceptami, to
est kazanie rzy konkiuzyi solennej oktaw
wy Niee.p
Maryi anny'slawy
(t. 1736),
itr iumfalna
mateřského
liturgii,církevní.
jakož“ i oČdůvo
doocz.
niešmiertelnej
droga„Walna
na po rze
tan. telé
dech,jazyka
na nichž
spočivá vprakse
lánek

vydal pod
později
ve, z eracováni
ně—
Mat. Rzewus
sklegolwkazzana“(
t1.730 , arcybiskupa
„Transport ten
zlotego
Abdanka
X Jana Skarba,
meckem
n zvesamostatně
„
liturgische
Sprache der Kirche vom dogmatischen, histonschen
lwowskiego,
okaza
ayna naepogrz
bie 1ego“(
1731). u. pastorellen Standpunkte zu beleuchten" (v Hradci
art
kněz
básník lužický
(pseudonym
Králolvé 1.875) Ač B. uznával oprávněnost dominu
Čišinski),u8;í.
Horn
ní Lu jiciho postaveni latiny v litur i, zasazoval se přece
žici,
1871— 1856
stud. vvKukově
Praze vnasaské
malostranském
a na 8theoL fakultě, vysv. 1883vvBudyšlně o obnovení slovanské litur e v klášteře emauz
akněze, působil jako kaplan na různých místech ském v Praze jakožto pr s edku k zamezení ro
(taaké při král. dvornim chrámě v Drážďanech), pagandy pravoslavné v echách; za tou přič nou

Bartakovics — Barthélemy Saint Hllaíre
učigil
1872 podáníuch.
ke konsistoři
asop..dkatol
1872, 27 pražské
),a (otištěno
ne
dlouho před smrtí“napsal o té věci článek„ msko
slov nský ritus v Emausích' , jenž uveřejněn byl
v
asop. katol. duch.“ po smrti jeho v.roč 1878.
Horlll ro povznesení bohovědné literatury české
a sou asll s myšlenkou zaiožiti ústav „,Cyrllieum“
jenž by
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Mlssionsbiatt",
r. 1839 čas0p.&r.„Monzatsblatter
fitr
offentliche
Missionsstunden“
1
„Das
Kindermisslolnsblatt".
— 8 Lukáš, n.bzi-atrslaik řádisi
ciste:
lheílígenkreuzském,
v Oetingenu

vBavořích

1742, z. 1803, dovedný umělecký tru

hlář;
s,grovedl 5?qu se soudruhem svým Wllierem

zařízen
v klášterním
kost—ele&
v převor
ství.s Xenia
Bernardina
111,110.
7. Mic
ha
rodem : Annaber ,lékař, dobrý lat. básnik, 15716
mozžňovai usobilým kněžím včpracování něja prof. medicíny v ipsku,
„Sermones heroico
kého bohověkného la („
yrílleum a Sor

bonna pažs
asošp. 0.1duch“1876).A
usnadní porozumění
těž 'ch míst v breviří, vyd?
praktický
slovníček latinsko-česko-německý
názvem: „Vocabula breviaríl Romani ín class cis
aut non aut raro aut aliter occurrentia, quae prae
missis de eíus latinitate prolegomenis proximc
hemis et Gennauis “idem recltantibus interpreta—

roseph Barták
kovíes 1. Béla
Ěšerský,

ragaf

carmíne
demmysteríis
sChrislti, missione
Spiritus
ss.conscripti
et Ss Trinitate.
Lipsiael
de suscitationea morte et resurrectione1lesuChristi,
herolco carmine scriptus', t. 1551; 3. „De ascen
sione jesu Christi et missione Spiritus $. deque

Trinitaiis unlíonesermo
hero ícus.“ ».
Annabergae1551.
!, něm. orlen
entallsta,
v Norimeb_erku

6).

, Z.

Vojtsě.ch),uzarcibiskup

11.1792 vvlSalalrus ch (Sz

velice zběhlýchová
v jazycích
z, v komži norimberská
ruko
oípsorientálních,
jeeoh: .Versiobibliotheka
Evangeli

niganskéačmyl1844—1850biskupemlva0ž

rum,toAc mque agostollcorum arabica, cum la
tina
rumejusdem transla onejunctím fapfpos
síta."
Bart e Eduard , u. 8025.sprof los. aočestný
ma Wahrheit
lreli
S.J,n
alcumšch1 22, jako jinochlŽialetž kanovnikrodezský;m:ť:_1„Rnde
vstoupil
do sTovaryšstva
gíeuse“ v něm
„Dílesoreliglóse
prof.; přednášel filosofii,ařečtinu, rhetoeríku, dějiny vor dem íchterstuhle der Vernuntt“, Freiburk 1853,
avč d r ]
arcibiskupem v_laagrluJJy
našem vědeckých snah a sám vyda ěkolilk-lspisů
v jazyku maďarském
vaďlgru 1.—873

acírkMeprávo; spolu kázals
ensk 1 ma rsky; der
„Derv
katholische
Gíaube
vor Srvn.
dem Ríchterstuhle
Ve,muntt“
Mohuč
1882).
Hamr, No
4379.,
tailurg'icon.Carmeen
seu de cum
Cultura
odinarum
aurl mencl. lil2 (1895,1.203
et
arghtentílibrill
lndiculo
vombulo—
rum quorundam ad aurarlam argentariamque spec
„ai-th l 1. Jan K špar, kanonista, u. 1697
tantium“(vTrnavěmaď.,lat.aněm.1„Moses,
v Kítzíngenu, stud.
ím
m,ě kdež byl žákem Pro
spera Lambertiního (Benedikta XIV.), potom 21 rok
drama Ií atum, nuper ab Ácademtícisactum' (t. 1749), regentem vlrcpurského kněžského semináře, prof.

šSimolrě chabaeus.Drama“ t..b r.) a j.Z .vKa 

Barteczko Ondřej,0rd.
Min.reform.:
Caesaro-Ottomanlca,
anagrammate
metr?:.1.
o- acro
sticho ex h mno Te Deum laudamus compliato. . .

círk. práva,kanovníkemapos_léze děkanem, z. 1771

ježvy
"y iargumentí“

(3 sv., Bamber aVirc.

1771); byl umírněným
dáž uvádíme:
b žného
celebrata."
auroviae
1699 (fol.)2.
her státně-cirkevního
práva.zastáncem
Ze s ísůte eho
culis Austriaci,
seu praecipua
gesta „Laboresl
CaroliV 1.303
chronosticis adomata “. Nissae, os. Schiogel, 1718
sertis vndici s palliii herbi
(fol.);3 .Erotemata versu Ovldí in laudem August. „Dep ao,11iuna cum inse
(1753),„
Dísseertaiiode
iure asyli
(1733),
Caes. scriptooet Cabalam Anni 1718contlnente re polensis“
„Díssertatio
hlstoríam
tgeneeraila
aciiicationum
soluta“. Tamtéž 1719 (foi.).
Str.
merii circa relí íonemesistens“ (l
„Dlsser

1Bartzenev Petr lva novič, histo kruský,n .

o praellmínars hist orico- ublico--canonica de
ž„ Dissertatio de eo,
jeho SĚSůSenáleží do oboru rus. hagiografíe concordatls German "
vydánízživotopsu
Sei-HalRZpitie
adonežského,
carevnou
Kateřinou
.Se sepsaného
ia Rado auod circa llbertatem exerci [ religionís ex lege
ivina et Nomencl.
ex lege íme
est“ (1164) Srvn.
nežska 0 na isano gos. imp.Ekatennoju. “(Petro Hunter,
[ 'erili8l9153tu'1n—1

hrad 1 ). rvn. Palmieri, Nomen
Bi eschichte'
lische Ge
Bartenora, hebraisované přijminrabína Obadiáše něm. katech. spísovštel; .r). „lRellgions
(pro školy, 2.v
9. vyd Lipsko 11873),„ andbuch zur
schichte“
: Bertinory
rlspisovatele
výkladu
Mišny.
Berth 1. vA.XV. stavi.,
Voriesu
en liber
das kathol.
BiblíscheanGeschichte tiir Katecheten und Lehrer“
gndvpil-giga.—
Kirchenrecht“ d(žugšpurk 1841, 2.vyd. (st
,Lipsko 1879), „Schulpiidagoglk“

(ígsk0187
)—
erna Porýní,
,.dr fíl.,1rofessorna
ryt.akademiíviiedbur
va pp

arthélemy Saint Híiaire jules, franc. státník
heimu; :p. „ sSt. Martinsfest“ 18881 „Die kathol.
filosofaun. v Pařížiree1805.:
.t.
;zprvu byl
adktoremlčaso
sop.„
';)
Studenten Deu1zschian
1 ),
es Pa stes ažurnalist1826—30
Leo Xill. stímtiíche Gedichte lnschrlften u.
nk 1832 poča vydávatl překlad všech spisů Aristo
milnzen aus dem Latcín. und ltalíen. ins Deutsche
telovýzchPo
(s důležitými uvody a poznám
mkami; dílo
dokončenofilosofie
bylor. na Collé
1); stal
se1838
iibersetzt usndumgedichtet“Díssertationes
(190-t.) 3—. theol.
Flo ren—
tíus
de ařímské
e de
France,prof.
1839řecké
čle
auxiliis
divinaenšratiae'Ba(Pi-agae1'160w).
— 4.
ltzz, nem akademie—;sz
ev. ígheolo
g,
Basileji, 1879 iará
ř vFrReit
navě (Aargau), 1886 učitel theol. na kazatelské fessury;181y1um
Ě,osiatnlch88'o
škole v Baslleí, 1889 soukr. docent , 1891 mim

prof.,
1895des
řá Lebens
ný prot.v
n:;usrp.
u
robleme
jevsu“e(190
,.3 „Die
vyd.,)Haupat

čin vzdal se 1852 pro

nlstremzahr.záiežitostí;

(Pař. 1879), jeho
mspisšuo
índílckémét'nábožentstveí.
Bouddhísme“(1855),Le
„
oehannesevangelium und die lti?/naptllschen5
Evangae Des Vd
ouddhad
aetsaletrelgion“
„Le
n“ (1905), „Einleituntg ins
Kri Christian
isme
tie budd 1860,
isme“3.(]Vajgl
),o), k ranu
theolog, n. 1799 („Mahomet et le Coran “ 1865), o Baconoví (, tude
tuttartěg
38 protestantským farářem sur Fra ols Bacon' 1890),o Couslnovi („VíctorruCo
v
Mottlmgenub
ul(%siwu;
ve sín“ l1835) a o obou Ampěrech „Philosophie des
lice
činný sloveml
písmem ve vCal
prospěcch;by
zamoř
ských protest. missií; založil 1828časopis „Calwer deux Ampere' l666,2 .v.1yd 1889.

sltnánGttiob,1rotesstantský
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Barthélemy d'Hastel — Bartls

metropolitní
kapthuie
b;).ražské
Srvn. Anteil
amen, anRuko
Barthélemy
d'l-lastel
Ed. Mariann.
1830,z
1,888 vět
i,
, Wa!kan,
Bbhmens
der
učený
archaeolog,
zanechal
několik spisů,
vztahu
jíclc11 se k dlecesí chňlonské. Srvn. Hamr,
o deutschen Literatur des XV.jahrh. ,1.,Tmlrla'ř,
Rukovět k plsemnictvi humanistickému, zvláště bás
mila/ta, Series
7.
go něm. malíř,a. 1822vE uses n nickému 145—157, Pod

Bartholí,Francesco dellaRoslsaO. S Franc.,

a jana “81.895 v Mnichově, žák jindřicha u. v Assisi. 1320—,26byl lektorem theolo ie v Por
doigha; z eho maleb uvá
hřeačn
imíáárodním
ete arc biskupa
vlrc ov
ur ciunkul
guardikánem
u sv. Dami de
na,indul
1334
ského Slavnostní
udvíka 1872“v
museu mnie
v Sacroečolnvento
o;.r ko.11335„Tractatus

Sanctae
Maraae de Porciunculař“(uveř.
sžém,
cyklus
v kostele fresky
ve Weíssenhornu
abatier
v „dCollectíonÉtudes“
,sv.Pavel
ivot P.
Mariefresek
a 12 apoštolů),
v universit gentle
nim kostele ve Vircpurku; mimo to zhotovil mnoho
obrazů oltářních. — 2. iří
sef, děkan a farář Srvn. WaddingScrlt. 0rd.Mín.(1656, 114; Van
v Sulzfeldu

n. M. (V

v „'Anelect.
olland"
(1902ě,lx ard,
372—380.
Barth01
inne (Bartoli
ní)!
: Pe
01. Fraoncr
crc'h)
.r). artroy
88671),„Gold zum ' rugie historik a básník v prvé 'pgll XVI. stol., ka

„los. Forster,
Lebensbild“
(1886
himml.
Braut eeinande“
(18

novník spoletský kaplan kardin. Matouše

Barthold onta (Pontanus) : Braitenberka, (v. t.), jejž prov zel na jeho dí lomatických ce

rodem : Mostuv echách, odkudž zval se „Forr stách, od Maximiliaana ]. jako
prvního vzdělání nab lv rodišti u praoce

snik korunován,

od
oeárorlcon
Matt
tthaeí
Gurtzensis
3.30
„Áustriados
Xll seucardínalls
delékařsdál-lský,n.
belío norico“
(1531),
Ětora “Řrištofa Desnera; stu a filosofická a theo "jiné.
Tomášlibri
vynikající
vKoa
cká konal v Praze ujesultů s vynikajícímpro dan116.1621
stals e.prof anatomie,
\?yznamenával
chem, roku se1581
by nadáním.
za magistra. r. 1661 ibibliothekářem a rektorem university, vydal
záh ohlášen
ckým
řadu lékařský h studií, týkajících se Písma
.:
vynikajici
vlastnosti byl
získal
si mnohov lá
flo „De latere Christi aperto, accedunt Salmasaiis et
zní
ív.ců Vlsvoje
ec1h575—79
zaměstnán
c cruce
šteře luckémeu Znoj
nasiu zřízeném od aliorum de Cruce e ístolae“ (1646),
Christi hy omnemata V.: 1. De sedili medío, 2. De
opata Šebestiána
Frenžtaga
iroh; potom
pohostinu
na Strahov
kdežz poe átkem
roku 15311 vino r_ny ato,3BDe corona spinea, 4. De sudore
dokončil velikou skladbu „Víta Hroznnatae, funda
toris monasterii Te iensis hexametro carmme sanguineo“ 1651), „Historia paralytici primi ex
oan.
(1et 7),
paralytreí
secundi
ex
Luc.„Historia1
Vil. 164
„Historia
paraly
descripta', kteráž pa r. 1586 vyšla tiskem nákla Matt.hvVIll.
ticí tertii“ (1653), „Paralyticí ovi Testamenti me
dem
opata
tepelského
Matyáš? kGehla
(podruhéza díco et ph_ilol co commentarío illustratí“ (1663),
vydána
1595veFr
a.nkfurtě
111583zvolen
kanovníka metro. kapituly v Praze byl s lu ka
morbis biblicis miscellanea
medica“
Bartholomaeides
v. artho lom
e e(167Z.)
novníkem budyš nským & olomouek m; r. 585 stal l,De
se scholastikem
volen byl za kapit. dě

mBurtholomaeo v. Paulinus a s. Bartholo

kana a vyznamenán dobr-žel
od Rudolfa
ll. titulem
oéta I:nBrtrtholomaeusv. Bartolo měj.
laureatus'k
šlechtictví
s p dom-

: Breitenberka“;
enován Slxtemaa3
V.
hrabětem
sv. aiáce a 1589
dvorujme
lateránského,
jmenován cls. udolfem li. hrabětem palatinským,
1594 zvolen
za probošta. vikáe
B I protonotářem laglo
štolským
a generálním
pam
synody prrsažkék onané r. 1605vydal
tiskem rovinclálnl statuta arcibiskupa Arnošta
zc Pair-du ici

rSatatutaprovincialíal Ernesti áalrchie
“groi

Bartilius Vavřinec S..,nj vTarnově, vstoupil

do Tovaryšstva jež. 1585, byl prof. filosofie a theo

logie, rektorem noviciátu ve Vilně pozdéši pro
vincíálem
ve Smoleiisku
5; !. e
„Officzde litevským,
s. Michaele5.archangelo,
angeío16custo
et alíísaspiritibu s“, „Modus recitandi coronam B.
Viirginís“, „Modus ríte confitendí et communicandi",
„Alphabetum spirituale“, „Officium probi puerí“ ,
„Remedia contra iuxurram“, „Psaimu vitalls“ ,„Car—
men ad uaedam
Virginem, raxis
Notaeomnuml
spirituales",
„Exe cita
vlrtutum'.
ivo
' tiones qua
to is B-r'rv na|“sal Albert Wijuk Ko'alowicz S. ].
ilno
nm. Svmmmvgel, Bib. dela Comp.

iimílpr
Pra
606);d
několi
sbíreka ensis“v
eomiletíckýchže„Bíbliotheca
sive
theatrum concionume celebribus tam antiquls no
vis ue authorlbus et postlllatorlbus, quam e variis
íecttoníbus et meditationibus' (Kolínnn. R. 1608
.lncineratío mortalium hoc est concíones funebres
in
nquuin ueelibros digestae, e variis authoribus col “131335
maeu ,Bagl'!Foto:, 9
V -.

)

lícae, funebres“
(v
maefrv),jeden
ze dvou
lectae“
t. 1611), „Or-laptlonesl
s nodalzes, s_acrae, 'eho
bel- u
jericha uzdravil,
Mk msieššáíy

(—
_ syn Ti
Kristus
Pán
umu
k. Esth.

uvádím
mni injižzIaudem
s roznatae“
isíl básnických
mimo H
zmíněné
shklzrcřfbyb
„a tita 33 vys

uje se měno tl m n. ,t tn,gpročež k vy
světlen jména
.není
tebaeu ovýznam
ati se keslovesa
jménu
Volkmar
opíraje
símae et gloriosíssimae Vír 'nís Mariae, sanctoarum řeckému.
“mg (: nečlst býti), nepráveemsoudí, že jméno
Angelorum nec non spec aliter cuiusque sancti btjest pouze symbolické a příběhem tím má býti
patroni huíus inclyti regni Bohemíea“ (v Praze
ouze naznačeno, že ríissyrrrrnečistého, t. ]. pohan
590 nové
přepracované
1602),
„Prí
mitíae
sacrae
poéseos“ vyhnánítamtéž
íchov 1589),
„Brux
milostiK
Bohemiae, delíneata carmine“ (l593); prosou psané účasten
rtls jest těj,p.
Cistvtokř.velehr., ». 1693,z.1770,
175.1
asophia rationalis sive Iogica Aristo
spis historicko—hagíograřícké: „Bohemia pia, hoc teÍíco-Šleuitlristica methodo scholastíca in tm

Ě"

est istoria(Frankfurt1608),
brevis, píetatem„Scanderbe
avitam Bohe
hemiae.
ostendens'

bus V. com rehensa“ Pragae, Wolf;.
chhart 1724
(52) str. vl ); 2. Nucleus theolograe
scholastícae
Vita et res
mmae
o
strioti,
p' strenu_e“felielter-queégestae
v
1609), „Sp rituale ex secunda parte Šecundaepartis „um
ragae, p. archiee.p 1721(464 str. le. ),
regnl Bohemiae ubílum, hocvost selectae, devotae rrraeA.qu' Pra
et maxime hoc periculosissímo pestis tempore sa 1731 622 str.v W. ;.3 „Nucleus meoloogíae schol.
arte SummaeD. Thomae Aqu.“ Pra ae,.
lutares et patronos"
necessarlae vprecationes
ad praecíŠeki.
uos
96+2265tr.v lV.);4.. ro
Bohemiae
Pr
„Duchovní obveselenr koruny české“,čv raze
téhož roku),
ivvot sv. ivana“ (lat., čes
esky a něm. dromus universalis Theologiae scholast. Summa
D. ThomaeSrvn.
Aqu."yir'eackl,
t., 1730Smětč.
českyvydal
vPraze 1592). Bohatou svojí knihovnu odkázalB. třikázání.
9,3 VW.)
Ass/7,145
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Bartlicius —_Bartolocci

vržen monothele , zavržení papeže

ak že není

Bartlicius1.Bernard
od na
sv.Moravě,
Filipa zvsto_ui
Neri
,.n 1646v eStrážnicí
dílem
oek. snomencl.
mu, nýbrž
n. Vl.
after
Iii'(1 orientáin ch bískuepů.
do řládaupiaristického v Lipníku 1664, působil' jao
Sa Iti),
1635
domu řádu,k
řádových,
v Peru (iSante,
i700v
mě, malířamédirytec,n.
žák Lemairesův & Pous
1700 povalpředs0Éívený
ma doruzných
rady generála
dež Santo
sínův, zhotovil velikýÍ počet mědirytin, mezi nimiž

pobyl šešt let,dnačežstal

provinciálem, Li

níku
kuli75 .Ordínis
Prodiévae
v iměPiarum
sestavail
šestidílné
mnoho
náboženských
dle aobrazůn vynikajících
mistrů
(Albani,
Marattn, Carr
anco a j.),
„i\nnales
Sc olarum
apríma
ori jest
gine 1597 usque ad annum 1669“; dilo to zůstalo jakož'i mnoho reprodukci památek archaeologických.
Vin
S. j., n. ve Flore ncil 1739, po potla
viarum
ruko lse. Srvn.
Ilordnyi,
uScriptores
íarum
scho
1.25
,Ord.
vklá čení řádu cstal se t. kanovníkem, otom vstoupil
šteře zábrdovickem, rodem ze Strážnlcee na Mor.,
oratoriánům,z
biudumScipiona
estheomgicae de incamatlone verbi dl kRiccia
azzpůso )ilt1t795,psal
ím sobě proti
mnoho
onepřiiemnosti.
Srvn. Hurtar, ilomenc1.lll'
jos.Mor.,
Kilian,vyd.„
1702.—3.esMatěj
Bartolíní |. Dominik, 11.v ím'ě1813,kanovník
rodem ze Strážn oa.
ce na
theo
u sv. Marka, čen pap. archaeolo. akademie, za
logicae de vlrtut bus, vitíís, peccatis,Klgratia, iusti
ficatíoneann
et meri
o.“ 01omucliJ
,
stával různé ui ady v kon regaclc řimskýzch,stal
Bernard,
theol. .,j.K
professor dogm.
se 1875k
xf. „Di commentarii
3.
ccaria
Papa
e deardíniilem
1 annldel suo pontii'cato;
v ePaderbornu,
u Brilonu
ve
:p. 11.1
„St. Paulus afeldu
und St. jako
bus liber
storico-critcir
accolti
postí“ Řez
no 1879),
enni
aficí
dl s.ede
GiacsomoA
.il Ma
ore
dieesRechttertigung " (1897), „Das Himmelreích und ed esposizíone stor--co--critica e giur dlca sul apo
sein Knónianach den(Synop1tiklegi-;1“
(1904), „Lehr stolato sul transfenmento del corpo dci medes'mo
buch dercmogš'natsikaš.
neiia Špa
'
oritrovamente' ( 'm
malíř lvovs L' ov.ě
provedl 1740
fresky..tll
v kostele Bernardinůvv
879), „8ae l'a
antíco
tempio
Salomonei
Geru
salemme
sull'
antíca
ottadídel
prcse ioindel
no
oBartochlowski
VoojtéchvŘm
S. "ě111.640,
žvstou našel
il do stro S.G.CrlstolnBet1emme, sopras nte Basi
icíátul
imečž
iíca Constantiniana ed altri luo historici annessi“
theologii vGazt'tšlských
vkollejich Écsuiotskýcř; se
1
„Memorie storico-c-r che archeolo lche
A".
dvě panegy y na králesj„a a l
ěkého „ ul del ss. Člrillo e Metodio e dei loro apostoia o tra
men Orientis.
684) a „Epuroa
]oan
nis
.iteru miterumsqzuedefensa“
(1686);o
le genii
(t.
1881).
Srvn. Harm,
1112
(18%),slave“
1336— 2. Marian,
doktor omenci.
a prof.
.—

ty panegyrík

byly

ospolu vydány r. 1737 v Pbě

kaanon.julia
práva,
kaudito
or Maximiliánoví,
Roty_ římské, vyslanec
dicatae'; :. v Krak
peže
ii. kcísaří
s. 1511, pa
se
nipod
old nz
v. Ber kšilt-'%es Regioiímjoannilll.
Bertold (Bartoltth)
oKarel S.j.,n1w0,s
48, mencl.113(1906
stavil sbírkurozhodáišiti Roty. Srvn. Hurter, No
0101.ze Sassoferrata,
osl. středověký
byl mi. na akademii vileňské, rektorem kolleje

lom íi'iske a vileňské, posleze Brovlnciálem; : . glossátor
ustiníanových
právních Kšiíh
uri(nazýván1byl
„ulcerna uris
civilis', „hamonarc
agínebs príncialpum
reegumq
que
oioniae
politics
dogmatibus
phalerisque
poč
etaru
rum
adumbratae“
rofessorem
Pise, sPerugiikcce
a j..,
vSassoferratě,
byl ?qu
.“
apsal prvnívkommentář
(17719;1potom častěji znovu vyd.: 1721,1727, 1731, lému římskému právu. eho „Opera omnia“ vydána
v Basileji1588,—89 v eántkách1590, 1603,1615.
40) jsou
to
ustživotogisyiknížat
a králů pole “Zvláštní jest jeho traktát „Tractatus procuratorís
skšóchaž
ažAdo
August
ez vallnsévnitřníceny.
artolívstoupil
(Bartholí)'r1.
Dan
Ferraře,
doT o.v
ježí.e16823,vy íkl jako editus sub nomine diaboii', v němž liči, kterak
výmluvný kazatel, byl povolán 1650 do Říma aby ďábel hledá u Boha ospravedlnění, ale P. Maari
tomu od oruje a nad ním vitčzí(bcz místa a roku;
spísoval
dějiny řádu;spisovatel,
byl 1670—74rektorem
kolleje
imské,všestranný
vyznamenávající
se 1475 16 1 s poznámkami Udona Tenglera; srvn.

čl.

elía l)'—

o žáci zvaní „Bartoliste“

sm soudem a klassickou mluvou. vNeapoli
Sebrané nebo „postglossátoři“ snažili se o zprostředkování
lsy sv. lgnáce
ezi právem
římským a kanonickým.
Srvn.
Hurtzr
,pot
astěji; přel. do Nomencl.
11(1906,.660-2.Ta
ddeo div
Taddeo.

(vyd- po

latiny
P. oklan in
ni 1665?50
překlad jeho
vydántak
v Prazer1;668
do něminy
1845),s
ran Bartolocci(Bartolozzi) Giulio a S. Ana
stasia,0
Císt., Rebraísta,b
11.y1613v pro
v Etruríi, 2.1687v
imě kdcžb11651—87
tiška Xav.oksv. FrantiškaelBorgiáše, sv. Stanislava fessorem hebrejštiny na „ lleugim
opohytrum
Kostky (v íme!
l.do
polšt.
Vojt
Tylkow
jin řádurejesuitského v Asii, An iii
pozdějiadbyl
titulárním
ao
eraa.S Sebastiani
Catac
cum
akřtaliilm4
(„Storiadella Compagnia dí Gesů"
0.1 etm'I'ransmarinorum";
stodein ibliotheky vatikánské. V letechb1675—83
svazků, v
(„O ere morali“,

i m 73 , mnoho děl asketických
pomoci
obráceného
Židavelikole
judy n.
; „ 21 simboli trans “jana Křt. im&za
oneášev.(
t.) prvrití
ři svazky
]on
pého ač nedosti kritického díla „Bibliotheca magna
porati
ai morale',im12.sv),
(,ŠDel ghlacclo
e della coagulazioneš, Ššnlikálmim
rabbinica de scriptor
oribus et scriptis hebralcis,
ella tensitone e pressione“,
ordíne alphabetico hebraíce et latine“, 4. svaz
azek
suono,
deituvníckých
mori (oít
armonici
udito“M,;Ěim vydal žák jeho imbonatí (Ben. 1693 a připoil
679)lamu
i p e dBpeill'
seaj..M)

Ševsln.,ísíi
imělehoby
&
lprekllřdšiňš—
l1. oiiskovány
Hurlef, ylýsčasiěljí
Nomenci.
ivsmo(11leo),1'559—560.

svazek 5.:
ibliotheca íatino-hebraca sive e
“scriptoribus qui ex díversís nationibus contra u

aeosstoto
vet jest
de základem
ehebraicadílascriolfova
sere' %im
).
2. jan Křtitel, ». vBenátkách1£5,stai se pro Dílo
iblioltheca
essorem kanon. práva v Padově 1731, bisku cm hebraíca" a jiných podobných spisů. jiné spisy
. B-o
zůstaly v rukopise jsou to: „Líber Tobela
feltreským (1747), arcibiskupem nazíanským
57),
1"76
lnstitutíones iuris canonic '
filií obíelis“
,MiždefensiozAdonai,
Forti
tudinis
Dominiasive
doch-inacTurris
christianae,
((Feltre
1749),
Ápoiog'iapro
Honorio primo“
(Feltre
iona alilaeo.'
1750), vk
teré'mz
žfo spis dokaz
že prvý
list hebraice transiata a loanne
Honoriův k Sergiovl byl interpolován a druhy pod. Srvn. Hut-ler, Nomencl. [V (1910), 474—477.
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Bartomeldes

——
Bartoloměj

Bartomeidea Ladislav, evang.kněz slovenský, více než 20krát tiskem vydané. Srvn. Faun-, Gee

schichte der wiss. Studien im Franz.-0rden (1904),
u. 1754, studoval ve Wittembe rku, stal seseevannga.
176,248
lls (1906)
duchovním správcem
vOcohtlné,
1825;ystřici
.r). „8“1784, 637.
náboženství
křestansk
"(v :.B.
adroHartan
v. subNomencl.
8. —6. zBíliny
— násl.vo'srvn.

vstřici
Peštil17

,si7 98), ., dek
eči písma
sv.y (v B. _7ar.
By v. BartolšallzŠBliiny. — 7. Bartoloměj z Bra
Rukověť1,48
g_anzy,
,0. Praed., npap.
kaplan, oeniten
12521biskSLnemosijský
a Cypypru,1bisku

Vlček,
Dějin %eské
rtolom
1. apolit.tgi dilu
Pan č.1.,
ě,t tonžýssNa ta—
vicenzusktý,p
le át Alexandra lV. ve Francii a Anglii,
naelem, kte pocházelt zoKány galilteojské,od Filipa P
auvdelntesEa(
(v. t1270, zakladatel
„Scholla s.družiny
lossemata
in
„fratres

ke Kristu byl epnřlvedena zároveňs Petrem o
lbros
lDionysiivulgocrediti
Areopa
pagi kommentáře
c', „Sancto
mášem, jakub
šáhem
věma učední
rum vltac
n compendium redactae
Páněalbyl svědkem, kdy Pán ježiš vstav z mrtvýc k různým knihám Písma sv. Plus V. schválil pro
se jim u ezera Genezaretskéh a Petrovi
řád jakož i pro biskupství vicenzské officlum a
tĚrimáalt
v
církvi
al.
(jan145-52.1“)ze
tNatanael
m
m
formulář
ke
cti
blahosl.
B-e
(23. října).
yl apoštolem, lze souditl prrrnáve
Srvn. Harrar, Nomencl. 11a(1
,342— 343, M. dc
Na asee
uprostřed
mezi ašoštolyW
(Pjan'Tom
212 menue
,osyn
vé Zebvedeo
všlckni i?učedníci
(Pař
(Brixiensis)
Avo
a;:rgl,_ „Le zBrescle
blenh. Barthélemyde
Brégance'r
issumezi
e seapoštoly
ášt.ě jicžž
evřazeni
povolání v evangebňrllh
Xlil.sto
tí (: 1258, dle iných 1250); z četnýc ol.
jeho
5 isů
který v se— řeadro,kanonista,prof.vBolognivprvé
však Natanaelemtím
leč ten,méneem Bar jsou pouze „Questiones dominicales et venerla es“
znamech
apoštolskýchneby
uvádjíinýo
samostatné; osta ní jsou přepracování spisů cizich:
toloměj, sounditi lze z toho, že ortoloměj uvádí „Brocard
oiu diciarlus', .Glossa ordinaria“
se" vžžbyl
seznaNatanael
ech těchkeveKristu
spojení
s Filipem,
přiveden,
a že od
na
k dekretua.(gřšpracování Apparatu jana Teutonica;
nezasloužené
jllného z apoštolů nelze vztahovati to, co v an. této práci
jata bylataio
do se
vydáníd
ekretu), cti, že
a21“ praavi se o Natanaelovin.1jest pak
rlae super 1bro decretorum“. Srvn.St/1ultz If, % n.,
elgméno jeho vlastní, Bartol měj (: syn
nTo a1
Nomencl.1.0z
11a(1Carraanzyvv.rrCa
),37
— 9. Cairn
meův i Ptolemeův)1pak jméno jeho otecké, udá v.after,
nížesub
život
nenímolmeovým
noho
Dle
čajíc
žeěb eho
i synem
čioPtolemseovým.
— t11.Cartěs,cl „papež' katharů, podnikl r3 1223
prvpgpřišel
nassvéa cestě
a?oštolskéindie
do Indie
do
tastné Arábie
něšynšFPřední
kde t.cj.
asi ces zBosny do FranciNe,“aby tam působil jako

echal opis evangelia atoušova psaný'črečí

nejvyššíhlava
asektx.N

ilstj ,azd a pokud

francouzští
katharov
(albingenštít,v.
t.) secte
jeho moc
nváal|Sr rnv
Cl:. Selmu
't,d His ela
des
nebot Eusebius
e20 465
brejskou
(v širšímH. slova smyslu člg11aramejskou),uz
Cuzath.z.óPařlža
184_9),l13.290—as1

sv.
eroným
ill. c.pře
251 tavený
Sokrates
(H.13.1,19)
sd lují,
že Devr.
antaenus,
škol
alexan —14. de Castello

Casas
v. Casssa
geCarusls
viz

O. Cap. ehož kniha „Dia

drijské, na své cestě po Indii nalezl ( řed r.m180) logo dell' unione spirltuoale di
d.? děna
ronym
deM
v Perugii
1538
zapov
byla
1584“aokd žCa.p
r. 1598
v Benátkác
Exem
lář Alžtatťýužozarý
evangellía
epsanýědaizy
rejs ým,
e
am
pov mě.je
taměmjší
ceh
křes
bylz
chgnpo
oddslev.artoivg
Po—
zdějit ode bral se udelesvědectví armenlakmch spiso
znovu
vydán
ové
ěna
opět 1600.
Srvn.
Ilurtšr,byťomencl.
),1362
—15.
a Clantio
mp“zla
„1Manuale
ecclesiasticorum
seu
vatelů
Mafřessle
Persii, Babylonili,Mesoůooitam a Assyrll collectplodecretorum authenticorum
ms. rltuum congr.
se v ierapo011s
štoolem Filipem aTam
byl iss neílmukřižová
eod apo
vě
oratlone 40 horarum“
řícího lidu osvobozen (sv. Filip však nzemrel smrtí addito ordine liturgicoŘEnmiB45
1111099
(Turin 1833
3. nggv916. — 10. Colonna
. S 11biahos
Hurlzr, ,
mučednickou). Po té odebral se do Lykaonie a Malé Nomencl.
iVeliké Armenle, kde uzzdraviv zázračně dceru . 1440, řeholníkanovník lateránský, zal. 1v396 Be
nátsku kongregaci sv. jiří (zrušena byla Klemen
královskou,
ke Kristul jak Otceojejiho,
krále tem lX.r 1668)av ucce kongregaci sv. Frigi
Polymia,ttakobrátil
jeho manželkul
dvůra dvanáct

měst, ale
a skrze n

udiv tim tproti sobl pohanské kněze Srvn.
diana, Hzímbudm'l,
která r. 1445 obclržella5
basiliku
399,
„year.lateránskou.
il 1
králova ratra Ažstlaga, byl k jeho
—17. ze San Conclordio v. B. 1

rozkazu uvězněn, mučen, za ižva odřerra nato —18.—z Cottonu OSB, 11.v Cottonu (Suffolk,
v
anopoliisťat (dle zprávřeckých ukřižován mnicthorwlchu,z.kol.1;298
17). Hlstoari An
hlavou
do ů).později
Tělo jehob
Albanopoli
pochováno,
na os lov
vne"prve
1..parí avodtud
r.
licana“, ajezjíž první část, jež jest sdoslovznývopis

onmouthu,zachovaihsem1£z
do eneventu
(r. 9%)
ku čottfrl
podnětu
císařepřevezenoĚ
Otta do nakonečně
dopraveno
a tam
ms'diiy obsíahujicí d jiny An lie
v kostele jemu zasvěceném na jednom ostrově kopise; dostzatnídva
tibetském pod hlavínm oltářem uloženo. Památka Od r44gbidkr h
tlř'kýcI
h)lei ccila?
ŘIĚCiljsar d

pechacl suc)angýspicc,vy

uar

ecé velcilrkvi latinské dne 24. SWÍIa'etm
(v Londýn
).iBjný
„Optimae
compi
šlaíllcísg"
de Ilibro
ritonis“sna1ézá
ev knihovně
v církvi lationes
Srvn.ods
Patt/z.
ef. ( v Cambridgi. 19.
nicls. 0enipont1e877.) Zobrazuje se s nožem Corpus Christi-('Jolllege'I
lls s.906),7
v ruce, někdy také i s knihou. Srvn. Detul, iko Dom in.; Huf-fer
..,Praed
141 395gen. vikář 1402
__Dl

nogr, li,a157—159.)_[SŠLÁ — :

Ab

prokurátor asvého řádu, jeho'lž 1reformu v ita i za

11:28.
lbizzi_ev. Albizzi.—
očal;
biskup coronsky' (v ecku). —
4.|JAn
nglalcuss (není totožnýs
elaG
.; Dordrlechtu O.A
Aš" Er. ve XIV. století,
villa
eaCil ulnvíila,
kol.na1360)
.Min.,nebod
». vAnglii
.,125 u enžl“žila
itel theol.
ml kázal v Kampu, Zwolle a ondrichenutuve ]„smyslu
„bratří svobodné
ho Groota
ducha“;pohknáplodmě
baiskuni
utrechtského
Gerh.
k zodpovld
noritské
škole v Paříži]'1231
lektor v Magdeburku,
prvníiepšíencyklopaedista
středověký;.r
.„ De ge a musli blud své odvolati. Srvn. Grube, „GerlL
nuinis rerum coelestium, terrestriu m et nfernorum
Groot'1883,
mnichedesský,
ne
pochybně
rodem 225—
eSyrie,21.nezn
námo kdy žil, snad
proprietatlbus',
věd přírodních,
dilo vrstevník Fotíův, původce polemického spisu proti
velice
rozšířené enčyklopaedil
a asto překládnne,
do roku 1500

Bartoloměj
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kánského. Překládánim a olog. a liturgických knih
islamu „Elenchus
et confutatio
Agareni“v
, znovu
Migne, P.
G.C (vyd.
13% St.
až
upevnil unii :). kasuistl u, nauku o svátostech a
1448)mprotln
a
Mohamedovi (xara Moa/19,1.1449 lNomencl.113
gi,ku lat. l-iexaěmešoan,_
pers. kázání.
Srvn.Hurter.
(906
oapat marmoutier—

žl458.
CI:zval. ]“
cant il 415.1—
bisku Stv
exnetersk-ý1160—1,4ý.(mhn
iné

ssui monasterii?„Epistola
ad Emaaldnum
Milana,
Ss. ro
1,2iuribus
384
, je zůstaly v rukopisejwetit
„Liber
poeniteniiaiis“
ve své
edici poe
Srvn. HaO. Praed. zvaný
ora Kanterburskěho). Srvn. Hurter, M3536,CXL1X,—-.404)
), 1073.—35.aMartyribus
Nomencl.113(1_906),2l.—23. a S. Fausto 0. Cist.,
Maria aMartyribus.
kde yl po
toi. 1571, z. 1636, moralista, tak dle l_kostelaS.
mjménem
nazýval se Fernandez,
n.
17. „Theologia
morai
3 et
sv.,poenitentium“
Neeapoi
culum coníessariorum
(Lyon
16 1, 2 sv. toi., Neapol 1634),„ e augustissimo et
ineffabili cucharistiae sacramento et missae sacri— ;:Qos ončených studiích vyučoval více než 20 let
ilosotil
a theologikiu,
byl ně
oiikráte převorem, 1558
menován
arcibiskupem
bragskýmaprimasem
or
iicio' (Neapo11635), „De horis canonicis tum pri jm
1zugalským byl přítomen poslednímu sedénl sn mu
vatim turn pnbójice reciiandis 6tractatus amplissimus tridentského, slavil 1566 rovinc. synodu v Braze
moru a ladu vyznamenal sen
ltractatus
absolutissimus
(Ne
634), „De (Bra a); v do
1.111“
(Lyon
1627, Neapol1. W“34)N'e"Dei
poenitenliJia
obydojnou
dobročinnosti
reslgnovalaně,
1582
a uchýlili
konventu
svého řáchi
kdež:
acnt
y.0 Pra 12, se
satisfarilct1onellIlXa'šmea
01 :1634).l_Srvn.lb'urter
:. kol. 1390 (dle inýcch 1408),r „Libro del Poli července 1590.
iatfikačni proces jeho zahájen;
ujíci léta 128 —l367 vyd. Mur a-r.1845 rohlášen za ctihodného. S. „Compend1um
Jon“ v Scri t. ser. it. XXIV, 699—848. Srvn. Sm  Spiritual s doctrlnae ex variis SS. atrum sententiis

magna ex parte collectum' (1582)„,St1mulus pa
.rmz H:,r rs. storum ex gravissimis SS. Patrum sententiis con
utinensis) O. Praed.,inkvisitor cinnatus, in quo agitur de vita ct moribus epi
ve Ferraře, :. 448, .r). T„ractatus de Christo Jesu scoporum aliorumque praelatorum“(l564)oobětato
abscondlto in solemnitate
oris Christi libri díla byla často znovu vydáván (na př. esslerem

Hunter,
747
tore:
0..Nome'ncl.
1,748il8(1),
Potrh.) 19,
135,

“;.

n.zMode ny

863,1864)(Lisabon
a překládána;
Castecismo
sex“ (Ben.
rvn. nuib
Hurtesr,v. omencl.l
1251906)
]
s..) SoubournéDoctrin
vydání
26. eF11ad
B.
c.y _ christiana
R-ovýchoobstaral aMalachiáš d'oln Imbert
52hd4_eGlanvilla n. Glaunvilla v. B.uAnglu 3 (2 sv., m1.727) Zivootopis B-iiv napsa Ludvík

sv., (Kalábrie),
ý opat:. kol.1
Grot050tatežrraty
OSB., 11.v Rossano
žák sv.

Nilam ,jehož

životopis sepsal. Mall-(:50 ..11

pisů odd.něho
Srvn. Race/zi,De
listopadu.
V Grottaferratě
chová coen
seenbo
několik:0risko
ferratensi
Codices

zGranady
(doOněmčiny
řeložil
VaMeilirlilgšrs
1856).
Srvn.
Smí/[O
36.
a ss
artyribus (původněJanB
.Bassi)
O. Carm,ro
zMiiána
77.; r.,) esooad

1' 'is et7confratemitzatibusecclesiasticis et laicallbus'
(Frascati
Celusque
tensessbiblioih.
ím(Ř
),Mai, 1893),
Nov„$%/11011!

Patr. (Rím 1
_v12,
883029.
—
de en aimis
(Calm us) O. Mm., z. v Mil ně 1496, .r). velice
oblibenrf.l„lnterro torium“n. „1100 ieiss onale“ (tišt.
v Miláně1474 a koonce v XV. stol. ještě 15kráte);
poojednává na základě „Summa confessionis“ sv.
Antonína Flor. o svátosti" pokání ve čtyřech dílech:
o moci okolnosti
zpovědníkově,
o 0připuštěni
kaj1scnika,o
zpy
tovani
hříchů,
rozhřešení.
Srvn. Hurter,

Nomencl. 1v=,898.

30.

n. de Abano

Min.,vynikajícíkazatei,1483vrrugii

(9im139fol.).
Srvn. Huv.rter, astrius.
Nomencl. 111(1895),
—737. Mastrius
Miranda v.viz
Carranza.
—39.sub25
7.Mode—ny40
(Mu
tinensis)
B. z Ferrar

Neocastro(Casteln1_10voŠ,128230udce

v40li./les

siné, později atronus iisci pr1 dvořec.aragonských
rálů, 1286 o
kuba, krále sicilského a arragon
kého, pos5411 k Honoriovi lV. aby mu u něho v
mohl Muratan',
uznáni jakoScript.
krále. rer
S).rtail
.dějin il..
Sicílie 411250
(vyd.
: Pi

sciali

O. Praed. ve XIV.stol., rodem —Lombard
z

Eugen V. poslal jej do Cařihradu, abyvvyjednáva

ska, .iý. kommentářk “35.57 sv. Lu še aj. Srvn.
Nomencl. Il“žži,nl)
(157.0 eSan Conczordio
42.2 Piis
ouniis ekš, zal. tam klášter,vrátil se 1453podo byti Huf-ler,
dle konventu,vněm
města Tur či ír. Šp. de crudelitate Turcarum“ de Sanctoconcordlo,ždle rodiště jeho), 0. Praed.,

(MšingG. liv 1,1 ).()-031.odsv.Pjiljiv.
Bar n.kol. 1260,vstoupil do rádu 1277, studoval v Bo
aPeus olomaeus

tz
:Lmtššš ř(de Fiad(onibluos) O. Praed., n. vLuccce k; i a v Paříži, vyučoval vLucce Florenci aPlse,
žáks
A.,kv převor konventu
'mín jednim z největších učenců své doby;
yvř'se
. umma
deecasibus conscien
1,338
ab oa.d 1061
us ue torcellský,z(
ad a. 130 :. ang./\n
dal ar. Mi tiae',
vnales
Lucce,
1318biskrn
spis doko enýsr.
.stoi.
nutoli v .Document di Storia it3al.(
“,y.F|or 1876), velice rozšířený, od r. 1473 často tištěný; nazýván
De regimine principum (dokončení stejnojmenného
spisu sv. Tomáše; B. přida
al knih
1hu 3. a 4.; v
d. byl 7krátka „Summa Pisana“, „Pisanella“ B ho

spisů sv. Tomáše
Parmě
1865, sv. XVI.), Historia
ecclesiastica
novav lib.
11le
a
d

mloea“,nM 151
ruccia".Srvn.Scriptores
after,
Nořnencl 113. (1906),

i:_Ářzraed.

6:z;;Pisy(Pisanus, de Pisis) v Albizzi 2.

1294 (spis nekritický; obsahuje i bajku o johanně (str. 241)ě—44
zřP emyšlu, kazatel kathedrály
v X'Vlz
st.ol, jehoijeho
polskásbirka
postilla
na
papežce ; vyd.M
crip.t rev. ital. Xi 753
latin
evangelia
celého
jakož
ž1242). Srvn. [lita-i'ml aNomenci.
až ských
572.
si. ., 0.P1133336
d,.
štol
kázání
se rosku,
nedochova
al.—y 45.2 Pul ola

Arménů.".ooegr1i333)jakožtao

arcibiskup(Pugliola),
0. Min.a“Con.v
z1Bolo vyd.
ny, :.Mur-atari.
1425,:.
,.Cronaca di Bolo
1362
21—

nakšivanský,
131 od jana
ll poslán
missionář dor.Armen
usadilx seu
Myaragakožto
, jsa
mocen perštin iarmenštiny a dosáhnuv důstoj
nosti bisku sk, obrátil mnoho pohanů a mohame
dánů; spo eěně s anem z Khern uvedl mnoho
schismatiků do lůna církve a zorganisovai mnohé
mnichy
basiliánské
v kongregaci
sjedn.řádu
zachováva
jlcí
řeholi.sv.
Augustina
a konstituci
domini
Cul-ý uiovnn: bohovšdný 1.

Šeript.
rer. “ital.
omencl.

coli, Ro ca

Vili., 241—560).
rvn [Jurta—r,
.: Racoli
(Ra c

,.O Cam.—v Toulouse, 1430gene

rální arcib.
převor
svého řádu, jímž
1433byluenš
em iV.:p.kom
imeno—
ván
marseiilským,
01445;
mentář k sentencim. Srvn. Bibl. Carm.l 246n. —47.

de Riparia (d'Arribaire,dela RiviereLO.Praed.,
60
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biskup ba onnský 1383, z. kol. 1392, napsal výklad

Sentencí, řenžvšak zůstal v rukopise.Srvn. Har-ler
Nomencl. ila

dío

B.z

b2.4 —49.de Toiomaeis

0.
Min.ord.
ze zSielnyykol.
1320—1370, :p.ili.,
„Vita b. Lu
chesil
tertiarii“ (vA
0.

s velikou okázalosti po několik dní za hojné účasti
šlechty, ab tak dán b i výraz radosti nad dosa
ženým
a ta ořka
smířením
s hugenooa!
Než
smíření
mělozpeče_ěným
mí
následky
politické:
vr Anglii;
cení Francie
od planělska
a opřiklonění
se
ano pracováno
přímoo
spolek mezi
Duši těchto snah byl admirál

Srvn. Hamr, Nomencl.ilsíl906£ 57l. —50.z Tr
de ntu,ne ochybně
Praed.,sz rukou
kol. samé přijal
ře Gaspard
Coligny,
jenž královský
12. záři r. spolu
1571pos dlouhé
holní
o sv. roucho
Do
ominika,
nepi 'tomnosti
na dvůrk
jinými
475.„Epípgus vitae Sanctorum“ (dosud netlštěno;
rkp. vkníhovně barberinské)- z něho vydán ouz2e
sv. sv.
Dominika
v Atta
],BŠS—6
aživot
život
Antonína
Pad. :.t.Augustus
Febr.
Srvn. San“ tore: 0. P. i, 110, Hurtzr, lNomencl.iii

vynikajícími hugenoty se odebral a zde v brzku
velikého vlivu na slabé ho a nesamostatného krále
Karla
el.osáhi
používal
předevšbím
ktomu,iX.aby
krále,Vlivu
jenž svého
snil jen
o velikýc
ch výb
jich, pohnul k podpoře vzbouřeného tehdy proti
Španělsku Nizozemska, vn d,ěji že se mu tak po

1 de Carussis)0
—.51 bisbkupurbinský
(de Caru
sis,
Au . Er.., z. 1350,žák
Au daří zničit Španělsko s'amo,akter'e bylo hlavní opo
sévm
gustina Tr_iur_npha,přítel Pe arcův, vyučoval theo rou víry katolické v 13eropě. Abyp avk

iogii v Paříž aBolo ni, stal se 1347 bisk. urbin ovládání krále nebyl rušen, snažil sepColigenytéž
odstraniti královnu- matku Kateřinu Medice' _skou
ským,
započaté
„Mille ode dvora, a proto- podněcoval krále proi ní.
loqulumdokončiladílo
s. Augustin i“ riumphem
(tišt. v Lyonu
1555, "v
Chtíc tomu zabránití, odhodlala se Kateřina, žena
), jakož
ln
.T.
1645);
sestavili „Commentaria
„Míllcloquium tam
s. Ambrosiuí'm(L
on dle svědectví papežského vyslance Salviatiho bez
za souhlasu syna svého índřicha z An ou,
ex omnibus s. Augustini lucubrationibus“u a(mBasílej vl

2 sv., Ben. 1543,1545). rvn.Hur1er,No
Colign žhoFrancií
jenž samu
dle jejiho
přbesvědeni
svoji poiítikout
do záhuby
uváděl.
906 566.—52. z Usíngenu v. Ar admirála
v Novém attentátem se světa zprovodíti. Skutečně také dne
pražském
v letech 11495—1533,jenž na 22 srpna r. 1572 najatý vrah Maurevel střelil na
svých zvonech nazývá se „Bartholomeus de Nova admirála, vracejícího se v poledne domů ze seděnl

noldi Bartoloměj— 53.1

cívitate pragensi“; syn 'eho Ondřej (v. t.) rovněž
byl zvonařemi
yička,
„O českemvalzvonař
ství“
(1885), Srvn.RZvon
nů B-ýchz
se po
Čechách značný počet, obyčejně zmívaji nahoře
kolkolem gotický minuskuiový nápis: „Anno do-'
mini . . . en ego caampna nunquam pronuncío vana:
ígnem vel testům, bellum aut funus honestum. Qui
efedtcivltate
magister
Bartholomeus
habet
in
Nova
pragensi.
Ex hocinomen
aus Deo
patri
omnipotenti et beatae Mariae seru r virgini“,
anebo: „Anno domini. . magister artholomeus
me íecit in nova civitate pragensl. Sit laus Deo
patri omnipotenti, beatae Mariae semper virgini
et omnibus sanctis. Veni sancte spiritus, reple tu
orum corda fideiiumet tui amons .", anebo:„Anno

v Louvru. Utok však se nezdařil, Coligny byl jen

dvěma
výstřely poměrněl
alevém
ana
ukazováčku
érukyhgo
poraněn.
Nežrameni
huge
noté atentátem
tímtao nanejvýšeo
nášelí
nejhorší hrozby
prooti jeho podrážděni
původkyni, pro
ano
málem byli by již podnikli útok na Louvre. Spolu

paak se áchystali opustíti Paříž, aby na venkově
znovuvválku občanskou roznítili. Abydpomstě je
jich gředcšla, rozhodla se Kateřina Me 'ccjská, ve
volb prostředků málo v bíravá, spoiusjindříchedm
zvšak
Anjou
níky hugenot
ů. Poněva
králodstraniti
raněnémunáče
Coilgnymu
gdal tstráž
a huge—
nootě sami ostražitost svoji zdvojnástobíli, bylo
třeba pro záměr získati i KarllatiX. Za
učelem

Domini. .iilaccampana íusa est m domo magistrl bglo mu předstíráno,že hugenoté pro

jeho rodu zosnovali sůiknuti, jeztiho I"Ěi-lpravi

o korunusloužiti
a snad za
i o důkaz
život. rvozbyhugenot
Bartholomei
in Nova civitateapragensibmcLaowlaus
ex
snadno
tajne radě ktmohly
Deo
patri omnipotenti..

nehOjná: mezi rádky nápisu aa při dolejšim okraji cíli konaně, které se účastnilo sedm osob: Karel lX.,
Kateřina, jindřich z Anjou, kancléř Birague, maršál
pásky
ovínuté
lupeny,
na vpláštijeden nebo dva avannes, vévoda Nevers a maršál Retz, vesměs
malé reliefy,
ucha
pletencov

energicky
se záměru
Bartoloměřev
evi noc,
.Barto
Bartolomé
ská
takélokrvavá svatba pařížská tedyulaici,
tom ona maršál
odpor, Retz
poukazuje
na tostavěl
že tím
králi a
zvaná, jest známá episoda válek hugenotských.
Mírem v Saint-Germain r. 1570 byla hugenotům
vedle všeobecne amnestie zaručena svoboda ná
boženská v celé Francií, vyjímajíc Paříž, přístup
ke všem úřadům státním, a odevzdány jim jako
záruka miru 4 vnosti: La Rochelle, Cognac, La
Charitě a Mon auban,s rávem chovatl v nich na
ochranu svoji vojss.ko
rál Karel iX. byl ochoten
tento pro katolíky tolik ponižující mír zachovávati,

říši ztáhuba a potupa bude způsobena; ostatni však
souhlasili a takémmiadický, nezkušený Karel |x.
dal svoje svolení, a tak rozhodnuto,aay a mirál
Coligny a ostatní přední náčelníci hugenotů l“byli
usmrcení.
řichže: N_a_varya
Condé
ylí vyňaalti_jenjind
v naději,
při mládí princ
svém z později

haerese se zřeknou. tohop atmo, že noc barto
lomějská
dlouho připravovanšm
a dlenýbrž
urči
tého
lánunebyla
provedeným
skutkem
silným,
sledkem
mrychlěho rozhodnutí královny--matky
ano na jeho upevnění neváhal i svoji sestru
ar
ketu
z ValoisBourbon
dtiá za manželku
indříchoví
kuému, hlavě“hugenotů
ukráli eateřiny Medicejské. která se viděla osobně ohro
ženou.
Rozohod
nutí provedeno
následujícího
dne
indřichu iV. Než sňatku stály veliké |'lpřmekážky 24.
s,rpna
sávtku
sv. Ba
artoloméje,
ještě před
úsvitem. Jindřich, vévoda z Guisy, revzal řízeni
v cestě, ježto třeba bylo dvoji dispense, od překáž
říbuzenstvl azávady různého vyznání křest.Pape
celého krve rolítí, šťasten, že v roz azech králo
Pius V. prohlásil že dispense neudělí, byt i tímto
má zavražd
záo
důvod
svéhoeoatce,
ůcv'h
ladné
ní
předpomstíti
hradbami
anur jehož
odmítnutím
ztratití
netoliko
nýbrž
i vlastní
hlavu,měl
dokud
princposlušnost
navarský a Frdancíe,
admirái
admiráladlag
Coliguy
za nejlvétší
Francie prohlásil.
Prvni
mirálCo
yseštěstí
svýmidomácímilidmi
Coligny nesl ží katollllckéhovyznání ví .Také ná a pot usmrcení ihned \: enoté v Louvru. Na dané
stupceojeho
ehořlavlenváhal
s udělen
m dispense,
oneéněs
18. srpna
1572sňatek
přes pak znamení zvonem byl také ostatní hugenoté
v Paříži přepadeni a usmrcení: přes tis íc mrtvol
p ekážkukkanonickou, která kai činilaeneplatným. pokrývalo ulice města. Že by byl však i sám král
enlch nebyl
projevil
své stanovis
tím,
oro-%
testant
přítomen
mši sv. oSvatbažslavena
yla střílel na utíkající hugenoty jest pouhou smyšlenkou.
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Ttéž krvavé scény o akovaiy se o tě v jedno
byla!" hlavní výlevy malířem Vasarim vedle bitvy
tl výchprovinciích,tud
í,ve tamod
pozd
ji, podle
vzdá
epanta zobrazovány, platily tito obrazy ne
lenosti
jednotlivých rovincií
hlavního
městaa
Tak
VĚCÍV0Ffandsl
íla pro
se událost
události samé,
nýbrrž dobrýmmngsjegevvům
cirkev.
pooedlepos
ostavvení, jak zaujaliažuyernéřijejich ktéto Stolicí papežské jako vitězstvílyvěci katolické nad
záležitostí. Zvláště prudce,a již rozkaz královský hae cs.í Náboženství katolické bylo aspoň na čas
byl odvolán
dne 27.
srpna, vybuc
chi hněv íidii vuMe ve Francii zajištěno, odpora Nizozemska od Francie
aux,
v Bourges,
v Orleanu,v
Angers
stala, spojem s ngííí, jímž mělo b ti zničeno
v Toulousesea pomstili
Lyoně. na
Mnozí
použili za
l"této
příuležlíl panělsko, bylo zrušeno a tím um
tostí,aby
hugenotech
zavraždění
mžno
nno spojení
ríbuzných, jiní, aby se zbavili svých ne námořních mocí středozemských které roku 1571
vítězství u Lepanta dobyly kdalšímu boji. Z ůsob,
eiz
rozdiluh
náboženství;
mnozí
postrašeni
jakým
vítězství bylo dosaženo, dotýkal se tolice
dřívějším činy hueng tů věřiii v nebezpečné
papežsské méně. Skutečný nebo zdáníivýúuspěch
Flkl'lu“ proti katoiikum.QtOpoč obětí ak vjeedno N
čoval v taokov ch a podobných případech
tvých městech,
kolisajice
mezi 1 tak_v celku ůdaje ve ce se různí, všude ostatni htledis a do ozadí. To ukazuje na
šousmrrcených. Ve sku
tečnosti však sotva—
o o a má za nocí
protestantské
straně azejmnna
Coligny,
bět
bartoíom
mějské.
mínvěno,
eebi rvnirtoév
v to i katolíky. jiní osti rav
J"“ ěěpan1%
dě _d bNocbart
& Očjiita'e
to, žeenepřevyšoval znaěn
o- vody Františka z G sykzřejmě ako eštěstí sFn'li'ancíe.
lomějská, ve které protesta lénvšech zemí spatřo ačkoli byla způsobena úkladnor vraždou, a nečinil
vali dílo s iknutí papeže, panělska a francouzské nic k jejimu zamezení, ač o zioč.nném úmyslu věděl.
Ostatně francouzští kaívin sté nemohou fran
vlády k sv mu vyhubeni, zasluhuje naprostého od
souzeni; při tom třeba však míti na zřeteli že couzským katolíkům noc bartOiomějskou vytýkati;
neméněohavné.
če név vědkem
mruě ktoho
je
ich
a zločiny
mocianeméné
byla činem naškrze politickým,,Áenž nebyl
z daí'eka
připravován,
&$ 12
hodin bylyfšach
pojata proveden. cdlnoáujéeho říčinou byla ne sou zbořené a spálené od nich u velikém počtu
návist a žárlivost ateříny Med cejské proti Co chrámy katolické, zneuctěně sv. hostie, zhanobené
lígnymu, který o všechen vliv na dvoře'ji připraviti ostatk svatýchzzejména sv. lreneje a sv. Martina
Tours ého. Vbauphiné kalvín baron z Adrets
usiloval.
„Uznává
se nyní,"
dějepisec Boutaric,
„že pohnutky
zločinu
takpraví
hroznéhob
é
se _k_oupaíi v krvi katolíků,
a donutil
vOrthes syny0své,
bl rokuab1
tři tisíce katolíků povraž
du
Vatican
1862513:irthélě3ýniti
izaři zodpovědným
nízké“
(Le Saint
d'apres
lesl archives
náboženství katolické nebo štolicí papežskou jest děno. Zvl ště nemilosrdně zuřílib hugenoté proti
bezbranným
kněžím 35200
St. Sever
propasti vrženo,
dalz jnich00le
Coign v zavražditi
naprosto pošetile. Zodpovědnost veškeru rn do
v Sully a jejich mrtvoly uvrhnouti do
Bri
francouzský dvůr, Stoiice papežská, jak nejnově ši quemaut, vůdce hugenotský, nosil r. 1569 nákrěník
badání úplněpci
z i_stílo,inem .dal
na noci
bartoiomějsé
nejmenšího
sice vládcům
fran
z uší zavraždénš'fh
sněmu trídentském
couzským radu, abypbylivv hlazení hugenoté, což stěžoval
si kard ál kněží.
Karel Na
Lotrinský,
že
ovšem odporuje našim mo erním ideámo
řeholníků francouzských v málo měsících pod
llvosti náboženské, než prostředky, jichžo použiti stou ilo smrt mučednickou. Ký div,
sami ně
meč' Lutheráni spatřovali v krvavé svatbě zaslou
doporučuje,+souliplné le lt_lmní:aperte et libere žený trest Boží pro kalvínské biudařel— Wuttkz,
are. vykladlateii
že Ka
aeřina
Medicejskába
relpi .byli
jeho
myšlenky,
bylob Ka Zur Vor eschichte der Bartholomáusnacht, 1879.
molením fakt historicck 'ch a znásilňovámm logik.
29,1 .
Ostatně Pius V. prohiásíl zřejmě, že by nemo ] Dub, 6. timmenaaus Maria-Laaach,
str
6.11Paříži
Fran: tmp/le,
Étude surLa
le dŠalnBtBar
thélelm,
RMontjaux,
St.B arthé
schváliti usmrcen!redem
Co ign
ho anoc
předních
náčelníků lemy, aříž 1905. A. Elkan, Die Publizístik der
zamítl
bartolomějskou.
Bartholomáusnacht l 5. Vammlard, Les papesset
_lesgtllžetu
apak5
Tůhoř
Xlll.
obdržev
zprávu
o
události
da ] kon
5. září l_572 slavné Tedeum a 8. zář
mcritíguewet d'histoire
účastnila
m průvvodu děkovaciho, pak třeba la St. Barthélem58(vtudes de
Bartholomáusnachtl
reiíigieuse
i'- 1
.
Widmann,
míti na zřeteli, že tehdy ještě neznal okolností, Die
za kterých byl attentát proveden. Ab totiž jednání

Bartolomeo (Barboíomeo) Fra (vlastněBac

Praed. rn,alířjeden"z nej
svoje ospravedlnil,yzaslal francouzs' dvůr cizi
zim cio della Porta),0
panovníkůmzzrávyá)
objeveno
spiknutí
vyspělé
renaissance
n. anpřiteí
kCosima
Roselíiho,
s olužáklgri
proti životu kr ie a jehoegř'io
ro ny, že
však bylo
ještě _.větších mistrů

před provedením zmařeno zavražděním spiklenců. ílíiaríottažAlbertineíliho (v. t.). 8. yl horlivým při
Podobně oznamovala oííicíelní depeše, kardinálem
vržencem Savonarolovým; to jeho smrti vstoupil
ořádu
dominiakáns
eho vvcPrato,
odikupo
dž
Karlem BourbOiiiškýmas. srpna
žskému dvoru r. 1500d
150l při
e o.Skl
nM arco
Florenci,
odeslaná
do mak 5zavražděn
září dosrěvší,
Coilgny
zosnoval aspiknutí
krále,žekrálovny,
sedmileté přestávce počíná 1504 opětně maiovati;
jeho
matky,
bratři
a
všech
katolických.:lprincův
a
byl
to
obraz
„.PMa
zL
vuej
se
sv.
Bernardovi“
velmožů v jejich průvodu, aby tak obdržeí krále
(nyní podnikl
v akademii
e).() V Benátkách,
kamž
cestu,tlaorenc
oblíbils
jasn' lesk barev
své
konfesse vyhladil.
a každé iné
náboženství nežoděko
svoje 1Benátčanův. R.l 1514 navštívilo ím, k ež u Michel—
v království
e Deum5
vací průvod 8. září byly tudíž kosnányřína poděko angela a Rafaela nabývá nov 'ch uměleckých od
vání za zachránění královské rodiny a zachování n tů. jako Fiesoíe zaměstn n jest i Alpin
službách svého řádu. V kl. San Marco měl velikou
uměleckou dílnu, kterouž sam papeež Leev X. za
cia _Salviatiho,která
po datovánaz
prvé
určitgapezážsříkého
sdělovala
katolického
náboženství.
Depeše
nun
erolití,
jest
římapravý
lila obytu svého ve Florencí návštěvou poctil. B. ma
oval téměř jen veliké oltářní obrazy.- Slavnostně
etl stav
do Říma
pozsízavnostech.
oSe vážná krása, podporovaná
řlell., mužmír
raznou plastičností,
znav pravý
věci, teprvahoř
byl
ného smýšlení, pojat hrůzoou a plakal nad nedovo vtiskuje jeho kompossičně huboce pr_omšleným
leným a od Boha zakázaným jednáním krále. Byla-li dílům v pravdě klassický charakter v křes nském
pak řes to v Římě za příkladem Francie ražena smyslu. jeho díla jsou spolu výmluvnou obranou
pamtntní mince s obrazem anděla, který usmrcuje Savonarolovou, jenžr rozhlášen byl jako ničitel“
hugenoty a s nápisem: „Hugenotarum strages“a umění. Z ostatních jeho děl uvádíme: .Ěoslední
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Bartoltjakub S.j.,n. 1670,s. 1753,byl rof. mo
soud“,a14
jediné
N(EroSv
špitálaS.eřaln
Maria
a rálky
— ehonvětši
nytn freska
:p.„
decennii
explicationis
t neologiae
morafis,"
seuCorona
practica
ratio agen
endi ln arcanocollo
sv.“MaříMa dalena“ (lžiSv museuvvaucce, „Ma, quio confessarii docti et doctoris cum poenitente

donnasesv. anemasv. t páne
v.

d

stvěci“ v Uffiziich, „Za praesertim
rudi'totius
(Sandoměř
1725,
1728, Kniisz
1758
Compendlosa
theologiae
moralis
ex lanatio“

snoubeni sv. Kateřiny"l(1512)vvalp

Pitti,

Ma

1511), v„Matka smilováni“ ŠKalisz 1788 , „_Oprzypadkach sumlenia, la užitku
wiednik w š| enrtentów“
o.) Srvn.Hurter,
omencl.1V311
), 1648. (Vilno
Sal
rMundi s kubas! sow
ný_m_i
lgostav ami čtyř evangelisttůš (1516)v
Bartholutius)
SalvatorO.
Min.
slednim dilem jehozjest prroslulá „Pigtš' -CBartolucci
v., muž učený
znamenitý kazatel,
bystrý filosof,
(viz řil.XV_l)hvpa1.Plt11.
31. Kilnstler-Lex.
rijna1517.Srv 11,
FKpa
ieme-Becker All.
vykladatei
buns oznámkaml
Skota, žil vopatřil
áruhé „lsagoges
polovici
5'0—
E. Frantz, Fra Barto omeo della Porta šilný
V1.stol.;
o ravila
Br xialni
formalitatcs
Syrecti'
(Řezno
dr. R.
Aló.Mat/ur,
[(u/m, Geschichte
lere
ei 1,51'379),534,
Geschichte der Ma
Ma Laurentli
(Dař.1)588'
moMton. in
upravil
k tiskuAnt.
tato
díla:
„F. loan. )óunsmScot1.0 M. (..uaestlones scrlptl
lerei 1,391—395.

Bartolomeo de' Sacchl v. Platina.
Bartolomens Jiří z Kutné Hory 16

Cxoniensls
super
Setntentasi“vsibrosnŠcoti a Mel
Resolutiones
m 4sententiarum

'Ělavio elucubratas' (t. 1580),„Petri Tartareti Sco
„0 přičinát:hryválky 1619“ga
tistae in Porph rii Isa ogen ac ln universos logi
„Kázánl
krátkééku
na ).omenutí
bož corum Aristote' 18libros ex lanationes“ (t. 1581),a
ným
vo ákům“
(v lPot
r.otéšenl
Hradci a 161
Srvn.
'rea'ak,
Rukově ], 4.
the
hož „Tritplelx
58j))l'tilosopha naturalis, divina et
artolomitě1.armenšti mnichové basili
laoralls
Srv Žiar/cr, Nomencl.111a
BartonFrantišek Jan Jeronym, Pvlzn
usadili se 1
anově při chrámu sv. Bartolo
1702,
ve
studiích
dosáhl stupně bakaláře theol., byl
ánští,
kteřsgž)
Monte
vArmenii
měje, odkuc
ž je vyíuzenl
ic název.: Po
smrtiNigro
prvního
svého o
arářem v Charvatcich, od 17 děkanem ve
představ
avenéhopapežartlnnocenc
a přijali
znenáhla
obyčeje
dominikánů;
Vl. potv
11356
nové Skutči, 1749zvolen za metrop. kanovníka u sv. Vita
vPraze,m1756dostoupil hodnosti děkana u sv. Apolli
jejich zřízeni axpodridll je vlastnímudjlichgenerá-v náře
171Wděkana metrop. stí;
kapitol, 80vynsikaizbož
,odobročlnnostiaučen
skem vydal
lovi; Bonifáci
udělil jimlprivileje domin
několik svých českých říležitostnýchkázán1:o sv.
orbertu
rtuv kl. ksans em 1731a 1732, k installaci
lnnocenc
X.
zrušil
1Aisgokleslýřád„ijtenžpolsledmn
dobou
čítalóuclrer
pouze 1,48
4 lenů 2ve
domech. Pavla
rvn. Heimó
2. čty ech
001omějci
Fabiána
echury,
far.
ve
Vranmé
l734;o
,kněžispolečného života, (sdrruženis v_ět
36; o s.v Salvátoru Chrudimském 1748;
ských kněží, zal. kol. 1640 Bartolomějem s'Holz
zanechal vyličení příhod, jež zakusil ve
.1auserem, kanovníkem v Tittmoningu (v Horním vrukopise
Skutči za vál
evm „Historia
Bavorsku), potv
aempež
rn.7 čna 1680; účelem
belli boě'miclráci,
ab anno
“ (vnbibl.
musejn1)l_u
a
jež, _l'Í
nesouc
název „Phosporu
eho bylo udrženl
světsk uchov
du objemnou
chovenstvem,
jakožžhorlivosti
ivzděláni mezi
zdatných
ních správci. Členové bydlili, pokud to duchovní auctus', měaabýtl do lněnlmapokračováním„ Pho
správa dovorlovala, podovou i v1ce pohrooě,mad měli Ruk.
sporu“ Pešinova
ibl.eska itoln1).Srn.7irzček,
48,Podlalm,(v Serie
9—
28—1;
sopls čes.
obsluhu mužskou, aneskládali žádn ch slibů, b11 musea 1891, 306, 1907, 145.
far

aysV

Bartoňloosef, řídícíučiteviošátkách, u. 1883,
“$“““
1.C1
"3%“
h“3 ynuy
“it ? o ŠOH'ŽĚMIÉVÉ
jr_nn
r ůcoylp
oen žpoělany“ maturoval na ústavě učitelském v jičině r. 1902
pmlšepovidky pro mládež a rediguje po V. Špačkovi

chovánán býti dorost B-ů, v Sal

di
1.—ec
Sd ru
ženi mělo
seminácřpvn poslléze—
6463—13
odkudž
přeložen
b i svůj
do lngolstadtuura
1800 „Rajskou

ku“
do Landshutu (zruen.1804) B. byli rozšiřeni v Ba
Bartoníčekr Eduard, hudební
skladatel
český,
umdiistudoval
v Praze
vorsku, Rakousku Polsku (od r. 1683, tu nazýván nůsolbítšrp
ynijako ředíevtlkůruvMor. Ostr
tr.avě Kromě
li „U"Bartoszkové neb „Komunisté“) a U ersku.
Tyké" mnozí z kurátniho duchovenstva v echách aein ch skladebasvětskýchnapsal mnoho mší, vložek
ange
od počátku
XVlll.
stol. členy zanikli.
této družiny.
Nyli konci
XVIII. stol.
B—ěznenáhla
Nové aĚartonovlžil. Alžbět ta, 11.kol. 1506v Aldin
v hrabst vl _kentskěm), řečená „jeptiška ne
pokuusšo obnovení (na p.ř snahy en. vikáře orle tonu
dívka
entská“ vžisionářka,
služka předpo
od 1526
hrobu nejÉrve
v anterbury
ánské o Gsaduela
a biskupa Ketateee_ra) zůWstalybez
výsledku
n. Heimbutlr
Wolf, Die je tiška v kl.
vděla mimo jinéžjindřichu V111.,že zapu í-li man
Bartholomisten in Salzburg (1883), Summaria no-_
tilia instituti Clericorum gsaecularlum in communi želku svou Kateřinuzea vstoupi ve sňatek s Annou
Bole
eynovou, brzo
mře, a že nebudeejiž krá
vlventium
dictorum“. Pragae lem v oč1chBožích. K nátlaku Cranmerovu a Crom
1735 (1191 vul ollBartholomitae
iii.)
Bartolommeov. Bartolomeo.
wellovu
svů „podvod“
21.
dubnadoznala
1534v osléze
burnu odpravena.
—2. aKl]byla
Bartolozzi Francesco, ital. malíř a znamenitý (1830—1901), zakla atelka s onečnosti Červeného
kříže v Severni Americe
a zprvu učitelkou,
mědirytec, 71.ve Florenci 1727, vstoupild ll745d
v občanské válce americké b a osetřovatclkou ne
dílny ch rytindle
Wagneraobrazů
v Benátká
mno
oho
cný,ch ve válce írancouzs o-němec
71
zdařil
vynikajicrrov
ch mistrů,
1764
01 byla ve službách Červeného křlže v trassburku
a
přesli 111do Anglie, jmenpváne členem
opisee
aži, načež po deset let usilovala o to0,
Artists
a královským
mědiry
Anšlhs
do
o.r 1802
kdy 75 let stár
uposlechl vyzv
ni prince
Spojené kříži,
Státy ažseveroamerické
se
regenta portugalského a odebralse do Lisabonu, aby ervenému
se ji to zdařiiřipčjily
o
_.

kdeneúnavně
jmenován byólředitelem
umělecké
akademie
kříže katastrofách.B
rozšířena byla .by
v Americe
na pomoc
živelních
a až do ismrti
před
tu
do své
smrti 1815.
Z jehoa v erv.
sedkyní amerického odvětví erveonéh kříže.
nábožensk ch rytin uvádíme: „Madonna del Casen— Bartoszewicz 1. Antooln n,1měz paulín
nveeVar
tino“
Dolce de
(1769). Piazzetty a „Mater dolorosa“ dle šavé a v Czenstochově, ».n',1710 miniaturista a
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slstoř mu vytkla, že v posledním svém spisku

kaligraí;
miniutury
a airabeskyána
perga
me
ovýchprováděl
dlplomech,
některé
eStani
proti
Bratřim
zastával „smysl
de eu
=' arist
(:
ati". Sp.,
br. cvingiláns
Matúšia akubovi,
slava Augusta (nejkrásnější z r. 17 ; něléteré jeho
Eráce chovajiS se v kiáš ere v Czensto ově. — správcům Šzboru lanckro nskhaého“(asi 1530), „Spis
AntonínS
1726,vstou311 do Tovhaciyšstva zachování
Br. BartošBratří
z Bilin
“Hké strany vkte
érmž učenía
vel
neb Boleslavských
17
7
42,
6yliřprof.
na
un.iv
vileňsk
potom
vletech
1764ídll tiskárnu kolleje v Niešwieži- vydal:
,Orationes quattuor ex quibus
sduae de causis zřetelně scestné a pravvdě Páněv mšslu zdravém
odporující býti dokazuh" (v Prost
cxighui"OŘ/953%., in litteris.
duae— vero'-ldeaBeata
Psaní rotiV zá 7íM
chalce
1759)
n-h,i
htarina
1rg1ne“(Vilno
storlk polský, 1,821 skončiv studia filosoficko
historická, stal se redaktorem časop. „Dziennik
Wars
rsaz wski“ a „Kronika wiadomošci krajowych na
ervna
,byl pro
i kustodem ních školách, od r.21888ředitelem druhého českého
vl zřaíranwicznyehť
v letech „1862—69b
nihovnyve Varšav1871;etných
jeho gymnasia brněnského. Ve svých spisech iv životě
svém jeví se B. vzorným křesťanem, jenž nikdy se
sEisťr
se církevní historie:
„Królewicze
bi netajil s nezvratným přesvědčením svým, že vroucná
s upi"týka
( aiaršava
„Košcioly
warszawskle
rzymsko--katolickie opísane pod wzgledgm histo nábožnost jest hlavnim rysem povahy lidu našeho
základem
a podmmkou
záchrany
všeho dalšího
okroku
v život geho
soukromém
rycznym
m“ 1,858—65)
'(t. 1855), „Arscibiskigazl
gnieznienscyipry
masl“
(t.
„S
zwíejó
kosclola ru a nezbytným
skleégo
w Polsce" (vyd. po smrti autorově v Krar i pospolitém. 2 p eholjn ch jeho prací uvádíme:
kov
1880
„Lid a národ“ (2dilyl
),sblrky národníchpísní
moravských
188
901), „Dialektický
slovník mo
olu ředitela rav
paedag
ogiky v rusínsk
Bartoszewski
]. jan, souč.kprot. pastorálky
ský“
), „Domácí
čítanka z národních
po

homiletického seminářeéna theol.kuíakuitg0university hádek, pověsti, písní, koled,
lvovské; byl spolupracovníkem při vydání rusín

řísloví a obyčejů“,

ápaedagogický
spis vel ké ceny, jejž v dal
skéhovvýkladu Písma sv dle textu staroslovan národně
Dědictví sv. CyrilllaaMethod je:;
ského (srvn. Lit. Slav.l ,34); do druhého svazku
mnoho
„Obzoru
„H cenných
.—3. článků"
Fra uveřejňoval
M.,n. v31.
čce 1825
D1=nc„Die(kiatholische) napsal
dila
Kirche statí:
unserer
Zeit
und ihre v Čhomuticích na kněze vysv. 10. srpna 1848, u
„Die
griechisch
85118
rie sobil dlouhá léta v jilemnici, a tozzrvu od r.
kaírhclische .íirchenprovintuz
ch-sc1-kathor
ische
tumLemberg“
Lemberg' , , „Das
„Das grie
ako ka lan a katecheta potlgdm
do smrti své
ako d kan
a bísk.
ř. na
Kďž školami
novým okresním
školním
ch-sch-kathol
sche BistbumPrzem
si“ —
a „Dasa
ch-sc E-kattho ische
Bistum Stanis au.“
2.V eie
n- zákonem
svěřen
byi vlk
dozor
tin :. ]. vp rvé pol. XVll.stol., skladatel nábo
m,vibylZískal
v okresu
jilemnickém
ženských písní polských; z nich uvádíeme: „-Roz školním
urad ten inspektorů
svěřen B-o
sobě velikých
zá
mowa albo lament duszy y clata“ (Vllno 1609), sluh zakládáním a obohiacováním školních knihoven,

.,enParthome_lica albo plešnin abožne o Pannie jakohž i šířením dobré čeetby vůbec (srvn. Pastýř
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znakemá viny a hříchu, jenž obětkismýt býtis měl Num. Rape
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Barylowlcz — Basan

“957

Basan, hcbr. bášán, jest obecné jméno, jehož
Barylowicz Demetrius, zvaný také „Dosi význam zachován jest v arabském batna'tun, slově '
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zlí/[ajordánsl'téHran
úzeimiiisraelitů (jos. 171 r'; 4 Král.10“;

7“)nH
i.B v užim slova smyslu podává
gth),3, 6:1
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ia“ (1680); se 124 n. tvořila západní hranici B. dv územi roz
slovnik jazyka „Eucholo
rumunsk
kho
taBsrzaeusKašparv
ers
kládající se na levém břehu ordánu, od ú at' Her
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asaiti 1500—1521žá,k
Marco,l ital. malíř,
činnýzvobrazů
Benátkách
v letech
Vivarinitiv;
jeho veše roostatni vodstvo do a.rmuku Z největších
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Basanitis — Bascape

Erdánlě
vláhu dešťůbohatších(když
jsem
dyc estpodržu
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dubna a.
átkem kv-ětna
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horního
poschodí,
jehož
okna
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bílí:
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tučný dob7 téki Dotst323g
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ears
cmo vyhynuly podobně asi jako cedry na Libanu; t_ureNew
in Damascu
us 1855,1|,Ž50—275
Wetutein,
es nalézáme jen zbyytky ve druzích Quercus bericht uber Hauran u. die Trachonen,1860, 36n
seudo-coccííera
& Q. aeg1 ops (arabsky
sind an
gallut;
viz Dínsmore-Dalman
ePflan zen
aláa 82—927354, v dodatku k Delitzschovu kommentáři
stínaas v ZDPV1911 č. 1594) V ll)elslchtěchto a ska ke knize Job, Li sko 1876. Wad
dd'ngton, Comptes

laáchjimi porostlých bývalo hojně zvěře, í levhartů
lvů Dt. 3321;
s); dnes tízto dravci již tu

vylhynull. — (Dědjiny
V B-u edosud nalézti
četné
nic eskyněp o zemní a slu 'e, bzývaléto příbytky
nmíků; nejrozsáhlej
rint těchto
mitívníchlaobiydllidských
jeství lab er'átu,
ak prilíčí
Schumacher v cestopise svrchu uvedeném Across

rendus de l'Aca cmíe des lnscriptlons et benes
ettres

1865, 82—89, 102—109. Sdmmadzer,

siidlíche Basan v PZVDPVXX (1897) 65—227 a ma

pou). Gut/uvnlžPZVlXIl
Ham- hle
irc/ler
ukl, Stuldiíen 230nn.
zur Topogra
des
tam
ndrdlichen nOstjordanlandes, Leipzig 1.831! 'ýš,
Geographic d. alten Palastina. Lipsko 1896, 42 n.

Smil/t G. A., Historical Geography of the Hol,
the ordan);
sem dnel.
mg v Quarterl Statement
se opřibyl
pravdivosti
zpráv května
Schu Land. 1 .
mohl když
j sem jsem
3—82. Rimmera/zb d.Ge
Die Landsc
Hauran !,in __89___
macherových
přesvědčítil
poněvadž
zatím zatara
stropy 7mischerZeitu
enwartattvZDPV
46.
některých
podzemních
m stnosti
se sesuly
"_centra, lnscriptlons semitiques
868
rutcia,
které porazil Chodorlahomor se
La
Palestine
d' aujourdhui
O);cn/rcim,
Vom
Mittelmeer
rzum Persíschen Golf 1899.
fd
svými spojenci na výRravč proti mrtvomořské Pen Crosby-Buller, Archltecture and other Arts.
ta
v Astarotharnaím, jednom
to zhholavních
mst011a
B-u.
jméno zachovalo
se v názvuh
Archaeolo
Aštara, vzd ené 18 km na sz. od Der'átuJo dru1 Part of the Publications of an AmericanLo
gícal Expedition to Syria m 1899—1900,London 1904
hého hlavního města Edrei lporazili později israe Czhapterlx Architeceturin the Djeb Hawran. ).
Ostjordanlands v měřítku
llté táhnoucí mEgjgtagrí-á
z
eOg—a,
a zmocnilis
jehořl
31'3-5;
910. s_tlmmacher, Kart
awasudBa vyšly:lísty A5 s 35).
Hill
Uzemí toto dostalo se v úděl polovině kmene Ma
Baacama v. Bassk
nasse (los. ]
. Gersonitum přiřčena města

sivše tak
cestu, lšilnéaak
každém
se
sutím
hrozily
en v145
sídlil okamžiku
v B-u národ

Refaím, obřito,

Baseape (Bescape)rnaaBasilica Petri 1. ]ero

Za ano
Gaulon a Astaroth, osz nichž 1první
r__prohlázšeno
za nym, patricij milánský, právník, odesta cremon
:p. „Díscursus iurisdíctionalis ro de
rálezjehu1(842r—81)á _spustošens
však
vDamaškus
a B.loan.
rovněž
lělále
B.tohoto
syrským
králem
Hazaelemvel
4 Krá
n.). tentione presb eteri ejectí _e__rlegžzione“(Mil u 1610)
oněym,
Miláně, kněz,
s ustošíl r. 842 assyrský král Salmanassar ll. (860v 3 jinné. —
v60.
roce“sveho
v oosrt
ku si,
vstoupil
kongr. orat;
JP- „CL
ceM tam
ovver
erodoconversioni
se
825). %iz
zlomek
letopisů
ve Wincklerově
Keílinschri
iches
Textbuch
zum AT.
Lispko 1909, gnalatí d'ldolatrí, Ebraí et Eretíci“
gleapol
100)í
.23 n.) Tkae Asssurbanlpal (668—6 )táhl B-em
eat
morfosi
funestEe,o
castighí
dl
io sv.1
contra g
ostinati“ (t. 1686),E ff'temerídlSacre (6

vraceje se z vzýprav proti věrolomným Arabům 1691, životy sva ch, výtah z Bollandistův).
(KlB.
11,217).
a panování
Seleukochauv
a Římanů
zkvétal
v B—u(rozd
(mvém
vBakraje anea.
Trra
Karel, barnabita, u. v Miláně 1550, jako kněz

byl ve službách sv. Karla Bor ,jehož životopis
chonitis,
Auranítís,
ěGaulanitis
ltureag Z
šrůmo
sl,ptozdéjí napsal; od 1593působlrlvýborně jako bi
obchod
a stavitelství
a čelestála
tím stoupla Bosra.
značn
laho__l
ve
městech,
v jejichž
kunolpva,rský:
15.: „Historia eccleslae me
lanensí'
57511,28)„De
vitaet
dío ansis'(Mílán15
(Novara
163211598
.De metropolí medio
ných silnic a mostů, jako ive lké
v
card. et archie. me
ných památekz v-áštnthož(hauránského) slohu, vy rebus estis Caroli S.
budovanýchve
vesměszdioritu, které již svojí černou diol.“ n olsta
stad,tt592 Brescíe 1613), „Novarla seu
barvou nevýslovně poutal cestovatele, zejména
re
historika umění. (Dioritov kvádry pečlivě hlazené de eccle_sra_novarensi“ t(Novara
(někde zubořezem), bez cem
mentu spojované, dveře larld scilgina monímenta Patrum' Milnán [
sbirka jřeeo1609.
llstú Srvn.
pastýřských,
dána
Huf-ler, romluv
z obrovských čedičových desekk, okna-desky ec VN
omencLallaav(y907)
lístvé s prolamovanýml otvory, zvláštní strop z če 5542555.

